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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 278 kommuner sedan starten 2005

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 vilket ger ett rikssnitt
• Ny paketering av resultatet som kommunerna får
• Ej möjligt att genomföra jämförelser innan 2021

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



Urval, antal och andel svarande
• Sammanlagt deltog 137 kommuner 2022. För att möjliggöra jämförelser med 

hela riket drogs även mindre urval i resterande kommuner. 36 procent av hela 
urvalet i Sverige besvarade undersökningen. 

• I kommunen drogs ett slumpmässigt urval bland personer 18 år eller äldre på 1 
000 personer. Totalt antal svarande var 317 personer. Totalt andel svarande var 
32 procent. 

• Under svarstiden informerade kommunen om undersökningen genom 
kommunens hemsida och sociala medier. 

Årets undersökning



Snabbfakta om din 
kommun!



95,5 procent av kommunens 
invånare tycker att kommunen är 
en mycket eller ganska bra plats 
att bo och leva på. 
(Riket 92,4 procent)



89,6 procent av kommunens 
invånare tycker att kommunen 
sköter sina verksamheter på ett 
mycket eller ganska bra sätt.
(Riket 80,7 procent)



72,9 procent av kommunens 
invånare kan rekommendera 
andra som inte bor i kommunen 
att flytta hit.
(Riket 62,6 procent)



29,0 procent av kommunens 
invånare upplever att man har 
mycket eller ganska stora 
möjligheter till insyn och 
inflytande över kommunens 
beslut och verksamheter
(Riket 21,1 procent)



Om kommunens 
verksamheter, 
samhällsservice, trygghet 
och utbud



Förskolan, skolan, 
äldreomsorgen, stöd till 
funktionshindrade och utsatta 
personer får samtliga högre 
betyg än riket. 



Invånarna är mer nöjda än riket 
med underhållet av den 
offentliga miljön. Däremot får 
lekparker ett sämre betyg än 
riket. 



Möjligheten att pendla till arbete 
och högre studier är mer 
begränsat än riket. 



Tillgången till kommunal service 
utanför tätorten är sämre än 
riket.
Tillgången till hälso- och 
sjukvård, apotek, livsmedel, 
paketutlämning och tillräcklig 
internetuppkoppling är något 
bättre än riket.



Tillgången och säkerheten på 
gång- och cykelvägar är bättre än 
riket medan möjligheterna att 
enkelt använda kollektivtrafik 
till vardagliga sysslor, 
fritidsaktiviteter samt för att 
enkelt kunna göra längre resor 
från kommunen utan att 
använda bil är sämre.



Mötesplatser för unga och äldre 
upplevs bra men utbudet av 
kultur och nöjesliv sämre. 
Biblioteket har ett bra utbud av 
böcker och tidskrifter men 
utvecklingspotential gällande 
aktiviteter. 



Medborgarna är mer nöjda än 
riket med utbudet av 
motionsspår och friluftsområden. 
Invånarna är dock mindre nöjda 
jämfört med riket avseende 
öppettider och möjligheten att 
nyttja kommunens idrotts- och 
motionsanläggningar samt 
avseende utbudet av allmänna 
träningsplatser utomhus.



Medborgarna känner sig mer 
trygga och mindre oroliga för att 
utsättas för våld och brott än 
riket. Räddningstjänsten får högt 
betyg medan polisens närvaro får 
låga betyg jämfört med riket. 



Hanteringen av hushållsavfall, 
dricksvatten och 
återvinningscentralen får bättre 
betyg än riket medan utbudet 
och möjligheterna till 
återvinning av förpackning är 
sämre än riket



Bemötande vid kontakter med 
kommunen, information om, 
insyn och möjligheterna att vara 
med och tycka till och påverka 
kommunala beslut och 
utveckling är bättre än riket. 
Även i frågor om jämlikhet och 
integration får kommunen bättre 
betyg än riket. 



Medborgarna har ett högre 
förtroende för kommunen och 
politiker i kommunen jämfört 
med riket. Såväl kommunens 
anställda som politiker arbetar 
för kommunens bästa. 



Information och resultat 
för andra kommuner:
www.statistikdatabasen.scb.se

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

