
Stort tack på förhand för din medverkan! 
Med vänlig hälsning

Vad tycker du om din 
kommun?

Hej! Snart är det dags för Medborgarundersökningen i din kommun, och du har 
blivit utvald att delta. Inom tre veckor skickar vi en pappersblankett med frågor 
hem till dig. Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att 
leva på och om kommunens service. Det är din uppfattning som kommunen är 
intresserad av. Du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksam-
heter för att kunna svara.  

Genom att delta har du möjlighet att påverka utvecklingen i din kommun.  
Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av kommunen. Självklart är det 
frivilligt att svara på enkäten. 

Läs gärna mer om undersökningen på nästa sida samt på 
www.scb.se/medborgarundersokningen-info 

Välkommen att svara på webben redan nu 
Du behöver inte vänta på pappersblanketten utan du kan svara på webben 
redan nu. Gå in på www.insamling.scb.se

Undrar du över något?  
Kontakta oss gärna:  
Telefonnummer, direkt: 
010-479 69 30
E-post: medborgarunder- 
sokning@scb.se 
Postadress: SCB, DIH/ENK,
701 89 Örebro 
www.scb.se/medborgarunder-
sokningen-info

Svara på andra språk? 
Enkäten finns även på 
• engelska, finska och
spanska– webb 
• arabiska – papper. 

Please visit www.scb.se/med-
borgarundersokningen-eng for 
information in English.  

010-479 69 30 
www.scb.se/medborgarunder-
sokningen-arabisk
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Måste jag svara på alla frågor? 
Nej, det går bra att hoppa över frågor. Det är du som 
bestämmer vilka frågor du vill svara på.  

Hämtar ni några uppgifter om mig i förväg? 
Ja, för att du inte ska behöva svara på sådant som redan 
finns på SCB hämtar vi uppgifter om kön, ålder, civil-
stånd,  födelseland, medborgarskap, utbildning och  
inkomst från SCB:s register (om uppgifterna finns). 
Ibland hämtar vi även in uppgift om vilken del av  
kommunen var och en som svarar tillhör. 

Är mina svar verkligen skyddade? 
Ja. Alla uppgifter om dig är sekretesskyddade. Det styrs 
av 24 kapitlet 8 § i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). Samma sekretesskydd gäller hos SCB och din 
kommun.

Regler för personuppgiftsbehandling finns i EU:s 
dataskyddsförordning samt i lagen (2001:99) och 
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
Därutöver finns även regler i lagen (2018:000) om 
kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning och de föreskrifter som har 
meddelats i anslutning till den lagen.

Vi på SCB är ansvariga för behandlingen av personupp-
gifter som SCB gör. Kommunen är ansvarig för eventuell 
behandling av personuppgifter som kommunen gör.

Du har rätt att en gång per år be om gratis information 
från oss om de personuppgifter som vi har om dig. Om  
du skulle anse att SCB har behandlat dina personupp- 
gifter på ett sätt som bryter mot personuppgiftslagen 
har du rätt att begära att få personuppgifterna 
korrigerade, blockerade eller raderade. Du har samma 
rättigheter gentemot din kommun.

SCB:s medborgarundersökning 

Vem står bakom undersökningen?
Vi på SCB gör medborgarundersökningen på uppdrag av din 
kommun. Den görs alltså inte i kommersiellt syfte. 

Vilka använder svaren och hur? 
När vi har samlat in svaren sammanställer vi dem till sta-
tistik i form av tabeller och diagram. Statistiken används 
framförallt av ledningen i din kommun och kommunens 
förvaltningar. 

I statistiken kommer det inte att gå att se vad just du eller 
någon annan har svarat. Detta gäller oavsett om det är SCB, 
kommunen eller forskare som tar fram statistiken. 

Förutom vid SCB kan uppgifterna som hör till undersök-
ningen komma att användas av din kommun, forskare och 
andra som tar fram statistik. När data lämnas ut sker det 
restriktivt och efter särskild prövning. Forskning och 
statistikverksamhet omfattas av statistiksekretess.

Var publiceras den färdiga statistiken? 
Statistiken kommer att finnas hos din kommun i december 
2018 och publiceras även i SCB:s statistikdatabas (under 
demokrati) www.statistikdatabasen.scb.se 

Varför ska jag delta? 
Genom att vara med hjälper du till att beskriva hur  
medborgarna i din kommun verkligen ser på kommunen.  

Vad händer om jag inte deltar? 
Det är frivilligt att delta. Men beskrivningen av medborgar-
nas syn på kommunen blir bättre och säkrare om fler svarar. 
Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som 
fakta när ledningen i din kommun beslutar om framtiden. 




























