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Oskar 2021-03-10 

Så här har jag tolkat tillvägagångssättet, samt vissa lösningsförslag och antaganden 

• Ett visst antal potentiella respondenter kontaktas genom e-post via 3 föreningar vilka agerar 

som mellanhand (kanske 1 200 personer). 

• Möjlighet att enkelt meddela att man inte vill vara med eller få påminnelse. 

• Två påminnelser 

• Före-enkäten riktar sig både till potentiella respondenter som inte avser och de som avser att 

delta i bostadsförsöket och i efter-enkät (kanske N=300). 

• De som inte avser att inte delta i bostadsförsöket får färre frågor (kanske n=270). 

• De som avser att delta i bostadsförsöket får frågor och behöver uppge sin e-post adress för 

att vi ska ha möjlighet att nå dem för en efter-enkät (kanske n=30). 

Information till potentiella respondenter bör bland annat inkludera kortfattad information om 

• medborgarforskning 

• massexperimentet bostadsförsöket 

• i samverkan med VA 

Före-enkät (avseende de som inte vill delta i bostadsförsöket) 

• Kan du tänka dig att delta i massexperimentet bostadsförsöket? Ja/Nej 

• Varför vill/kan du inte delta? Ett antal olika svarsalternativ + annan orsak nämligen: 

• Frågor om socio-demografiskdata eller inte?  

Före-enkät (avseende de som avser delta i bostadsförsöket) 

• Kan du tänka dig att delta i massexperimentet bostadsförsöket? Ja/Nej 

• Upplever du att tillgängligheten din bostad är bättre eller sämre än genomsnittsbostaden?  

o Följdfråga: Vad är det som gör tillgängligheten i din bostad bättre/sämre? (jmf 

skillnader pre- och postfråga) (lärande) 

• Upplever du att du kan göra något för att nå bättre tillgängligheten i ditt boende? Ja/nej?  

o Följdfråga: Om ja - Vilken typ av åtgärd kan du vidta? (kapacitet till att åstadkomma 

genomslag – i en roll att tillämpa forskning/kunskap, entreprenörskap, innovation, 

kreativitet) 

o Följdfråga: Om nej – Vad hindrar dig? Svarsalternativ (Centre for Ageing Better): 

Emotional attachment/not old enough/not have finances available/don’t know 

where to access support or advice/annat hinder nämligen: 

• Hur skulle du beskriva din kännedom om vad forskare gör? Svarsalternativ: Utmärkt / mycket 

god / god / någorlunda / dålig 

• Hur skulle du beskriva din kompetens inom digital teknik Svarsalternativ: Utmärkt / mycket 

god / god / någorlunda / dålig 

• Hur skulle du beskriva din ekonomiska situation? Svarsalternativ: Utmärkt / mycket god / god 

/ någorlunda / dålig 

• I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är?  Svarsalternativ: Utmärkt / mycket god / god 

/ någorlunda / dålig 

• Frågor om personen 



Efter-enkät (till de som avsett delta i bostadsförsöket och efter-enkät) (kanske n=25) 

Intresse för att delta i studien 

• Varför anmälde du dig till Bostadsförsöket?  

• Hur uppfattade du Bostadsförsöket? 

• Gjorde du några mätningar eller besökt den interaktiva hemsidan i Bostadsförsöket? Ja/Nej 

• Om man svarar NEJ: Varför gjorde du inte det? Tack för ditt deltagande! 

Kapacitet att delta i studien (till de som svarat ja på att de gjort mätningar eller besökt den 

interaktiva hemsidan i Bostadsförsöket) 

• Genomförde du mätningarna själv eller tillsammans med någon/några? Ja/Nej 

• Genomförde du mätningarna vid ett eller flera tillfällen? Ett/flera 

• Genomförde du alla mätningar? Ja/Nej 

• Om nej: Varför/varför inte? 

• Ungefär hur lång tid lade du på att genomföra mätningarna? 

• Hur lätt eller svårt upplevde du det att genomföra mätningarna? Skala? 

• Vad tyckte du om materialet (vilket material) till Bostadsförsöket? 

• Besökte du den interaktiva webbplatsen? 

• Genererade du någon lista över tillgänglighet på den interaktiva webbplatsen? Ja/Nej 

• Om nej: varför inte? 

• Om ja Beskriv? 

Lärandet om forskning 

• Upplever du att du har fått en förändrad bild av vad en forskare gör? Ja/nej 

• Hur skulle du beskriva din kännedom om vad forskare gör? Svarsalternativ: Utmärkt / mycket 

god / god / någorlunda / dålig 

Lärandet om tillgänglighet i bostadsmiljöer 

• Upplever du att du har lärt dig något om tillgänglighet i bostäder? Ja/nej 

• Upplever du att tillgängligheten din bostad är bättre eller sämre än genomsnittsbostaden?  

o Följdfråga: Vad är det som gör tillgängligheten i din bostad bättre/sämre? (jmf 

skillnader pre- och postfråga) (lärande) 

• Upplever du att du kan göra något för att nå bättre tillgängligheten i ditt boende? Ja/nej?  

o Följdfråga: Om ja - Vilken typ av åtgärd kan du vidta? (kapacitet till att åstadkomma 

genomslag – i en roll att tillämpa forskning/kunskap, entreprenörskap, innovation, 

kreativitet) 

o Följdfråga: Om nej – Vad hindrar dig? Svarsalternativ (från Centre for Ageing Better): 

Emotional attachment/not old enough/not have finances available/don’t know 

where to access support or advice/annat hinder nämligen: 

Lärandet om digital teknik 

• Upplever du att du har lärt dig något om att använda digital teknik? 

Ytterligare kommentarer: 

 


