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Historik och syfte

• Framtagen tillsammans med kommuner och SKR för att mäta attityder 
om kommunen i kommunen

• Ger en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun och ger 
dem en möjlighet att tycka till

• Ska passa alla kommuner och ge möjligheter till jämförelser mellan år, 
län och riket som helhet

• Genomförd i 275 kommuner sedan starten 2005

1 200 personer, 36 procents svarsfrekvens (435 personer)

Post- och webbenkät

Om SCB:s medborgarundersökning



Förändringarna i SCB:s medborgarundersökning

• Frågor med verbaliserade skalor istället för numeriska

• Ingen övre åldersgräns

• Urval även i de kommuner som inte deltar

• Ny paketering av resultatet som kommunerna får

Om SCB:s medborgarundersökning



• Några frågor om dig 

(bakgrundsinformation)

• Skola och omsorg

• Boende och boendemiljö

• Lokala arbets- och 

utbildningsmöjligheter

• Samhällsservice

• Resor och kommunikationer

• Bibliotek, kulturliv och 

mötesplatser

• Idrott, motion och friluftsliv

• Underhåll av den offentliga 

miljön

• Trygghet i samhället

• Klimat- och miljöarbete

• Bemötande, information och 

inflytande i kommunen

• Jämlikhet och integration

• Förtroende

• Allmänna frågor om kommunen

Frågeområden



Ett antal delfrågor bygger tillsammans upp ett frågeområde

Hur frågeområdena är uppbyggda



Osäkerhetstal ± och säkerställda skillnader

• Beaktar den osäkerhet som härrör från att endast ett urval av medborgarna har 

tillfrågats och att inte alla som ingår i urvalet har besvarat enkäten.

• Skattningarna plus/minus osäkerhetstalet bildar ett så kallat 95-procentigt 

konfidensintervall. 

• Om ett svarsalternativ exempelvis har fått en svarsandel på 55 % och 

osäkerhetstalet är ±2,1 så innebär det att intervallet 52,9–57,1 med 95 procents 

säkerhet täcker det sanna värdet, det värde vi skulle ha fått om alla i kommunen 

svarat. 

Undersökningens mått



Redovisning av resultatet i diagram

• De flesta frågorna besvaras på en fyra-gradig skala där de två första 

svarsalternativen är mer negativa/nekande/ medan de två sista är mer 

positiva/jakande. Det finns även en svarsalternativ ”ej svar”.

• I resultatredovisningens diagram presenteras andelen som angett de två

sista svarsalternativen (positiv/jakande). Ej svar är exkluderade. 

• Ett fåtal frågor har samtliga svarsalternativen redovisade i diagram. 

Dessa diagram har blå staplar.

Resultat



Skola och omsorg
Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

Obs, ingen statistik presenteras om 

antalet svar är färre än 100.

(%)



Boende och boendemiljö
Hur viktiga tycker du följande saker är i din boendemiljö?

(%)



Boende och boendemiljö
Har du tänkt flytta inom eller från kommunen under de kommande 12 månader?

Flera svar kan markeras.

(%)



Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
Vad är din uppfattning kring möjligheten för kommunens invånare…

(%)



Samhällsservice
Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

(%)



Resor och kommunikationer
Vad tycker du om…

Obs, ingen statistik presenteras om 

antalet svar är färre än 100.

(%)



Resor och kommunikationer
Hur brukar du oftast göra dina vardagliga resor, t.ex. till arbete, skola eller fritidssysselsättning? 

Flera svar kan markeras!

(%)



Resor och kommunikationer
Vilken av följande saker tycker du är viktigast att förbättra i kollektivtrafiken i din kommun? 

Markera bara 1 alternativ!

(%)



Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
Vad tycker du om bibliotekens…

Obs, ingen statistik presenteras om 

antalet svar är färre än 100.

(%)



Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
Vad tycker du om…

(%)



Idrott, motion och friluftsliv
Vad tycker du om…

(%)



Underhåll av den offentliga miljön
Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

(%)



Underhåll av den offentliga miljön
Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

(%)



Trygghet i samhället
Hur trygg känner du dig utomhus i området där du bor...

(%)



Hur orolig är du för att…

Trygghet i samhället

(%)

Obs, här redovisas andelen 

som inte är oroliga! 



Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor?

Trygghet i samhället

(%)
Obs, här redovisas andelen som 

anser att det är ett litet problem!



Hur tycker du …

Trygghet i samhället

(%)



Klimat- och miljöarbete
Hur tycker du följande fungerar i din kommun?

(%)



Bemötande, information och inflytande
Vid den senaste kontakten... (Frågorna nedan är ställda till de som haft kontakt med 

tjänsteperson respektive politiker senaste 12 månaderna.)

Obs, ingen statistik presenteras om 

antalet svar är färre än 100.

(%)



Bemötande, information och inflytande
Vad tycker du om…

(%)



Bemötande, information och inflytande
Vilken av följande kontaktvägar vill du helst använda om du ska kontakta din kommun?

(%)



Jämlikhet och integration
Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att…

(%)



Förtroende
Upplever du att…

(%)



Förtroende
Allmänt sett…

(%)



Kommunen som helhet

(%)



Information och resultat 
för andra kommuner:

www.statistikdatabasen.scb.se

http://www.statistikdatabasen.scb.se/

