


Syfte 

En medborgardialog som genom öppna frågor har givit invånarna i 
Hallstahammars kommun möjlighet att fritt formulera vad de tycker 
om dagens Hallstahammar och hur de tycker att kommunen bör 
utvecklas framåt. 

Resultatet kommer utgöra en del av underlaget vid framtagandet 
av kommunens nya översiktsplan. 

Metod 

Undersökningen har genomförts med öppen ansats där 
respondenterna helt fritt har svarat i text på de öppna frågorna. 
Svaren analyseras sedan med Parlametrics mjukvara och metod för 
narrativ analys. Metoden ger mer tillförlitliga resultat - jämfört med 
helt kvantitativa metoder - då den bättre och mer nyanserat 
speglar respondenternas faktiska åsikter. Den är således ett 
värdefullt komplement till NKI, skalor och flervalsfrågor. Det blir 
också enklare att upptäcka, och avlägsna, oseriösa svar. 

Undersökningens urval består av invånare i Hallstahammars 
kommun som aktivt har sökt upp och svarat på frågorna genom en 
digital enkät. Spridningen av den digitala enkäten har bl.a. skett 
genom publicering på kommunens hemsida samt via aktiviteter från 
kommunens sida. Svarsinsamlingen pågick fr.o.m. 2022-07-01 t.o.m. 
2022-09-03. 

Antal svarande: 231 

Frågebatteri 

1. Ålder - Hur gammal är du?

2. Vilket kön tillhör du?

3. Vart bor du?

4. Hur bor du?

5. Antal personer i hushållet?

6. Vilken av följande summor ligger närmst din månadsinkomst

(Innan skatt)?

7. Vad tycker du om Hallstahammars kommun? (Utveckla gärna)

8. Vad uppskattar du med att bo och leva i Hallstahammars

kommun? (Nämn allt du kommer på)

9. Hur skulle du beskriva boendemiljön i Hallstahammars kommun?

(Något som saknas eller kan förbättras)

10. Föreställ dig att det är år 2050 och Hallstahammars kommun har

genom samhällsbyggandet utvecklats till en bättre kommun att

bo, leva och verka i. Vad ser du framför dig - hur skulle det skilja

sig från dagens Hallstahammars kommun?

11. Vilka frågor tycker du det är viktigast att vi tar med oss i arbetet

med en ny översiktsplan för Hallstahammars kommun?
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