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Kort om undersökningen 

Bakgrund 
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av 

kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad 

kan förbättras? Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och 

boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. SCB:s 

medborgarundersökning gör det möjligt att jämföra vad olika grupper i kommunen 

tycker men även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som 

helhet. 

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Frågorna i 

enkäten är nya och har verbaliserade skalsteg. Svaren redovisas i andelar (%) efter 

frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder 

att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan 

dess. 

Urval 
År 2021 deltog 163 kommuner i denna undersökning. Av de 1200 utskickade 

undersökningarna i Vetlanda kommun svarade 462 personer på enkäten vilket är 38,6 

procent. Den kommun som hade den högsta svarsfrekvensen var Lomma med 48,7 

procent och den kommun som hade det lägsta var Botkyrka med 28,5 procent. Medel 

för samtliga medverkande kommuners svarsfrekvens var 38 procent.  

Urvalet drogs slumpmässigt från befolkningsregistret. 1 200 personer har fått enkäten 

från 18 år plus i Vetlanda kommun under september och oktober månad år 2021. 

Webbenkäten fanns även tillgänglig på engelska och i pappersformat på arabiska. 

I en urvalsundersökning ingår endast en del av populationen i urvalet, men svaren i 

undersökningen används för att dra slutsatser om hela populationen. 

När slutsatser dras kan man därför säga att varje svarande representerar flera individer i 

populationen. Detta hanteras i skattningarna genom att varje svarande ges en 

uppräkningsvikt eller uppräkningstal.  

Uppräkningsvikterna används i skattningarna för att estimera det antal i populationen 

som har en viss egenskap. När uppräkningsvikterna summeras återfås populationens 

storlek. 

Översiktligt innebär kalibrering att om en viss grupp är underrepresenterad bland de 

svarande, jämfört med hur stor den gruppen faktiskt är i kommunen, ges svaren från 

personer i den gruppen större vikt då vi tar fram resultaten.  

På motsatt sätt ges svaren från en grupp som är överrepresenterad i förhållande till 

verkligheten en mindre vikt i resultaten. 

I SCB:s medborgarundersökning kalibreras vikterna baserat på kön, ålder, 

utbildningsnivå, inkomst och utländsk bakgrund. 
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Frågorna 
Invånarna besvarade frågorna utifrån vad de tycker om sin kommun. Frågorna besvaras 

med verbaliserade skalor.  

Skalorna ser olika ut men samtliga går att gruppera i negativ och positiv. Till exempel kan 

”Mycket dåligt” och ”Ganska dåligt” grupperas till negativ och ”Ganska bra” och ”Mycket 

bra” till positiv.  

Utöver attitydfrågorna i enkäten ställdes även några frågor om urvalspersonen kring var 

i kommunen man bor, hur länge man har bott i kommunen, hälsa och erfarenheter av 

olika verksamheter i kommunen.  

Dessa används som bakgrundsinformation i resultatredovisningen. Med samma syfte 

hämtas ytterligare variabler från SCB:s register: juridiskt kön, ålder, födelseland (i 

grupper), inkomst (i grupper), utbildningsnivå. 

Länk till frågeformuläret finns här Medborgarundersökning 2021 (scb.se). 

 

Enkäten bestod av 128 frågor och var uppdelade i områdena: 

• 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   

https://www.scb.se/contentassets/35fb0c82bb1248b9ac89ab76b1bce6c8/medborgarundersokning-2021_slutgiltig.pdf
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Sammanfattning 
Tittar vi bara på Vetlanda kommuns egna resultat, utan att göra någon jämförelse med 

övriga kommuner, för att få veta vad medborgarna var mest nöjda med så kan vi 

konstatera följande:  

• Medborgarna är mycket nöjda med utbudet som finns i kommunens bibliotek 

och av skötseln av idrotts- och motionsanläggningarna. De tycker att 

räddningstjänsten och förskolan fungerar bra men också att hämtningen av 

hushållsavfallen fungerar bra. De tycker att kommunen är en bra plats att bo 

och leva på och att det känns tryggt i boendemiljön när det är ljust ute. 

