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1. Bakgrundsfråga ålder Hur gammal är du? 

Namn  Antal  %  

-24 år  1  1  

25-34 år  4  4,1  

35-49 år  15  15,3  

50-64 år  21  21,4  

65-   år  57  58,2  

Total  98  100  

 

 

Svarsfrekvens  

99% (98/99)  

 

 

 

 

2. Bakgrundsfråga kön Vilket kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Man  44  45,4  

Kvinna  53  54,6  

Annat  0  0  

Total  97  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98% (97/99)  

 

 
 

 

3. Bakgrundsfråga Vilken rådgivare har du besökt? 

Namn  Antal  %  

Budget- och skuldrådgivningen  6  6,1  

Energi- och klimatrådgivningen  15  15,2  

Konsumentvägledningen  78  78,8  

Total  99  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (99/99)  
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4. Hur fick du kännedom om kommunens Budget- och skuldrådgivning? 

Namn  Antal  %  

Genom en bekant  1  20  

Kommunens hemsida  2  40  

Broschyr/folder  0  0  

Via föreläsning eller annat informationstillfälle  1  20  

Lokalpressen  0  0  

Annat, ange vad  1  20  

Total  5  100  

 

 

Svarsfrekvens  

5,1% (5/99)  

 

 

 

Annat, ange vad  

Kronofogden  

 

 

5. Hur fick du kännedom om kommunens Energi- och klimatrådgivning? 

Namn  Antal  %  

Genom en bekant  3  20  

Kommunens hemsida  2  13,3  

Energimyndighetens hemsida  1  6,7  

Broschyr/folder  0  0  

Via föreläsning eller annat informationstillfälle  6  40  

Lokalpressen  3  20  

Annat, ange vad  0  0  

Total  15  100  

 

 

Svarsfrekvens  

15,2% (15/99)  
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6. Hur fick du kännedom om kommunens Konsumentvägledning? 

Namn  Antal  %  

Genom en bekant  15  19,2  

Kommunens hemsida  18  23,1  

Konsumentverket/Hallå konsument  9  11,5  

Broschyr/folder  2  2,6  

Via föreläsning eller annat informationstillfälle  4  5,1  

Lokalpressen  4  5,1  

Annat, ange vad  26  33,3  

Total  78  100  

 

 

Svarsfrekvens  

78,8% (78/99)  

 

 

 

Annat, ange vad  

SKPF Degerfors  

Något man känner till  

Har haft kontakt tidigare  

Egen kännedom  

Vetat om det sedan tidigare  

Via radion (P1-plånboken)  

Kände Marianne sedan tidigare besök  

Kommer inte ihåg. Har vetat i många år.  

Kommer inte ihåg.  

Gammal kunskap  

Lekebergs kommuns telefonväxel  

Har alltid vetat om att den finns  

Allmän information  

anslag på bibliotek+hemsida  

vet om att de finns.  

Känner till dem sedan gammalt  

tidigare hjälp och föredrag  

Visste sen tidigare  

Visste sedan länge  

tidigare arbete inom socialen  

Man fick lära sig i skolan att det finns en konsumentvägledare i kommunen  

Kännedom sen tidigare  

Har varit i kontakt förut och har alltid velat om att den finns  

Nätet  
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Det vet alla att den finns  

Trodde alla kommuner hade konsumentvägledare  

 

 

7. Hur nöjd är du med hur du blir bemött av rådgivaren? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  92  94,8  

Ganska nöjd  4  4,1  

Varken nöjd eller missnöjd  0  0  

Ganska missnöjd  1  1  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  97  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98% (97/99)  

 

 

 

 

8. Hur nöjd är du med rådgivningen som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  81  84,4  

Ganska nöjd  13  13,5  

Varken nöjd eller missnöjd  2  2,1  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  96  100  

 

 

Svarsfrekvens  

97% (96/99)  
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9. Hur väl instämmer du i följande påståenden? 

 
Instämmer 

helt 4  
3  2  

Instämmer 
inte 1  

Vet ej/svårt att 
bedöma  

Total  

 %  %  %  %  %  %  

Det var enkelt att komma i kontakt med 
rådgivningen.  

80,4  13,4  4,1  2,1  0  100  

Jag fick den hjälp jag efterfrågade.  86,5  9,4  2,1  2,1  0  100  

Rådgivaren var lyhörd och lyssnade på mina 
synpunkter.  

92,7  4,2  1  1  1  100  

Informationen och råden jag fick var lätt att 
förstå.  

88,5  8,3  2,1  1  0  100  

Jag har haft nytta av information och råden jag 
fick.  

