
Bilaga 2 – Undersökningar 
Täby deltar i ett stort antal undersökningar som kan ge en förståelse för hur 
kommunen ligger inom olika områden och i förhållande till sin omvärld. De 
undersökningar som kan vara aktuella för kultur och fritid redovisas i tabellen nedan. 
Efter tabellen redovisas resultat från ett antal av dessa, för att synliggöra vissa trender 
samt visa hur undersökningarna kan användas i omvärldsbevakning. 

Tabell 1 - Undersökningar 

Undersökning Intervall När undersökningen presenteras 
Nationella Folkhälsoenkäten Vartannat år December 

SCB:s medborgarundersökning Årligen December 

Uppföljning av kommunens arbete med 
funktionshinderfrågor 

Årligen Februari 

Tillgänglighetsbarometern Vartannat år Ej fast 

Riksidrottsförbundets 
kommunundersökning 

Årligen Maj 

Stockholmsenkäten Vartannat år Juni/september 

Ung Livsstil Ej bestämt, senast 
2018/2019 

Ej bestämt 

Öppna jämförelser Årligen Varierar utifrån nyckeltal 

Stockholmsenkäten 
Undersökningen genomförs vartannat år i årskurs 9 och gymnasiets år 2 i flertalet av 
Stockholms läns kommuner. 2020 deltog 15 skolor i Täby med totalt 1727 elever, varav 
67 procent besvarade enkäten .  

Undersökningen visar bland annat: 

 Andelen ungdomar som storkonsumerar alkohol har minskat sedan senaste 
undersökningen (2016). Täbys ungdomar i årskurs 9 konsumerar dock mer 
jämfört med genomsnittet i länet. 

 11 procent av eleverna i årskurs 9 och 18 procent av eleverna i gymnasiets år 2 
uppgav att de någon gång använt narkotika. Cannabis är den klart vanligaste 
drogen. 

 Majoriteten av ungdomarna i Täby svarade att de ofta tycker att det är härligt 
att leva, men andelen har minskat sedan mätningen 2016. Allt större andel 
ungdomar upplever att de ofta känner sig ledsna eller deppiga utan att veta 
varför. Resultaten visar på stora skillnader i psykisk hälsa mellan pojkar och 
flickor, både i Täby och i länet. Skillnaden är mest påtaglig i årskurs 9 där 48 
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procent av flickorna uppgav att de ofta känner sig ledsna eller deppiga utan att 
veta varför, jämfört med 18 procent av pojkarna. 

 I Täby uppger en lägre andel ungdomar än genomsnittet i länet att de deltagit i 
någon typ av stöld eller annat egendomsbrott. Täbys ungdomar känner sig 
generellt lika trygga som länsgenomsnittet och de upplever färre 
ordningsproblem i området där de bor. Resultaten visar även att flickor 
upplever sig mindre trygga än pojkar, vilket troligtvis kan förklaras av deras 
högre rädsla för brott.   

Medborgarundersökningen 
SCB:s årliga undersökning undersöker i över hundra kommuner invånarnas 
uppfattning om kommunen är en bra plats att på bo, om de är nöjda med kommunens 
olika verksamheter samt om deras upplevda inflytande över kommunala beslut och 
verksamheter. Undersökningen 2020 visade bland annat att: 

 Täbys index gällande fritidsmöjligheter (68) är högre är genomsnittet (59) och 
har dessutom ökat något jämfört med föregående mätning. 

 Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna 
bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med 
kommunen, blev 58 i Täby kommun. Genomsnittet är 55.  

 Betygsindex för Idrotts- och motionsanläggningar landade på 65, vilket är 
samma som föregående och högre än snittet om 60.  

 När det gäller indexet Kultur hamnar Täby kommun sjunkit något från 
föregående år, från 66 till 63. Snittet är 60. Invånarna är som mest nöjda med 
kommunens bibliotek, men mindre nöjda med utställnings- och 
konstverksamheten samt teaterföreställningar och konserter.  

Ung livsstil 
Studien har genomförts vid två tillfällen i Täby kommun, senast 2017 – 2018. Studien 
görs genom en enkät till elever i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Frågor rör 
hur deras vardag ser ut, hur de mår och vad som är viktigt i livet och på fritiden. 
Studien visar bland annat att: 

 Ungdomar i Täby har ett högt deltagande i idrottsföreningar, även om det 
sjunker med stigande ålder. 

 Det finns en fritidsaktivitet som ökar med stigande ålder och det är 
gym/styrketräning.  
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 Att det för flera verksamheter, däribland biblioteken, finns ett glapp i form av 
att det är fler ungdomar som anger att de vill deltaga, än som uppger att det 
faktiskt deltar.  

 Även om deltagandet i fritidsaktiviteter är högt, är det en stor andel som uppger 
att de inte är fysiskt aktiva. Andelen ökar markant med stigande ålder. I 
gymnasiet uppger 45 procent av tjejerna och 31 av killarna att de inte är med i 
organiserad verksamhet (idrottsförening, dansskola, gruppträning), gått på gym 
eller idrottat spontant. 
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