  

• De tycker att kommunen har bra närhet till natur, inkl. parker och upplever att 

det är tyst och lugnt. De tycker det är viktigt att det finns platser för barn att 

leka på, att det viktigt att det är nära till hälso- och sjukvård och att det är 

viktigt att ha ett arbete inom rimligt avstånd från bostaden.  

 

• Medborgarna är inte så många som är oroliga för att bli utsatta för sexuella 

trakasserier eller för hot och trakasserier på nätet. Det är en mindre andel som 

är oroliga för att det kommer att ske en allvarlig samhällsstörning.  Det är färre 

medborgare som upplever oro för att det förekommer korruption inom 

kommunens verksamhet. Oron är också relativt låg hos medborgarna för att bli 

utsatta för våldsbrott eller för hot om våld eller för att drabbas av inbrott i 

hemmet.  Men det finns ändå en andel medborgare som upplever oro för dessa 

områden och detta behöver naturligtvis ändå uppmärksammas.  

 

• Andelen som är orolig för att det ska ske en terrorhandling är 32 procent och 

detta är en låg siffra i sig jämfört med övriga frågeområden i årets 

medborgarenkät.  Men i jämförelse med övriga kommuners svarsandel så är den 

väldigt hög och sticker ut.  

 

När vi tittar på vad medborgarna har gett ett sämre betyg till och inte är riktigt lika 

nöjda med och där vi i kommunens verksamheter behöver förbättra oss går det att 

konstatera följande:  

• Det handlar mycket om möjligheten att kunna få vara med att påverka de 

politiska besluten och delta i kommunens utveckling av verksamheterna på 

olika sätt. Ett lågt betyg har också getts för att besluten är genomtänkta, 

genomarbetande, är transparanta samt att det finns möjlighet till att få ha 

insyn och inflytande. Att ett lågt betyg har getts till dessa delar är inte något 

specifikt just för Vetlanda kommun utan liknande omdömen finns även att 

utläsa i övriga kommuners resultat.  

 

• Andra viktiga områden som har fått ett lågt betyg är kollektivtrafikens 

möjligheter för att bland annat att kunna komma till olika fritidsaktiviteter och 

att enkelt kunna göra längre resor från kommunen utan bil samt att kunna 

återvinna avfall utan bil. 

 

• Medborgarna har även gett ett lågt betyg för kommunens utbud av ställen, som 

träffpunkter för unga, att träffas på och för vårt lokala kultur- och nöjesliv. 
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Men däremot så tycker förhållandevis många att vi har ett någorlunda bra utbud 

av caféer och restauranger i kommunen.  

 

• Att polisens närvaro i kommunen är bra har 35 procent av medborgarna svarat 

att de håller med om vilket är en relativt låg siffra även jämfört med 

riksgenomsnittet som ligger på 44 procent.  

I jämförelse med övriga kommuner som deltog i årets medborgarenkät så är de 

områden som vi ligger allra bäst till följande:  

• Vi ligger i topp bland alla medverkande kommuner vad gäller bra bemötande 

vid kontakt med tjänsteperson i kommunen. Här är det bara fem kommuner 

som har fått ett bättre betyg av sina medborgare än vad Vetlanda har fått. 

 

• Vi har också hamnat i toppen jämfört med andra kommuner vad gäller att kunna 

få svar på frågor som ställs till kommunen.  

 

• Kommunens arbete för att minska diskriminering är ett område där bara fyra 

kommuner har fått ett bättre betyg av sina medborgare. Även kommunens 

arbete för att öka toleransen för människors olikheter ligger i vår kommun i 

topp med bara sju kommuner före oss som har fått ett bättre betyg än vår.  

 

• Där vi också sticker ut jämfört med övriga kommuner är kommunens utbud av 

laddningsstationer för elfordon med enbart sex kommuner före oss som har 

fått ett bättre betyg.  