77,1  13,5  3,1  4,2  2,1  100  

Det är lätt att hitta information om rådgivningen 
på kommunens hemsida.  

32,6  24,7  13,5  1,1  28,1  100  

Informationen som finns på hemsidan är bra.  28,9  26,7  10  1,1  33,3  100  

 

Statistik  

Det var enkelt att komma i kontakt med rådgivningen.  

Medelvärde  3,72  

Jag fick den hjälp jag efterfrågade.  

Medelvärde  3,8  

Rådgivaren var lyhörd och lyssnade på mina synpunkter.  

Medelvärde  3,91  

Informationen och råden jag fick var lätt att förstå.  

Medelvärde  3,84  

Jag har haft nytta av information och råden jag fick.  

Medelvärde  3,67  

Det är lätt att hitta information om rådgivningen på kommunens hemsida.  

Medelvärde  3,23  

Informationen som finns på hemsidan är bra.  

Medelvärde  3,25  

 

 

Totalt medelvärde: Hur väl instämmer du i följande påståenden?  

Medelvärde  3,68  
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10. Jag kan tänka mig att ta kontakt med rådgivningen igen om behov uppstår. 

Namn  Antal  %  

Stämmer mycket bra  91  94,8  

Stämmer bra  3  3,1  

Stämmer mindre bra  1  1  

Stämmer inte alls  1  1  

Total  96  100  

 

 

Svarsfrekvens  

97% (96/99)  

 

 

 

 

11. Här kan du lämna dina övriga synpunkter, idéer eller förbättringsförslag som vi kan använda för att 
utveckla vår verksamhet. 

Bra att Marianne åker ut till föreningar och dyl. och håller föredrag och information.  

Bra!  

Jag sökte jurist för rådgivning. Men det finns ingen! Vore bra att kunna rådfråga någon när man behöver hjälp med 
svåra juridiska spörsmål.  

Stort tack till Marianne Stenström KV Karlskoga som har hjälpt oss på ett mycket bra och engagerande sätt. Fick 
mycket bra förslag både med textförslag, hur man kan agera både skriftligt och med telefonkontakt m.m. Kunnat 
ställt frågor och fått bra svar, har alltid varit på plats och fått snabba svar. Mycket nöjd.  

Trevligt bemötande och mycket bra information!  

Kanske en dag eller två om året med inspiration på torget.  

För oss äldre utan IT-kompetens eller handikapp av annat slag är rådgivningen oumbärlig.  

Marianne är mycket trevlig och lyhörd och gör verkligen allt för att hjälpa till.  

Mycket bra som det är. Rådgivaren på kommunen otroligt trevlig och tillmötesgående.  

Vi fick en ny soffa och fåtöljer vi fick affärens skyltexemplar. Vi är helt nöjda.  

Gå ut i pressen mer kanske. Många är osäkra vart man ska vända sig. Det är alldeles för stort utbud av lockande 
erbjudanden som är oklara och falska.  

Trevligt bemötande.  

Så jätte bra Marianne helt fantastisk. Hjälpen va guld värd  

Har inga synpunkter egentligen. Det var första gången jag var i kontakt med en konsumentvägledare, gällande ett 
slutpris på anläggningsarbete för en ridbana, där slutpriset var avsevärt mycket högre än offererat pris som vi beställt 
på, i detta fall mer pengar än vad som var möjligt för oss att betala trots att vi hade en i våra ögon stor marginal över 
offererat pris. Jag fick den information jag behöver om vad man har rätt till och vad som är rimligt. Det hjälpte mig att 
komma överens med leverantören om en medelväg som de kunde acceptera och som vi hade råd att betala.  

snabbt och bra besked - dock med ett litet frågetecken: För den som inte är bekant med statistiken är det svårt att 
greppa ʺ17 anmälningar till Konsumentverket under två år - är det lite, normalt eller mycket för liknande företag?ʺ  

Det går inte att göra det så mycket bättre-  

Mycket bra och trevlig rådgivning.  
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Jag vet inte hur ni kan förbättra er jag är helnöjd med den hjälp jag fick  

Skulle fått några dokument som man fyller i för att göra en anmälan till ARN , men detta dök aldrig upp! Annars 
väldigt trevligt o engagerat bemötande!  

Snabbt svar av trevlig, hjälpsam och kunnig personal  

-  

Konsumentrådgivaren var trevlig och samarbetsvillig. Jag är mycket nöjd med de råd jag fick.  

