Brukerveiledning for nettbasert presentasjon av Boligvennlighetskåringen
Boligvennlighetskåringen er en rangering av norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme
boligbygging. Den er beskrevet i detalj i en egen rapport som kan lastes ned på nbbl.no.
I tillegg er det utviklet en nettbasert presentasjon på NBBL.no. Der kan man se rangeringen av norske
kommuner etter flere ulike mål på boligvennlighet: en hovedindeks som kan deles i to temaindekser
som igjen kan splittes opp i til sammen 16 indikatorer. Dette er en veiledning i hvordan man benytter
nettløsningen.
•
•

•
•

Kapittel 1 forklarer hvor man kan finne mer informasjon om kåringen.
Kapittel 2 forklarer hvordan tabellen skal leses og viser hvordan man kan endre tabellen slik
at den rangerer kommunene etter temaindeksene og hvordan man kan velge hvilke
kommuner som skal inkluderes i tabellen.
Kapittel 3 viser hvordan man kan se nærmere på hvordan kommunene gjør det på en av
temaindeksene og tilhørende indikatorer.
Kapittel 4 viser hvordan man kan gå fra å kun se på de 20 største kommunene til å
sammenlikne alle de 119 kommunene som er med i Boligvennlighetskåringen.

1. Mer informasjon om Boligvennlighetskåringen
For mer informasjon om boligvennlighetskåringen kan man klikke på den blå lenken «Om
boligvennlighetskåringen» øverst på nettsiden. Her finner man en kortfattet tekst om bakgrunnen for
kåringen, og en lenke til en rapport med en detaljert beskrivelse av kåringen og det metodiske
apparatet som er benyttet.

2. Hovedsiden/Landingssiden
Hovedsiden ser ut som vist i Figur 1 under. Her er det en tabell som viser rangeringen av de 20
største kommunene etter Boligvennlighet (hovedindeksen) og de to temaindeksene Tilrettelegging
og Boligbygging. Tallene i tabellen viser kommunenes plassering på de tre indeksene fra første plass
(1) til siste plass (20). I tillegg er tabellen fargekodet etter trafikklysprinsippet, fra mørk grønn for
første plass til mørk rød for siste plass.
Figur 1. Hovedsiden

Hvis man ønsker å rangere kommunene etter én av temaindeksene, kan man klikke på indeksens
kolonneoverskrift, som vist ved rød sirkel i Figur 2. (under) I dette eksemplet rangeres dermed
kommunene etter temaindeksen Boligbygging.
Figur 2. Rangering etter temaindeks

Dersom man kun ønsker å se et utvalg kommuner, kan man klikke i feltet «Skriv inn eller velg blant
de 20 største kommunene», og velge kommuner ved å krysse av for de man ønsker å se og/eller ved
å skrive inn kommunenavnet i feltet merket «Søk», som vist i Figur 3a. Resultatet blir som vist i Figur
3b. Man kommer tilbake til tabellen med alle kommuner hvis man enten «avkrysser» de valgte
kommunene eller krysser av for «Velg alt» øverst i rullegardinet.
Figur 3a. Lag et utvalg kommuner

Figur 3b. Valgte kommuner

3. Temaindeksene og indikatorer
Når du gjør deg kjent med undersøkelsen er det viktig å merke seg at hver enkelt indikator har
korte navn i tabellen: A1, A2 osv. Under tabellen er det en nærmere beskrivelse av hver enkelt
indikator.
Over tabellen på hovedsiden er det tre blå knapper, én for hovedindeksen og én for hver av
temaindeksene. Hvis man ønsker å se nærmere på hvordan kommunene gjør det på en av
temaindeksene og tilhørende indikatorer, kan man trykke på den blå knappen, som vist med rød
sirkel i Figur 4 (se under), der temaet Tilrettelegging er valgt. Her vises nå kommunene rangert etter
plassering på Tilrettelegging, og plasseringen på alle indikatorene i dette temaet.
Dersom man ønsker å rangere kommunene etter hvordan de gjør det på en av indikatorene, kan man
klikke på indikatorens kolonneoverskrift. Hvis man f.eks. klikker på A1, vil kommunene rangeres etter
hvordan de gjør det på indikator A1. Se forklaring til Figur 2 for en mer detaljert beskrivelse.
Dersom man ønsker å se på et utvalg kommuner, kan man benytte søkefeltet like over tabellen. Se
forklaring til Figur 3 for en mer detaljert beskrivelse.
Figur 4. Temaindekser med tilhørende indikatorer

4. Rangering av alle kommunene
Hovedsiden/Landingssiden viser rangeringen av de 20 største kommunene. Hvis man ønsker å se
rangeringen av alle de 119 kommunene som er med i Boligvennlighetskåringen, kan man klikke på
den blå lenken «Til rangeringen av alle kommuner» øverst på siden, som vist med grønn sirkel øverst
i figur 4 (over). Man kommer da til rangeringen av alle kommunene som illustrert i Figur 5.
Merk at ettersom det her er mange kommuner må man scrolle nedover for å se kommunene lenger
ned på rangeringen, som vist med den røde sirkelen til høyre i figur 5.
Funksjonaliteten er lik som når man kun ser på de 20 største kommunene, se kapittel 2 og 3.
Hvis man ønsker å gå tilbake til hovedsiden med kun de 20 største kommunene, kan man benytte
den blå lenken helt øverst på siden i Figur 5: «Til rangering av de 20 største».
Figur 5 Rangering av alle kommuner

