
KARLSTAD & OMVÄRLDEN
STATISTISKT NYHETSBREV FRÅN KARLSTADS KOMMUN                                          JUNI 2013

JUNI 2013

KARLSTAD HAR DE MEST NÖJDA KOMMUNINVÅNARNA
Karlstads kommun har de mest nöjda 

invånarna i Sverige när det gäller kom-

munikationer och fritidsmöjligheter. 

Även betygen för information, miljöar-

bete samt idrotts- och motionsanlägg-

ningar ligger i topp bland deltagande 

kommuner visar Statistiska centralby-

råns medborgarundersökning. 

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”.

Årets undersökning visar att rekom-
mendation får högt betyg (80 jämfört 
med genomsnittet för deltagande 
kommuner på 63). Det innebär att 73 
procent av Karlstadsborna starkt kan 
rekommendera vänner och bekanta att 
flytta till Karlstad. Motsvarande siffra 
förra året var 67 procent.

Karlstadsborna är även mycket 
nöjda med utbildningsmöjligheter, 
kommunikationer, vatten och avlopp 

samt räddningstjänst (betygsindex 75 
eller mer). Inget område hamnar under 
betygsindex 40, som är gränsen för inte 
godkänt. 

KOMMUNEN SOM PLATS

På frågorna om hur nöjda invånarna är 
med kommunen som en plats att bo och 
leva på (NRI) får Karlstad helhetsbe-
tyget 70, vilket är en tredjeplats bland 

deltagande kommuner efter Danderyd 
(77) och Trosa (72). Genomsnittet för 
delatagande kommuner var 59. 

De underområden som Karlstad har 
fått bäst betygsindex på när det gäller 
kommunen som plats att bo och leva på 
är rekommendation (80), utbildnings-
möjligheter (79) samt kommunikationer 
(75). Men även fritidsmöjligheter (73) 
och kommersiellt utbud (72) får bra 

DIAGRAM 1:  Betygsindex för de tre huvudområdena samt underområden. Karlstads kommun i 
jämförelse med genomsnittet för de deltagande kommunerna hösten 2012 och våren 2013.

För alla områden utom äldreomsorgen har Karlstad fått bättre betyg än genomsnittet av samt-
liga deltagande kommuner. 
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Kommunikationer samt fritidsmöjligheter är områden där Karlstad har de högsta betygen jäm-
fört med övriga deltagande kommuner. 

betyg. 
För kommunikationer samt fritids-

möjligheter har Karlstad fått de högsta 
betygen som någon kommun har fått av 
samtliga deltagande kommuner (137 st).  

Minst nöjda är Karlstadsborna när 
det gäller arbetsmöjligheter (53), bo-
städer (62) samt trygghet (64). Arbets-
möjligheter och trygghet har dock fått 
bättre betyg denna undersökning än 
2012.

KOMMUNENS VERKSAMHETER

I Karlstad får de kommunala verk-
samheterna (NMI) helhetsbetyget 64, 
vilket är det näst bästa betyget bland 
deltagande kommuner. Bäst betyg hade 
Danderyd (67) och på tredje plats Trosa 
(63). Genomsnittet för deltagande kom-
muner var 53. 

Högst betyg av de kommunala 
verksamheterna ger Karlstadsborna 
underområdena vatten och avlopp (86), 
räddningstjänsten (80) samt kultur (72). 

När det gäller miljöarbete samt 
idrotts- och motionsanläggningar ligger 
Karlstad i toppskiktet bland de kom-

muner som har fått högst betyg.
Sämst betygsindex har äldreomsor-

gen (51) samt stöd för utsatta personer 
(52). Äldreomsorgen är det enda område 
där Karlstad ligger under genomsnittet 
för deltagande kommuner.

MEDBORGARNAS INFLYTANDE

När det gäller hur nöjda invånarna är 
med möjligheterna till inflytande i 
kommunen (NII) får Karlstad hel-
hetsbetyget 47, en åttondeplats bland 
deltagande kommuner. Det högsta 
och nästhögsta betyget fick Trosa (56) 
respektive Danderyd (53). Genomsnittet 
för deltagande kommuner var 39.

Inom NII är Karlstadsborna mest 
nöjda med underområdena information 
(65) och minst nöjda med påverkan (46).