Min ansökan slarvades bort i flera veckor fanns ingen som tog sitt ansvar var ansökan fanns fick kontakt efter flera 
månader fick göra ny ansökan, sen kom dom gamla pappren fram det låg i en brevlåda som ingen kollade  

Längre öppettider  
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Kultur- och föreningsförvaltningen 
 

 

Svar på synpunkter om Rådgivningen 2020 

 

Energi- och klimatrådgivningen 

Synpunkt Svar 

Kanske en dag eller två om året med 

inspiration på torget.  

 

De år som motorsportveckan arrangeras 

medverkar energi- och klimatrådgivaren på 

torget och planen är att synas vid fler 

tillfällen i centrum. 

 

 

Budget- och skuldrådgivningen 

Synpunkt Svar 

Min ansökan slarvades bort i flera veckor 

fanns ingen som tog sitt ansvar var ansökan 

fanns fick kontakt efter flera månader fick 

göra ny ansökan, sen kom dom gamla 

pappren fram det låg i en brevlåda som 

ingen kollade. 

Det finns en postlåda utplacerad i biblioteket 

i syfte att möjliggöra för kunder att lämna in 

handlingar i samråd med rådgivaren om 

rådgivaren inte är på plats. Det sker 

kommunikation mellan rådgivaren och 

kunden innan, annars kommer all post via 

den vanliga postvägen. I detta fall var 

orsaken miss i kommunikationen.    

 

Vi kan vägleda och råda utifrån de 

förutsättningar som finns. 

 

 

Konsumentvägledningen 

Synpunkt Svar 

Sökte jurist för rådgivning, men det finns 

ingen. Vore bra att kunna rådfråga någon när 

man behöver hjälp med svåra juridiska 

spörsmål. 

Frågor som inte är konsumenträttsliga enligt 

de konsumentlagar vi har utbildning för 

hänvisas till jurist. I vissa fall 

rekommenderas konsumenten att göra en 

anmälan till exempelvis ARN när det gäller 

en konsumenttvist, detta för att 

konsumenten ska få en opartisk och juridisk 

bedömning av sitt ärende. I komplicerade 

tvister gällande exempelvis hantverksfrågor 

rekommenderas ibland att konsumenten 

kontaktar en kunnig jurist inom aktuellt 

område. Tipsar konsumenten om att om de 

exempelvis är medlemmar i Villaägarnas 

Riksförbund så kan detta medlemskap 

innebära kostnadsfri juridisk rådgivning. 

Ett vanligt område där 

konsumentvägledningen blir kontaktad är 

frågor om arv, testamente, bodelning med 

mera, men även där är vi tydliga med att vi 
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inte tar oss an sådana frågor utan hänvisar 

vidare till jurist. 

 

Gå ut i pressen mer kanske. Många är osäkra 

vart man ska vända sig. Det är alldeles för 

stort utbud av lockande erbjudanden som är 

oklara och falska. 

Lokalpressen hör ofta av sig när de får in 

specifika konsumentfrågor, även vi vänder 

oss till dem om vi märker en tendens av 

liknande och aktuella konsumentproblem.  

Rådgivarna har en tanke om att eventuellt 

försöka nå ut mer via Mäklarnytt osv med 

information om våra verksamheter, detta 

medför kostnader. Tyvärr har vi rådgivare 

inte kunnat marknadsföra oss via 

evenemang som Motorsportsveckan, mässor 

osv under året pga. Covid-19. 

 

Snabbt och bra besked – dock med litet 

frågetecken: för den som inte är bekant med 

statistiken är det svårt att greppa ”17 

anmälningar till Konsumentverket under två 

år – är det lite, normalt eller mycket för 

liknande företag?” 

I vårt uppdrag ingår att vara opartisk och vi 

kan inte tipsa om vilket företag en 

konsument ska anlita, detta är något som 

konsumenter ofta efterfrågar 

Även frågor om vilka företag som är 

”svartlistade” osv, detta är svårt att svara på, 

det vi kan referera till är anmälningar till 

Konsumentverket, men som personen 

skriver, det säger kanske inte så mycket. Vi 

brukar hänvisa till Råd & Röns ”Svarta 

Lista” samt tipsa konsumenten om att vända 

sig till ARN för att få information om 

speciellt företag är anmält till dem för 

prövning. Det vi kan tipsa om inför köp av 

varor och tjänster är bland annat inför 

anlitande av hantverkare, att kolla med 

Skatteverket, Kronofogdemyndigheten osv. 

Vid sådana frågor skickar vi ofta ut 

förköpsråd. Detsamma gäller inför köp av 

bil framför allt begagnad bil där finns bra 

försköpsråd att tillgå. 
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