 

• Vi hamnar även högt i betyget vi har fått från medborgarna vad gäller bra 

möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från 

bostaden. Bara åtta kommuner har ett bättre betyg.  

 

• Höga betyg jämfört med andra kommuner har vi också fått vad gäller hur nöjd 

man är av skötsel av idrott- och motionsanläggningar och av skötseln av våra 

naturområden. Även skötsel av gator och vägar samt att vi har bra åtgärder 

mot skadegörelse eller annan förstörelse har en stor andel tyckt vara bra.  

 

• Betyget för kommunens äldreomsorg och för den kommunala 

vuxenutbildningen blev också mycket högt jämfört med övriga kommuner.  

 

• Även om betyget i sig var förhållandevis lågt för möjlighet till insyn och 

inflytande över kommunens beslut och verksamheter så ligger vi i trots det 

ändå i toppen inom detta område jämfört med övriga kommuners svarsandel. 

 

Det finns sedan några områden som sticker ut lite extra där vi hamnar bland de sämsta i 

jämförelsen med övriga kommuner.  

• Det första området har nämnts tidigare och är oro för att det ska komma att 

ske en terrorhandling. Här är det endast fyra kommuner till där medborgarna 

känner sig ännu mer oroliga. De kommuner som hade en lite större andel av sina 

medborgare och som var oroliga för detta var Sigtuna, Södertälje, Helsingborg 

och Göteborg men sedan kom Vetlanda kommun.  
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• Det andra området där vi ligger bland de sämsta är möjligheten att kunna göra 

längre resor från kommunen utan bil.  

 

• Ett område som bör uppmärksammas är att 56 procent tyckte att man kan lita 

på människor vilket ändå är en låg siffra i jämförelse med övriga kommuners 

svarsandel som ligger högre. 

 

• Att så många som 84 procent tycker att det finns en möjlighet att vara den man 

är och leva det liv man vill leva är sig en hög andel. Men jämfört med övriga 

kommuner är den förhållandevis låg och bör också uppmärksammas. 
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Högsta svarsandelen eller bästa betyget 
Högst andel i svarsandel fick följande frågeområden av medborgarna i Vetlanda 

kommun vilket bör uppfattas som positivt och något som vi bör fortsätta att verka för.  

Område Andel i procent 

Bra utbud av böcker och tidskrifter i 

kommunens bibliotek 

97,2 

Närhet till natur, inklusive parker 97,2 

Räddningstjänsten i kommunen fungerar 

bra 

97,0 

Trygg utomhus i området där du bor när 

det är ljust ute 

95,1 

Hämtningen av hushållsavfall fungerar 

bra 

94,4 

Viktigt i boendemiljön – närhet till hälso- 

och sjukvård 

93,9 

Förskolan fungerar bra i kommunen 93,7 

Viktigt i boendemiljön – platser för barn 

att leka på 

93,3 

Kommunen är en bra plats att bo och leva 

på 

92,1 

Viktigt i boendemiljön – tyst och lugnt 91,6 
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Ett bra betyg med modifikation 
Lägst svarsandel kan här räknas som ett relativt bra betyg även om det är oroväckande 

att det finns medborgare som uttrycker en oro eller uttrycker att det finns problem för 

följande områden. 

Frågeställningar Andel i procent 

Oro för att utsättas för sexuella 

trakasserier eller liknande 

9,9 

Oro för att bli utsatt för hot och 

trakasserier på nätet 

13,2 

Problem med hot och trakasserier på 

nätet 

16,3 

Oro för att det kommer ske en allvarlig 

samhällsstörning 

18,1 

Problem med bristande eller trasig 

utomhusbelysning i kommunen 

21,3 

Korruption upplevs förekomma inom 

kommunens verksamheter 

22,0  

Oro för att bli utsatt för våldsbrott eller 

hot om våld 

22,5 

Problem med skadegörelse eller klotter i 

kommunen  

25,3 

Oro för att drabbas av inbrott i hemmet 27,4 
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Lägst svarsandel eller sämsta betyget  
Detta är områden där vi kan arbeta för att bli bättre. Det finns här möjligheter att kunna 

fördjupa sig i respektive svarsandel för att kunna göra analyser om vilka målgrupper, i 

juridiskt kön, ålder, födelseland, inkomst, utbildningsnivå, det är som är mest missnöjda.   

