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SCB:s medborgarundersökning – hösten 

2017 

Piteå kommun har för sjätte gången deltagit i SCB:s medborgarundersökning. Undersökning består av 
tre delar: 

A. Kommunen som en plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index (NRI) 
B. Kommunens verksamhet, Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 
C. Inflytandet i kommunen, Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

 
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning under tiden 16 augusti och den 27 oktober 
2017 med ett urval på 1200 personer i åldrarna 18-84 år. Svarsfrekvensen för 2017 i Piteå var 39 
procent, vilket är lägre än 2015 då svarsfrekvensen låg på 46 procent. Den sammanlagda 
svarsfrekvensen för de 131 kommuner som genomförde undersökningen uppgår till 40 procent. 

Presentation av resultat 
Undersökningens resultat presenteras dels per delfråga i en skala 1-10 och dels i olika betygsindex 
som oftast är en sammanslagning av flera delfrågor med en skala 0-100. I detta dokument presenteras 
enbart betygsindex. För resultat per delfråga hänvisas till undersökningsrapporten från SCB som finns 
på www.pitea.se/resultat 

Jämförelser för 2017 görs med de 131 kommuner som genomfört undersökningen 2017.  

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilka kan variera från 0 till 
hundra. Ju högre värde, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett åt sin kommun. SCB anser 
att index under 40 kan klassas som ”inte godkänd”. Gränsen för ”nöjd” tycks gå vid 55 och 
betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”. 

För att förenkla tolkning av undersökningens resultat har en jämförelse av SCB:s ovanstående 
indexskala och Piteå kommuns fastställda betygsskala gjorts enligt följande;  

       Motsvarar betygsindex 0-39  

       Motsvarar betygsindex 40-54 

Motsvarar betygsindex 55-74 

       Motsvarar betygsindex 75-100 
 
I detta dokument presenteras resultaten dels med SCB:s betygsindex utskrivet i siffror och dels med 
Piteå kommuns betygsskala angivet i färg. 

Utvecklingsarbete 

Det är av stor vikt att nämnder/styrelser och verksamheter får information om resultatet för att det ska 
kunna utgöra en av grunderna för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.  
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Övergripande resultat  
Resultaten kommer att presenteras;  

 Årets resultat jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner 
 Förändring mellan åren för Piteå kommun 
 Detaljresultat 

Samtliga resultat nedan är statistiskt säkerställda om inte annat anges. 

 Index Piteå  
2017 

Piteå 
2015 

Piteå 
2013 

Piteå 
2011 

Piteå 
2009 

Piteå 
2007 

Samtl 
2015 

Samtl  
2017 

Kommunen 
som en plats 
att bo och leva 
på 

Nöjd-Region-
Index NRI 

67 66 67 68 73 71 60 60 

Kommunens 
verksamhet 

Nöjd-Medborgar-
Index NMI 

62 60 59 61 61 59 54 55 

Inflytande i 
kommunen 

Nöjd-Inflytande-
Index NII 

39 39 41 46 46 43 41 40 

 

Jämfört med genomsnittet för andra deltagande kommuner så får Piteå statistiskt säkerställt högre 
betyg för två av tre index. Skillnaden jämfört med andra kommuner är lika stor både för kommunen 
som en plats att bo och leva på (regionindex), där Piteå redovisar ett betyg på 67 och kommunens 
verksamhet (medborgarindex) där Piteås resultat är 62.  

 När det gäller nöjdinflytandeindex har Piteå ett lägre index än jämförande kommuner. Skillnaden är 
dock inte statistiskt säkerställd. Detta innebär att Piteås resultat kan betraktas som ett medelresultat 
som enligt vår målbedömning hamnar på gränsvärdet för rött ljus.  

Förändringen för Piteå mellan åren 2015 – 2017 för de tre index som undersökning presenterar är inte 
statistiskt säkerställda. Trots det så väljer vi att nedan presentera de resultatskillnader som finns. Enligt 
Piteå kommuns modell för målbedömning så uppnås betyg 3 (gult ljus) för region- och 
medborgarindex.  

Sammantaget visar resultatet att piteborna är ”nöjdare” för region- och nöjdmedborgarindex än 
genomsnittet av samtliga deltagande kommuner. Skillnaden för nöjdinflytandeindex är inte statistiskt 
säkerställd men Piteå redovisar ett lägre index än samtliga deltagande kommuner.   
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Bo och Leva, (Nöjdregionindex) 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Piteå 
kommun som en plats att bo och leva på är 67. Genomsnittet för samtliga 131 deltagande kommuner 
är 60.  

