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Medborgarundersökning 
Som en del i utredningsarbetet kring ett framtida konstmuseum har Uppsala kommun 

genomfört en medborgarundersökning. Syftet med undersökningen var att ta reda på 

uppsalabornas kännedom om, upplevelser av och synpunkter på Uppsala 

konstmuseum.  

Undersökningen har genomförts av Parlametric inom ramarna för 

innovationssamarbetet Ignite, vars syfte är att matcha innovativa lösningar med 

deltagarnas behov. 

I undersökningen ställdes öppna frågor så att de som svarat kunnat uttrycka sig fritt, 

istället för att välja ett svarsalternativ. De tillfrågade bor både i centrala delarna av 

Uppsala och på landsbygden och kan svara på det språk de känner sig mest bekväma 

med. 

Insamlingsmetod 

Tillsammans med enkätfabriken samlade Parlametric in 580 uppsalabors åsikter under 

perioden 30/9-15/10 2019. Alla svar var fullständigt anonyma och inga 

identitetsröjande uppgifter har lagrats.  

Samtliga respondenter gav sitt medgivande och ersattes monetärt med en krona per 

minut. Därmed minskade risken för snabba och slarviga var, samtidigt som de 

svarande fick en viss ersättning för nedlagd tid. Respondenterna är del i ett stort 

nationellt nätverk av individer som tidigare frivilligt registrerat sig som intresserade av 

att anonymt svara på frågor inom olika områden.  

Alla frågor skickades ut och besvarades digitalt, dvs via dator eller smartphone.  

Kommunledningskontoret Datum: Diarienummer: KSN-2018-1069 

Rapport medborgarundersökning 2019-12-05 

Handläggare:  

Sofie Blomgren 
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Inledande text och frågor i undersökningen 

Medborgarundersökning om utvecklingen av kulturutbudet i Uppsala 

Uppsala kommun arbetar löpande med att utveckla kulturutbudet i kommunen. Som 

en del i detta är det viktigt för oss att lära oss mer om vad medborgarna i kommunen 

tycker och tänker. Vi är tacksamma om du vill hjälpa oss i detta arbete genom att svara 

på ett antal frågor.  

1. Vilka kulturverksamheter i Uppsala känner du till? En kulturverksamhet kan till 

exempel vara ett bibliotek, en teater eller ett museum. (Fritext)

2. Uppsala konstmuseum är över 2 000 kvadratmeter stort och har många olika 

utställningar och program samt aktiviteter för barn och unga. Vet du var Uppsala 

konstmuseum ligger? (JA/NEJ)

a. NEJ: Uppsala konstmuseum ligger i det anrika slottet från 1500-talet som 

syns från hela Uppsala. Tycker du att det är en bra placering för ett 

konstmuseum? (JA/NEJ) 

1. NEJ: Var tycker du att ett konstmuseum borde ligga? (Fritext) 

b. JA: Har du besökt Uppsala konstmuseum någon gång det senaste året? 

(JA/NEJ)

1. JA: Berätta gärna vad du tyckte om ditt senaste besök. (Fritext)

2. NEJ: Vad skulle locka dig till ett konstmuseum i Uppsala? (Fritext)

3. Brukar du besöka konstmuseer på andra platser utanför Uppsala? (JA/NEJ) 

a. JA: Vad är det som lockar dig till att besöka konstmuseer utanför Uppsala?

(Fritext) 

b. NEJ: Varför inte? (Fritext) 

c. JA: Det/de museer jag gillar bäst är: (Fritext) 



Medborgarundersökning konstmuseum

Sammanfattning

▪

▪

▪

▪

▪

P  A  R  L  A  M  E  T  R  I C



Medborgarundersökning konstmuseum

1. Färre än var femte Uppsalabo nämner Uppsala Konstmuseum vid 

uppräknande av kulturverksamheter i Uppsala

2. Vilka kulturverksamheter i Uppsala känner Uppsalaborna till?

Stora åldersskillnader

P  A  R  L  A  M  E  T  R  I C



3. Innehåll är allt!

4. En dryg tredjedel av Uppsalaborna har besökt Uppsala 

Konstmuseum det senaste året

P  A  R  L  A  M  E  T  R  I C



5. Drygt hälften av Uppsalaborna vet var konstmuseet ligger.  

”Mer centralt läge” - mest framträdande åsikt hos de som 

förespråkar ny placering. 

P  A  R  L  A  M  E  T  R  I C



6. Brukar du besöka konstmuseer på andra platser utanför 

Uppsala?

P  A  R  L  A  M  E  T  R  I C



7. Stora skillnader mellan olika besökarkategorier

Pris – nämns endast av studenter

Konstmuseets placering - bara viktigt för pensionärer

P  A  R  L  A  M  E  T  R  I C

25%

25%



8. Innehåll - extra viktigt för förvärvsarbetande

FÖRVÄRVSARBETANDE ÖVRIGA

P  A  R  L  A  M  E  T  R  I C

Nämner

konstmuseets

INNEHÅLL

Nämner

konstmuseets

INNEHÅLL

Nämner annat

Nämner annat


