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KARLSTADSBORNA ÄR NÖJDARE ÄN GENOMSNITTET
Karlstadsborna är nöjdare med sin 

kommun än vad många andra kommun-

invånare är med sina respektive kom-

muner. Speciellt nöjda är Karlstads-

borna med utbildningsmöjligheter, 

kommunikationer, kultur, fritidsmöj-

ligheter samt kommersiellt utbud. Det 

visar en medborgarundersökning som 

Statistiska centralbyrån, SCB, gjort. 

SCB:s medborgarundersökning är en at-
titydundersökning som mäter medbor-
garnas nöjdhet inom tre huvudområden:
* Nöjd-Region-Index (NRI) med frå-

gor om kommunen som en plats att 
bo och leva på.

* Nöjd-Medborgar-Index (NMI) med 
frågor om kommunens olika verk-
samheter.

* Nöjd-Inflytande-Index (NII) med frå-
gor om medborgarnas inflytande på 
kommunala beslut och verksamheter.

De övergripande resultaten redovisas 
som betygsindex mellan 0-100. Be-
tygsindex under 40 klassas som ”inte 
godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55. 
Betygsindex 75 eller högre tolkas som 
”mycket nöjd”.

KOMMUNEN SOM PLATS

På frågorna om hur nöjda medborgarna 
är med kommunen som en plats att leva 
och bo på (NRI) får Karlstad helhets-
betyget 70, vilket kan jämföras med de 
deltagande kommunernas genomsnitt 
på 61. Högsta betyget för NRI fick 
Danderyd med betygsindex 79. 

Av Karlstadsborna kan 67 procent 
starkt rekommendera vänner och be-
kanta att flytta till Karlstad (betyg 8-10 
av 10 möjliga) medan endast 7 procent 
vill avråda från det (betyg 1-4). 

De underområden som Karlstad har 

fått bäst betygsindex på när det gäller 
kommunen som plats är Utbildnings-
möjligheter (80), Rekommendation (78), 
Kommunikationer (73), Fritidsmöjlighe-
ter (72) samt Kommersiellt utbud (70). 

För Fritidsmöjligheter har Karlstad 

DIAGRAM 1:  Betygsindex för de tre huvudområdena samt underområden. Karlstads kommun i 
jämförelse med genomsnittet för de deltagande kommunerna hösten 2011 och våren 2012.

På frågorna om hur nöjda medborgarna är med kommunen som en plats att bo och leva på 
(NRI) får Karlstad helhetsbetyget 70, på en skala från 0-100. Det kan jämföras med genom-
snittet för kommunerna på 61. För de flesta underområdena har Karlstad fått bättre betyg än 
genomsnittet. 
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Karlstadsborna är speciellt nöjda med utbildningsmöjligheter, kommunikationer, kultur samt 
fritidsmöjligheter. Områden där Karlstad har höga betyg jämfört med övriga kommuner. 

fått betygsindex 72, vilket är det högsta 
betyget som någon kommun har fått av 
samtliga deltagande kommuner. 

Karlstad finns även med i toppen 
när det gäller Kommunikationer med 
betygsindex 73, där högsta betyg är 74, 
som Staffanstorp och Danderyd har fått. 

Minst nöjda är Karlstadsborna 
när det gäller Arbetsmöjligheter (51), 
Trygghet (61) samt Bostäder (62). 

KOMMUNENS VERKSAMHETER

I Karlstad får de kommunala verksam-
heterna (NMI) helhetsbetyget 64. Detta 
är väldigt nära det högsta betyget för 
NMI, som Olofströms kommun fick 
med sitt betygindex på 66. Medelvärdet 
bland deltagande kommuner är 55. 

Högst betyg av de kommunala verk-
samheterna ger Karlstadsborna under-
områdena Vatten och avlopp (84), Rädd-
ningstjänsten (80) samt Kultur (75). 

När det gäller Kultur, Miljöarbete, 
Idrotts- och motionsanläggningar samt 
Gång- och cykelvägar ligger även här 
Karlstad i toppskiktet bland de kom-
muner som har högst betyg.

Sämst betygsindex har Äldreomsor-
gen (51) samt Stöd för utsatta personer 
(51). 

MEDBORGARNAS INFLYTANDE

När det gäller hur nöjda invånarna är 
med möjligheterna till inflytande i 
kommunen (NII) får Karlstad helhets-
betyget 46, vilket kan jämföras med de 
deltagande kommunernas medelvärde 
på 40. Högsta betyget för NII fick 
Lomma kommun med betygindex 54.

Inom NII är Karlstadsborna mest 
nöjda med underområdena Information 
(60) och minst nöjda med Påverkan (46). 

För Karlstads kommun ligger inget 
av betygsindexen under 40, gränsen för 
”inte godkänt”. Det som ligger närmast 
”inte godkänt” är männens nöjdhet med 
Påverkan (44).

MÄN KÄNNER SIG TRYGGARE

Skillnaderna mellan män och kvinnor 
är inte så stora. I helhetsbetyget för 
kommunen som plats att bo och leva på 
(NRI) är kvinnorna något mer nöjda än 
männen. Männen däremot är mer nöjda 

än kvinnorna när det gäller helhets-
betyget för kommunens verksamheter 
(NMI). Män och kvinnor är lika nöjda 
med helhetsbetyget för medborgarnas 
inflytande (NII).

När det gäller underområdena inom 
Medborgarnas inflytande är kvinnorna 
mer nöjda än männen på samtliga 
områden. 

I några underområden är det stora 
skillnader mellan män och kvinnor, 
med mer nöjda män än kvinnor. Detta 
gäller särskilt Stöd för utsatta personer 
(54 för män och 47 för kvinnor) samt 
Trygghet (64 för män och 58 för kvin-
nor).

Några andra underområden där 
männen är mer nöjda än kvinnorna är 
Grundskolan (66 för män och 63 för 
kvinnor), Idrott- och motionsanlägg-
ningar (68 för män och 66 för kvinnor) 
samt Arbetsmöjligheter (52 för män och 
50 för kvinnor). 

EN URVALSUNDERSÖKNING

Resultaten är baserade på de drygt 
500 Karlstadsbor i åldrarna 18-84 år 
som besvarade enkäten, 51 procent av 
de 1 000 som tillfrågades. Den kom-
mun som hade högst svarsfrekvens av 
deltagande kommuner var Orsa med 
63 procent. Lägst svarsfrekvens hade 
Haninge med 49 procent. Detta var 
fjärde gången Karlstads kommun del-
tog, men i och med att undersökningen 
har genomgått en helhetsöversyn går 
det inte helt och hållet att jämföra årets 
resultat (våren 2012) med tidigare år. I 
”deltagande kommuner” inräknas både 
de kommuner som deltog hösten 2011 
och de som deltog våren 2012. 

Rapporten i sin helhet finns på 
karlstad.se.
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TABELL 1:  Betygsindex för helhetsbetyg och underområden.

    





      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 