 

Jämfört med övriga kommuner som genomfört undersökningen har Piteå högre betyg inom samtliga 
områden, förutom Utbildningsmöjligheter och Kommunikationer. Största skillnaden till Piteås fördel 
jämfört med andra kommuner finns inom Rekommendationer, Kommersiellt utbud samt Trygghet. 

Piteå kommun har statistiskt säkerställt, högre betyg än andra kommuner då det gäller 
Rekommendation, Kommersiellt utbud, Fritidsmöjligheter och Trygghet. Av medborgarna kan 59 
procent starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Piteå kommun, medan 12 procent vill 
avråda från det. Kvinnorna rekommenderar Piteå i något högre utsträckning än männen. 

Kommersiellt utbud (livsmedelsbutik, andra affärer och service samt utbudet av kaféer, barer och 
restauranger inom rimligt avstånd) kommer på andra plats och visar på en höjning sedan 2015. 
Skillnaden mellan könen är mycket marginell 

Piteå kommun har ett högre värde för Trygghet än andra kommuner. Frågorna för trygghet handlar om 
tryggt och säkert att vistas utomhus kvällar och nätter, trygg och säker mot hot, rån och misshandel 
samt trygg och säker mot inbrott i hemmet. Stora skillnader kan ses mellan män och kvinnor inom 
detta frågeområde. Männen ger ungefär 20 procentenheter högre betyg för samtliga tre frågor i 
jämförelse med kvinnorna. Det sammanfattande betygsindexet för kvinnor är 61 och för män 69. 
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Samma mönster ses i det sammanfattande betygsindexet för Trygghet för samtliga deltagande 
kommuner.  

Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI) för Piteå kommun 2017, 2015, 2013, 2011, 2009 och 2007. 

 Piteå 
2017  

Piteå 
2015 

Piteå 
2013 

Piteå 
2011 

Piteå 
2009 

Piteå 
2007 

Nöjd-Region-Index (NRI) 67 66 67 68 73 71 
Rekommendation 74 73 76 76 81 79 
Fritid 66 66 65 65 73 70 
Miljö     71 70 
Kommersiellt utbud 70 69 66 66 67 64 
Trygghet 65 63 73 71 66 59 
Bostäder 54 55 59 65 61 57 
Utbildningsmöjligheter 60 64 63 63 59 56 
Arbetsmöjligheter 58 53 50 50 50 47 
Kommunikationer 55 59 59 58 47 47 

 

Jämfört med undersökningen som genomfördes 2015 har frågeområdet Arbetsmöjligheter fått högre 
betygsindex och frågeområdet Kommunikationer fått lägre betygsindex. Kvinnorna ger bägge 
frågeområdena ett högre betyg än männen.  

Effektmått 
Beroende på hur de enskilda medborgarna har svarat på enkäten beräknas ett effektmått. De faktorer 
som får högt effektmått bör särskilts uppmärksammas, speciellt om det dessutom har ett lågt betyg. I 
Piteå kommun är det framför allt Bostäder som enligt effektmåttet skulle ha stor påverkan på 
helhetsbetyget. Även förbättringar av betygsindex för faktorerna Fritidsmöjligheter och Trygghet 

förväntas påverka helhetsbetyget.  
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Kommunens verksamheter (Nöjdmedborgarindex) 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer de 
kommunala verksamheterna i Piteå kommun är 62. Genomsnittet för samtliga 131 deltagande 
kommuner är 55. Piteå visar högre betyg än genomsnittsresultatet för alla faktorer, för Stöd till utsatta 

personer, Gator och vägar och Idrotts- och motionsanläggningar är genomsnittsresultatet inte 
säkerställt högre eller lägre.  För Äldreomsorg är resultatet lägre jämfört med genomsnittsresultatet.  

Största skillnaden till Piteås fördel jämfört med andra kommuner är för faktorerna Gymnasieskolan 
och Vatten och avlopp. Kvinnorna ger högre betyg för samtliga verksamheter i jämförelse med 
männen Störst skillnader mellan könen i hur kommunens verksamheter bedöms är det för 
verksamheten Förskola.   

Personer boende i ”annan tätort” är nöjdast med samtliga av kommunens verksamheter förutom 
Förskola där personer boende i ”kommunens centralort” är nöjdast. När det gäller Vatten och avlopp 
är personer boende i ”kommunens centralort” och ”annan tätort” lika nöjda.  
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Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för Piteå kommun 2015, 2013, 2011, 2009 och 2007.  

