
MEDBORGAR-

UNDERSÖKNINGEN

Karlstads kommun har flera år i rad genomfört 

Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgar-

undersökning som en del av vårt fortlöpande arbete 

med kvalitet och styrning. 

Under 2019 deltog 135 kommuner i undersökningen. I 

Karlstad skickade SCB ut enkäten till 1 600 slumpvist 

utvalda personer, och 38 procent av dessa valde att 

delta i undersökningen. Den genomsnittliga 

svarsfrekvensen för alla deltagande kommuner var 41 

procent. Med hänsyn till den låga svarsfrekvensen bör 

resultaten tolkas med försiktighet. 

Resultaten av medborgarundersökningen ska ses som 

en indikation på medborgarnas nuvarande attityder 

inom olika områden. Specifika händelser kan påverka 

resultaten mellan enskilda år i olika frågor. Det är viktigt 

att ta den långsiktiga utvecklingen i beaktande för att 

dra slutsatser kopplade till kommunens utveckling.

http://www.karlstad.se/
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MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN
Tre fokusområden

Medborgarundersökningen undersöker medborgarnas attityder inom tre huvudområden: Medborgarnas upplevelse av 

kommunen som en plats att leva och bo på, upplevelsen av och nöjdheten med kommunens verksamheter, samt hur 

medborgare ser på möjligheten till inflytande i kommunen. Resultaten sammanställs på en indexskala mellan 0-100 där ett 

högre betyg är bättre. Ett betyg på 75 eller över tolkas som ”Mycket nöjd”, gränsen för ”Nöjd” går vid betyget 55, och ett 

betyg under 40 anses som ”inte godkänt”.

Jämförelser görs mot de övriga deltagande kommunerna. En grön triangel betyder att Karlstad placerat sig bland de 25 

procent bästa kommunerna, en gul cirkel att vi placerat oss bland de 50 procent i mitten, och en röd kvadrat att vi är bland 

de 25 procent sämsta kommunerna. Trendpilarna visar hur vårt resultat har utvecklats i de tre senaste undersökningarna.

http://www.karlstad.se/


Nöjd Region Index

Nöjd Region Index (NRI) är ett mått på hur 

medborgare upplever sin stad som plats att leva och 

bo på.

Faktorer som anses viktiga för en plats attraktivitet är 

om det finns goda arbets- och utbildningsmöjligheter, 

tillgång till bostäder och goda kommunikationer, ett 

bra kommersiellt utbud och goda fritidsmöjligheter, 

samt platsens upplevda trygghet. 

Medborgare som trivs med sin stad som plats att leva 

och bo på är också mer benägna att rekommendera 

den till andra.
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av medborgarna i Karlstads kommun kan 

starkt rekommendera vänner och bekanta 

att flytta till kommunen. Föregående år 

kunde 69 procent göra det.

Nöjd Region Index

70
Index

Utbildnings-

möjligheter

Jämförelse

deltagande

kommuner Trend

Rekommendation

Kommersiellt

utbud

Fritids-

möjligheter

Kommunikationer

Arbets-

möjligheter

Trygghet

Bostäder

Bättre80

78 Bättre

73 Bättre

72 Bättre

69 Bättre

64 Bättre

60

57 Bättre

66%

Sammanfattning

Karlstadsborna är klart nöjdare med sin plats att leva och bo 

på än den genomsnittliga invånaren i Sverige. Mest nöjda är 

Karlstadsborna med stadens utbildningsmöjligheter och 

kommersiella utbud, minst nöjda är de med tryggheten i 

kommunen och bostadsbebyggelsen och utbudet.
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Kvinnorna i Karlstad är något nöjdare än männen med 

staden som plats att leva och bo på. Men både 

kvinnorna och männen i Karlstad är betydligt nöjdare 

än genomsnittet i de övriga kommunerna som 

genomfört undersökningen. 

Männen i Karlstad är något nöjdare än kvinnorna när 

det kommer till arbetsmöjligheter och trygghet, men 

tryggheten bland männen har dock minskat. Kvinnorna 

är lite nöjdare än männen med fritidsmöjligheterna 

medan nöjdheten med arbetsmöjligheterna har minskat 

jämfört med föregående år.
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Nöjd Medborgare Index

Nöjd Medborgare Index (NMI) är ett mått på 

medborgares upplevda nöjdhet med kommunens 

verksamheter, bemötande, och tillgänglighet.

En kommuns verksamheter spänner över en stor vidd 

av områden i livets alla skeden som exempelvis 

förskola, grundskola och gymnasieskola till vård för 

utsatta personer och äldreomsorg. Kommunen 

ansvarar även för utbyggnad och underhåll av gator 

och vägar, samt för vatten och avloppshantering, 

miljöarbete, renhållning och sophantering. Även 

räddningstjänsten ingår i en kommuns ansvar. 

Förutom detta arbetar kommunen aktivt med att 

erbjuda ett gott kulturutbud samt tillgång till goda 

idrotts- och motionsanläggningar.
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Nöjd Medborgare Index
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Idrotts- och 

motionsanläggningar 66 Bättre

Gator och vägar

Kvinnorna är nöjdare än männen med 

kommunens verksamheter sett till helheten. 

Jämfört med föregående år så har 

männens nöjdhet sjunkit, medan kvinnorna 

i stort sett är lika nöjda.
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Nöjd Inflytande Index

Nöjd Inflytande Index (NII) är ett mått som bedömer 

hur medborgarna ser på möjligheten till inflytande i 

kommunen.

Inflytande delas in fyra olika delområden där 

medborgares upplevelse av kommunens 

kommunikation bedöms dels genom kommunens 

information till medborgare, samt genom medborgares 

upplevelse av kontakt med kommunen. 

Utöver detta bedöms också medborgares förtroende 

för att kommunens politiker och tjänstemän utför sitt 

uppdrag på ett korrekt sätt och för kommunens bästa, 

samt deras möjlighet till att påverka kommunens beslut 

och utveckling.
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Nöjd Inflytande Index
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Sammanfattning

Karlstadsborna är varken mer eller mindre nöjda med sitt inflytande jämfört 

med medborgare i de övriga deltagande kommunerna. Nöjdheten för 

Karlstad har dock sjunkit, tidigare har Karlstad haft bland de 25 procent 

bästa resultaten. 

Undersökningen visar att för att förbättra resultatet bör främst områdena 

förtroende och påverkan prioriteras, samtidigt som det goda betyget inom 

området information bevaras och utvecklas. 
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Medborgarnas upplevda möjlighet 

till inflytande skiljer sig också 

något beroende på vart i 

kommunen de är bosatta.

Personer som är bosatta i central-

orten är något nöjdare än de som 

bor utanför centralorten. Minst 

nöjda är medborgare som bor 

utanför någon av kommunens 

tätorter.

Kvinnor och män upplever inga större skillnader i 

deras möjlighet till inflytande i kommunen. 

Jämfört med föregående år så har männens 

upplevda möjlighet till inflytande i kommunen 

sjunkit mer än för kvinnorna. I den förra mätningen 

så upplevde männen bättre möjligheter till 

inflytande än kvinnorna. Även kvinnorna var något 

nöjdare med möjligheten till inflytande föregående 

år, men resultatet har inte sjunkit lika mycket som 

för männen.

http://www.karlstad.se/