Frågeställningar Andel i procent 

Möjligheten att enkelt använda 

kollektivtrafik till fritidsaktiviteter är bra 

21,0 

Beslut som fattas av kommunen upplevs 

som genomtänkta och genomarbetade 

25,7 

Kommunens politiker upplevs som 

lyhörda för idéer  

26,4 

Beslut som fattas i kommunen upplevs 

vara transparanta 

27,2 

Invånarnas möjlighet till insyn och 

inflytande över kommunens beslut och 

verksamhet är bra 

28,3 

Kommunens arbete för att förbättra 

integration och delaktighet i samhället 

fungerar bra 

28,8 

Möjligheterna att enkelt använda 

kollektivtrafik för vardagliga resor är bra 

29,4 

Bra utbud av ställen (t.ex. träffpunkter) 

för unga att träffas på i kommunen 

30,0  

Det lokala kultur- och nöjeslivet i 

kommunen är bra 

30,2 

Möjligheten att påverka politiska beslut i 

kommunen fungerar bra 

30,4 

Möjligheten att återvinna avfall utan 

transport med bil är bra 

32,1 

Möjligheterna att enkelt kunna göra 

längre resor från kommunen utan bil är 

bra 

33,1 

Polisens närvaro i kommunen är bra 34,7 

Möjligheten att delta aktivt med att 

utveckla kommunen fungerar bra 

35,9 

Möjlighet att påverka inom de 

kommunala verksamheterna fungerar bra 

39,2 

Oroa för att det kommer att ske en 

terrorhandling i kommunen   

32,3 
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Högst och lägst betyg av medborgarna jämfört 
med övriga kommuners betyg från sina 
medborgare 

Högst betyg i jämförelse med övriga kommuner 
Grönt är jämfört med övriga kommuner bland de högsta betygen medborgarna gav till 

de olika frågeområdena i Vetlanda kommun. Se mer info PxWeb - välj tabell (scb.se) och 

Jämföraren - Kolada.  

Högsta betygen bland de gröna frågeområdena 

Här presenteras några av de frågeområden som medborgarna gav det högsta betyget till 

jämfört med övriga kommuner som deltog i 2021 års medborgarundersökning.  

Kommunens arbete för att minska diskriminering fungerar bra 

 

Kommunala vuxenutbildningen fungerar bra i kommunen 

 

 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003__ME0003I/
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16601&tab_id=170469
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Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen  

 

Kommunens utbud av laddningsstationer för elfordon är bra 

 

Kommunens arbete för att öka toleransen för människors olikheter fungerar bra 
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Bra möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från 

bostaden 

 

Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra 

 

Skötsel av naturområden i kommunen fungerar bra 
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Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och 

verksamheter är bra 

 

 

Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen 

 

Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen 
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Åtgärder mot skadegörelser eller annan förstörelse fungerar bra i kommunen 

 

Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra 
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Sämst betyg i jämförelse med övriga kommuner 
Rött är jämfört med övriga kommuner bland de sämsta betygen medborgarna gav till de 

olika frågeområdena i Vetlanda kommun. Se mer info PxWeb - välj tabell (scb.se) och 

Jämföraren - Kolada.  

Av 128 frågor totalt så gav medborgarna ett lägre betyg till 16 områden som tillfrågades.  

Lägst betyg bland de röda frågeområdena 

Här presenteras några av de frågeområden som medborgarna gav det allra lägsta 

betyget till jämfört med övriga kommuner.  

Oro för att det kommer ske en terrorhandling 

 

Möjligheterna att enkelt kunna göra längre resor från kommunen utan bil är bra 

 

  

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003__ME0003I/
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16601&tab_id=170469
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Bilaga – Samtliga svar 
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