 Piteå 
2017 

Piteå 
2015 

Piteå 
2013 

Piteå 
2011 

Piteå 
2009 

Piteå 
2007 

Nöjd-Medborgar-Index 62 60 59 61 61 59 
Vatten och avlopp 85 85 85 84 84 81 
Räddningstjänsten 82 79 78 78 83 81 
Kultur 65 68 65 67   
Renhållning och sophämtning 72 70 69 67   
Idrotts- och motionsanläggningar 62 64 64 64   
Gymnasieskola 68 65 67 63 67 66 
Bemötande – Tillgänglighet 60 59 56 61   
Förskola 68 64 64 60 69 66 
Grundskola 65 62 62 60 65 63 
Miljöarbete 61 60 61 59   
Gång- och cykelvägar 61 59 57 58   
Gator och vägar 55 53 51 56   
Stöd till utsatta personer 47 51 51 48 57 51 
Äldreomsorg 47 45 43 45 59 56 

 

NMI för Piteå kommun blev 62 i årets undersökning. Inga förändringar för Piteås resultat mellan åren 
2015 och 2017 är statistiskt säkerställda.  

Äldreomsorgen redovisar lägre resultat både jämfört med andra kommuner och för kommuner i 
samma storleksklass men mellan 2013 och 2017 har Piteås resultat förbättrats från 43 till 47. Männen 
ger lägre betyg för äldreomsorgen än kvinnor. Lägst betyg ger personer i åldersgruppen 25-34 år och 
högst betyg ger personer i åldersgruppen 75-84 år.  

Effektmått 
I Piteå kommun är det framför allt Äldreomsorg, Gator och vägar, Miljöarbete och Idrotts- och 

motionsanläggningar som anses ha störst påverkan utifrån effektmåttet.  
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Inflytande i kommunen (Nöjdinflytandeindex) 
Det sammanfattande Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheten till 
inflytande på kommunens verksamheter och beslut i Piteå kommun är 39. Genomsnittet för samtliga 
131 deltagande kommuner är 40. NII för Piteå kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört 
med genomsnittsresultatet.  

 

Inget av betygsindexen för frågeområdet visar på statistiskt säkerställda skillnader jämfört med 
genomsnittsresultatet.  

Högsta index får Information och lägst får Påverkan. På detaljfrågorna får Piteå rött ljus för frågor i 
helhetsbedömning och området Påverkan. Förtroendet sjunker men endast frågan om hur beslut 
genomförs får rött ljus. En marginell förbättring ses för detaljfrågorna om förtroende för politiker och 
en marginell försämring ses för frågan om förtroendet för högre tjänstemän.  

Det är små skillnader mellan könen. Kvinnorna ger något högre betyg för samtliga områden.  

De som bor i kommunens centralort är nöjdast och de som har haft kontakt med en politiker under de 
senaste två åren ger högre betyg för samtliga frågeområdens betygsindex.  

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) för Piteå kommun 2017, 2015, 2013, 2011, 2009 och 2007. 

 Piteå 
2017 

Piteå 
2015 

Piteå 2013 Piteå 
2011 

Piteå 
2009 

Piteå 
2007 

Nöjd-Inflytande-Index 
(NII) 

39 39 41 46 46 43 

Information – Öppenhet 55 57 58 60   
Förtroende 43 44 47 52   
Kontakt  48 45 49 52   
Påverkan 38 36 39 42   
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Jämfört med föregående år har Piteå minskat i områdena Information och öppenhet och Förtroende 
och ökat i områdena Kontakt och Påverkan. Betygen är inte en statistiskt säkerställd förändring 
jämfört med 2015. Det är framför allt männen som drar ner Piteås betyg, lägst betyg ger både männen 
och kvinnorna området Förtroende.  

Effektmått 
I Piteå kommun är det framför allt Påverkan och Förtroende som bör uppmärksammas.  
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Sammanfattning 
Resultatet för 2017 visar att jämfört med undersökningen 2015 är betygindex för NRI och NMI högre, 
resultatet för NII lika med 2015. Piteås resultat för NRI och NMI är högre än genomsnittet för 
deltagande kommuner och genomsnittet för jämförbara kommuner. Resultatet för NII är lägre än för 
deltagande kommuner och genomsnittet för jämförbara kommuner (inte statistiskt säkerställt). 

