
 
 

SCB:s Medborgarundersökning 2021 
Under hösten 2021 erbjöds 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare från 18 år möjlighet 

att få möjlighet att svara på Statistiska centralbyråns frågor som mäter invånarnas attityder. I 

Nybro kommun genomförs undersökningen vartannat år och i år var det 37 % som tog tillvara 

möjligheten att besvara enkäten. 

För Nybro kommun är det viktigt att veta vad våra invånare tänker och tycker kring frågor 

som rör vardagen, kommunens verksamheter, trivseln och trygghet. Resultatet av 

attitydundersökningen visar överlag på goda siffror. Vilket främst syns i att nio av tio tycker 

att kommunen är en bra plats att bo och leva på och att vi näst intill fördubblat resultaten 

gällande att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit. Åtta av tio tycker att 

kommunen sköter sina verksamheter på bra sätt, men endast två av tio upplever att man har 

mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och 

verksamheter. 

Sätts 2021 års resultat i relation till föregående års mätning visas en resultatbild enligt nedan. 

Tydligt är att vi gjort en kraftfull och positiv utveckling när det handlar om attityderna om 

platsen att bo och leva på, kommunens verksamheter och rekommendationen att flytta hit. 

Resultatet gällande området inflytande och påverkan har dock halverats. 

 

 

En bra plats att leva & bo på 
Hela 91 % tycker att Nybro kommun är en bra plats att leva och bo på, vilket är ett mycket 

gott betyg och nästan en fördubbling av resultat sett till 2019 då förra mätningen 

genomfördes. Ytterligare glädjande är att rekommendationen att flytta till Nybro kommun 

också näst intill fördubblats. 
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Flera områden har fått bra betyg i attitydundersökningen bland annat möjligheten arbets- och 

utbildningsmöjligheter samt att utöva idrott, motion och friluftsliv. Här är det främst utbudet 

av friluftsområden, möjlighet till nyttjande av anläggningar och öppettider som lyfts fram.  

Andra områden är underhåll av den offentliga miljön. Här visar undersökningen att attityden 

till skötsel och underhåll gällande idrottsanläggningar, simhall, badplatser och naturområden 

är väldigt positiv. Skötsel av allmänna platser så som lekplatser, parker och torg visar en 

förbättringspotential och så även åtgärder mot skadegörelse eller annan förstörelse som 

uppkommer. Snöröjning av gator och vägar får lågt betyg, desto bättre upplevs snöröjningen 

gällande gång- och cykelvägar.  

 

Varierat betyg gällande tryggheten  
Trygghet får varierat betyg i attitydundersökningen. Glädjande är den höga känslan av att 

kunna vara den man är och leva sitt liv utifrån ålder, kön eller könstillhörighet, sexualitet, 

religion, etnicitet eller funktionsnedsättning. Tydligt är också att trygghetskänslan är högst i 

dagsljus och i bostadsområdet där man bor. Skadegörelse och trasiga gatlyktor ses som ett 

mindre problem. Undersökningen visar på en oro över narkotikahandel, att bli utsatt för hot 

eller våldsbrott, inbrott och stölder. Förbättringspotential finns även när det handlar om 

integration och delaktighet av människor i samhället. 

 
Hög nöjdhet med skola & omsorg 
Attitydundersökningen visar att områdena skola och omsorg får ett gott betyg. I topp återfinns 

förskolan, gymnasieskolan och grundskolan liksom äldreomsorgen. Även attityden gällande 

stödet till funktionshindrade är positiv liksom socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta 

personer.  

 

Högt betyg för kommunens klimat- & miljöarbete 
Resultatet visar höga betyg för hämtning av hushållsavfall, utbudet av platser för 

förpackningsåtervinning i närheten till bostaden samt möjlighet att lämna in farligt avfall, 

grovsopor och elektronik. 

En förbättringspotential finns gällande information återvinna avfall utan att behöva 

transportera bort det med bil liksom kommunens information om vad man som privatperson 

kan göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan. 
 

Lågt betyg gällande inflytande och påverkan, men bemötandet är fortsatt gott 
Ett område där Nybro kommun får ett sämre betyg handlar om inflytande och påverkan, vilket 

även märks då resultatet halverats jämfört med förra mätningen. Enligt attitydundersökningen 

finns det förbättringsmöjligheter. Förbättringarna gäller främst möjligheterna att påverka 

inom de kommunala verksamheterna, innehållet i politiska beslut liksom möjligheterna att 

delta aktivt i arbetet med utveckling av kommunen som till exempel medborgardialoger och 

samråd. 

Betyget är fortsatt högt när det handlar om bemötande vid kontakt med tjänsteperson, att få 

information om större händelser och att få svar på frågor som ställs liksom attityden att 

politiker och tjänstemän arbetar för kommunens bästa. Däremot finns flera utmaningar 

gällande förtroendet. Förtroendet för kommunens politiker är visserligen högre än förtroendet 



 
 

för riksdagspolitikerna, men lyhördhet, ansvarstagande och korruption är något som måste 

arbetas med.  

 

Lågt betyg till arbetet med kulturliv och mötesplatser 
Attityden till bibliotekets utbud av böcker och tidskrifter är högt även när det handlar om det 

digitala utbudet. Förbättringspotential finns främst när det handlar om mötesplatser för unga 

och kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet. Andra utmaningar är träffpunkter 

för äldre, utbudet av caféer och lekplatser. 
 

Varierat betyg gällande kommunikationer och samhällsservice 
Attityderna till tillgången till kommunal service utanför kommunens centralort är relativt hög 

och handlar till stor del om ett rimligt avstånd från bostaden till en livsmedelsaffär, ställen att 

hämta ut paket på, skola, äldreomsorg och bibliotek.  

Utbudet av gång- och cykelvägar upplevs gott, men möjligheterna att på ett enkelt sätt 

använda kollektivtrafiken för dina vardagliga resor till arbete, skola eller annan sysselsättning 

är lågt och ännu lägre när det handlar om att möjligheterna att på ett enkelt sätt använda 

kollektivtrafiken för att kunna delta i en fritidsaktivitet. 

Förbättringspotential finns även gällande utbudet av laddningsstationer för elfordon i 

kommunen. 

 

 

 

 


