Samanställning/dokumentation av öppna enkätsvar Landsbygdsenkät 2020
Detta är en sammanställning av samtliga svar som kommit in genom öppna
svarsalternativ i landsbygdsenkäten som var tillgänglig mellan 12 juni och 15 juli
2020. Under svarsperioden inkom 239 svar.
Enkäten genomfördes digitalt och fanns tillgänglig på Sigtuna.se. Sammanställningen
av de öppna svarsalternativen har vi valt att sammanfatta för att i korta drag lyfta upp
det mest framträdande i svaren, en del består av ordmoln och en del av korta texter.
De frågor där möjlighet till öppet svar fanns, var frågorna: 8, 10, 11, 17, 20, 22, 24
och 25. Resterande resultat återfinns i diagramform i ett separat dokument. Denna
sammanställning är ett komplement till dessa diagram och bör läsas tillsammans.
Enkäten har syftat till att konsultera invånarna för att samla in vilka perspektiv som
är av större vikt för målgruppen, för att ge kommunen mer kunskap om vad som
berör invånarna mest för framtida dialoger. Utav sammanställningen i detta
dokument och i diagrammen ses bland annat samhällsbyggnadsfrågor som gång- och
cykelvägar samt kollektivtrafik vara prioriterade.

Inkomna synpunkter
Fråga 8. Om du valt ”annat” ovan. Ange vad. Avser fråga 7: Vad
uppskattar du med landsbygden idag? Rangordna 1-5, där 1 är mindre
uppskattat och där 5 är uppskattat
Ordmolnen nedan beskriver förekomsten av framförda synpunkter. Ju större ord, ju
mer frekvent har synpunkten framförts. Ordmolnen rangordnas från 1-5, precis som
frågan. Där 1 är mindre uppskattat och där 5 är uppskattat.
Rangordning 1:

Rangordning 3:

Rangordning 4:

Rangordning 5:

10. Har den lokala servicen på din ort ändrats de senaste fem åren? Ja, till
det bättre. Ange vad nedan
En del positivt nämns kring den lokala servicen men även negativa aspekter som
”oförändrad” och ”ingen förändring”. Av det som upplevts blivit bättre så återfinns
företagsamhet, bredband/fiber, trafik, återvinning och post. Det nämns bland annat
att det är positivt med mer lanthandel, tillkomst av matbutiker och hemkörning. En
del svaranden ser fram emot att få bredband och fiber inom kort och vissa upplever
att busstrafiken är bättre där de bor.
11. Har den lokala servicen på din ort ändrats de senaste fem åren? Ja, till
det sämre. Ange vad nedan
Det som upplevts blivit sämre med den lokala servicen rör: gång- och cykelvägar,
trafik, företagsamhet och bredband/fiber. En stor del av svaren handlar om dålig
eller obefintlig vägbelysning, frånvaron av cykelvägar, dåliga bussförbindelser och
tung trafik. En del ser även brist på matbutiker och utbud samt sämre upplevelser
kopplat till bredband och fiber.
17. Någon annan fråga som är viktig för dig?
Kring frågan om det finns övriga frågor som är viktiga för de svarande nämns trygga
och säkra vägar och tillgång till god infrastruktur. Även trygghet nämns som viktig
fråga samt miljö, att bevara naturen och hållbara system för god miljöpåverkan.
20. Vad är viktigt för att din ort ska kännas trygg och trivsam?
Bland svaren för vad som får de svaranden att känna sig trygga och trivsamma
återfinns fungerande och bra belysning, upplysta vägar, god grannsamverkan samt
gemenskap, även polisnärvaro nämns som viktig. Bredare och säkra gång- och
cykelvägar samt fartkameror lyfts också upp.
22. Motivera gärna ditt svar till ovanstående fråga. Avser fråga 21: Sigtuna
kommuns landsbygd är en bra plats att driva företag på (för företagare)
Bland fördelarna återfinns kommuns läge som positivt när de gäller att driva ett
företag i kommunen, närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala. Företagscenter
på Wenngarn nämns som bra för ökad samverkan mellan företag och för utveckling
av nya idéer. Bland nackdelar nämns dåliga kommunikationer samt fiber och
bredband som försvårar för arbete från landsbygden.
24. Hur vill du att landsbygden ska ha utvecklats om fem år?
När det kom till hur svaranden ville att utvecklingen skulle ske återfanns främst:
levande landsbygd, bättre vägar, trafik och kollektivtrafik, trygghet, bredband/fiber
och bevara landsbygden. En del svaranden ser en mer levande landsbygd framför sig
som är tillgänglig, fler bostäder, ökad samverkan med kommun, bättre infrastruktur
och en landsbygd med mer kommunala verksamheter som vård, skola och omsorg.
Sedan återfinns även en del respondenter som vill bevara landsbygden med så liten
utveckling som möjligt och inga större bostadsområden, en varsam utveckling. En

trygg landsbygdsmiljö nämns även som viktig. Återkommande är behovet av bättre
gång- och cykelvägar samt trafik och kollektivtrafik. Flera lyfter även behovet av fiber
och bredband till hela landsbygden.
25. Vad betyder landsbygden för dig?
Ordmolnen nedan beskriver förekomsten av framförda synpunkter. Ju större ord, ju
mer frekvent har synpunkten framförts.