Nöjd-Region-Index 
Piteå kommun visar på en höjning för Nöjd-Region-Index jämfört med 2015. Piteå kommun visar på 
ett högre resultat för samtliga faktorer förutom Utbildningsmöjligheter och Kommunikationer jämfört 
med de 131 kommuner som genomfört undersökningen. Lägst betyg under frågeområdet 
Utbildningsmöjligheter för delfrågan om tillgången till universitets- eller högskoleutbildning inom 
rimligt avstånd. För samtliga frågeområden förutom Trygghet ger männen lägre betyg än kvinnorna.  

Högst betyg för Piteå är Rekommendation och Kommersiellt utbud och lägst är Bostäder och 
Kommunikationer. Ur kommunens synpunkt är Arbetsmöjligheter ett viktigt område att utveckla för 
att nå befolkningsmålet. kopplat till Kommunikationer gör effektmåttet än viktigare. Detaljfrågor 
inom kommunikation visar att möjlighet till kollektivtrafik med lokal och regional trafik har det lägsta 
betyget inom Kommunikationer.  

I jämförelse med andra kommuner redovisar Piteå höga betyg för Rekommendationer. Betyget har 
höjts något jämfört med 2015. Av piteborna ger 58 procent höga betyg (mellan 8 och 10) och 15 
procent ger låga betyg (mellan 1 och 4). 

Piteå redovisar högt resultat jämfört med andra kommuner för faktorn Trygghet vilket även avspeglar 
sig i ”Öppna jämförelser” och ”Tillitsbarometern”. 

Vad är det då som gör Piteborna nöjda? För de åtta mått som ingår i Nöjd-Region-Index är Piteås 
värde högre för 6 mått. Rekommendationer sticker ut med ett värde på 74, där kommunsnittet är 64 
och lika stora kommuner har ett värde på 68.  

Piteås resultat i en jämförelse mellan åren visar på stora skillnader för faktorn Trygghet.  Årets resultat 
ger ett index på 65, en höjning från 63 för 2015. Frågorna för trygghet handlar om tryggt och säkert att 
vistas utomhus kvällar och nätter, trygg och säker mot hot, rån och misshandel samt trygg och säker 
mot inbrott i hemmet. Inom frågeområdet Trygghet ses relativt stora skillnader mellan kvinnor och 
mäns betyg och kvinnor ger lägre betyg för samtliga frågor. Trygghet är ett viktigt mått då det i 
forskning har visat sig ha betydelse för lokalsamhällestillit.  

Nöjd-Medborgar-Index 
Piteås Nöjd-Medborgar-Index ligger för 2017 på 62, en ökning jämfört med år 2015. Piteå redovisar 
ett bra resultat jämfört med andra kommuner. Piteå redovisar bättre resultat på 11 av 14 områden. 

Högst betyg för Piteå är Vatten och avlopp och Räddningstjänsten. Lägsta betyget får Äldreomsorgen 
och Stöd för utsatta personer.  

Årets resultat visar att piteborna är nöjda med skolan. Piteå redovisar högre värde för alla tre 
skolformer jämfört med genomsnittet för de 131 deltagande kommunerna. 
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Nöjd-Inflytande-Index 
Piteås Nöjd-Inflytande-Index ligger för 2017 på 39, lika jämfört med år 2015. Piteå redovisar ett lägre 
resultat jämfört med jämförbara kommuner och kommungenomsnittet (inte statistiskt säkerställt). 
 
Högsta index får Information och lägst får Påverkan.  

Jämfört med andra kommuner redovisar Piteå inga statistisk säkerställda skillnader. Det är små 
skillnader mellan könen, kvinnorna är mer nöjda än männen. Mest nöjda med inflytandet är ”boende i 
kommunens centralort” och minst nöjda med inflytandet är boende ”utanför tätort”.  

Resultatet visar att arbetet med att utveckla medborgardialogen behöver fortsätta, framför allt vad 
gäller påverkan.  

Effektmått 
Enligt SCB: s effektmått visar resultatet att följande utvecklingsområden skulle ha stor påverkan på 
helhetsbetygen. 
  
Regionindex 

 Bostäder 
 

Medborgarindex – Verksamheterna 

 Miljöarbete 
 Idrotts- och Motionsanläggningar 
 Äldreomsorg 
 Gator och vägar 

Inflytandeindex 

 Förtroende 
 Påverkan 

 

 