STOR ÖKNING SEDAN FÖRRA ÅRET

De största ökningarna sedan förra årets 
undersökning har skett för information 
(från 60 till 65) samt kontakt (från 48 
till 53), båda områdena har ökat med 
5 betygspoäng vardera. Även området 
trygghet har haft en något större ök-

ning jämfört med andra områden, från 
betygsindex 61 till 64.

 Inom fyra av områdena har Karl-
stadsborna gett kommunen lägre betyg 
(med ett eller två betygspoäng) än vid 
förra årets undersökning. Det gäller för 
gång- och cykelvägar, förtroende, kultur 
samt utbildningsmöjligheter.

KVINNOR MER NÖJDA

Generellt sett är kvinnorna mer nöjda 
än männen. 

När det gäller kommunens verksam-
heter över lag (NMI) får kommunen 
betygsindex 68 av kvinnorna och 61 av 
männen. Den största skillnaden mellan 
könen gäller bemötande och tillgäng-
lighet där kommunen får betygsindex 
67 av kvinnorna och 57 av männen, en 
skillnad på tio betygspoäng. För övrigt 
är kvinnorna betydligt mer nöjda än 
männen när det gäller områdena kultur, 
idrotts- och motionsanläggningar samt 
miljöarbete.

EN ATTITYDUNDERSÖKNING

Medborgarundersökningen är en at-
titydunderökning och en slags tempe-
raturmätare vid undersökningstillfället. 
Dock har Karlstads resultat alla fem 
åren som kommunen deltagit, generellt 
sett varit högre än genomsnittet för 
deltagande kommuner. Resultaten är 
baserade på de drygt 500 Karlstads-
bor i åldrarna 18-84 år som besvarade 
enkäten, 52 procent av de 1 000 som 
tillfrågades. Den kommun som hade 
högst svarsfrekvens var Trosa med 58 
procent. Lägst svarsfrekvens hade Bot-
kyrka med 37 procent. I de 137 delta-
gande kommunerna ingår både de som 
deltog hösten 2012 och de som deltog 
våren 2013. Rapporten finns i sin helhet 
på karlstad.se.

KARLSTAD.SE

KONTAKTINFORMATION
Verksamhetsstyrning
Adress: Karlstads kommun
651 84 Karlstad
Kontaktperson: Mona Stensmar Petersen  
Telefon: 054-540 10 28
E-post: mona.petersen@karlstad.se

www.karlstad.se
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TABELL 1:  Betygsindex för helhetsbetyg och underområden.

Män Kvinnor Totalt Genomsnitt
Lägsta

betygsindex
Högsta

betygsindex
 KOMMUNEN SOM PLATS (NRI, Nöjd-Region-Index) 69 72 70 59 42 77
 Rekommendation 79 81 80 63 36 85
 Utbildningsmöjligheter 79 79 79 59 34 84
 Kommunikationer 72 77 75 60 33 75
 Fritidsmöjligheter 71 75 73 59 45 73
 Kommersiellt utbud 71 73 72 60 35 76
 Trygghet 64 64 64 60 38 83
 Bostäder 62 63 62 57 28 70
 Arbetsmöjligheter 53 52 53 47 25 73
 KOMMUNENS VERKSAMHETER (NMI, Nöjd-Medborgar-Index) 61 68 64 53 38 67
 Vatten och avlopp 84 88 86 79 53 90
 Räddningstjänsten 79 80 80 74 64 84
 Kultur 68 76 72 61 39 76
 Idrotts- och motionsanläggningar 64 71 68 59 40 70
 Förskolan 66 69 67 63 49 76
 Gymnasieskolan 64 68 66 58 32 78
 Renhållning och sophämtning 64 68 66 65 51 77
 Grundskolan 62 67 65 57 40 77
 Miljöarbete 61 67 64 55 42 66
 Gång- och cykelvägar 62 62 62 52 36 68
 Bemötande och tillgänglighet 57 67 62 57 48 69
 Gator och vägar 55 60 58 52 37 65
 Stöd för utsatta personer 51 53 52 48 35 63
 Äldreomsorgen 49 53 51 53 37 69
 MEDBORGARNAS INFLYTANDE (NII, Nödj-Inflytande-Index) 46 48 47 39 27 56
 Information 64 65 65 54 41 66
 Förtroende 50 53 51 44 29 63
 Kontakt 51 56 53 49 37 64
 Påverkan 47 46 46 39 26 56

Karlstad Deltagande kommuner ht -12 och vt -13


