
Tyck till om Rådgivningen 2021 – 

Totalt resultat

2021-12-10 

Svarsfrekvens 

Total 100% (109 / 109) 



 
  

1. Hur gammal är du? 

Namn  Antal  %  

-24 år  0  0  

25-34 år  6  5,6  

35-49 år  22  20,4  

50-64 år  36  33,3  

65-   år  44  40,7  

Total  108  100  

 

Svarsfrekvens  

99,1% (108/109)  
 

 

 

2. Vilket kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Man  57  53,3  

Kvinna  50  46,7  

Annat  0  0  

Total  107  100  

 

Svarsfrekvens  

98,2% (107/109)  
 

 
 

3. Vilken rådgivning har du besökt? 

Namn  Antal  %  

Budget- och skuldrådgivningen  26  23,9  

Energi- och klimatrådgivningen  17  15,6  

Konsumentvägledningen  66  60,6  

Total  109  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (109/109)  
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4. Hur fick du kännedom om kommunens Budget- och skuldrådgivning? 

Namn  Antal  %  

Genom en bekant  12  50  

Kommunens hemsida  6  25  

Via föreläsning eller annat informationstillfälle  0  0  

Lokaltidningen  0  0  

Annat, ange vad  6  25  

Total  24  100  

 

Svarsfrekvens  

22% (24/109)  
 

 

Annat, ange vad  

Privat tips  

Kronofogden  

Banken  

Min pappa  

Långivare Remember  

Google  

 

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

Namn  Antal  %  

Genom en bekant  6  37,5  

Kommunens hemsida  2  12,5  

Energimyndighetens hemsida  3  18,8  

Via föreläsning eller annat informationstillfälle  3  18,8  

Lokaltidningen  0  0  

Annat, ange vad  2  12,5  

Total  16  100  

 

Svarsfrekvens  

14,7% (16/109)  
 

 

Annat, ange vad  

Eget initiativ  

Man vet det bara, typ.  
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6. Hur fick du kännedom om kommunens Konsumentvägledning? 

Namn  Antal  %  

Genom en bekant  6  9,2  

Kommunens hemsida  20  30,8  

Konsumentverket/Hallå konsument  11  16,9  

Via föreläsning eller annat informationstillfälle  5  7,7  

Lokaltidningen  2  3,1  

Annat, ange vad  21  32,3  

Total  65  100  

 

Svarsfrekvens  

59,6% (65/109)  
 

 

Annat, ange vad  

Visste sedan länge att hon fanns på biblioteket  

Har arbetat inom kommunen under många år.  

Var medveten om att det finns  

google till Kommunens hemsida  

Har nog alltid vetat om den.  

energi o miljö  

energi o miljö  

Har vetat det så länge. Minns ej.  

Google  

Visste sedan tidigare  

Degerfors kommun  

Har sökt information via telefon för länge sedan  

TV Plus  

Min sambo  

Visste om att den finns.  

Vet att möjligheten finns  

Kände till det sedan tidigare  

letade på nätet  

sökning på nätet  

Har alltid känt till det  
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7. Hur kom du i kontakt med rådgivningen? 

Namn  Antal  %  

via servicecenter  15  14  

kontaktade rådgivningen direkt  92  86  

Total  107  100  

 

Svarsfrekvens  

98,2% (107/109)  
 

 
 

8a. Hur nöjd är du med hur du blev bemött av personalen vid servicecenter? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  12  80  

Ganska nöjd  2  13,3  

Varken nöjd eller missnöjd  0  0  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  1  6,7  

Total  15  100  

 

Svarsfrekvens  

13,8% (15/109)  
 

 

 

8b. Övriga synpunkter om servicecenter 

Ringde och ingen med det namnet jag sökte jobbade kommunen utan vart hänvisad till Kga energi o 
miljö. Ringde tillbaka igen och var efter mycket om o men kopplad rätt, ingen bra service!  
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9. Hur nöjd är du med hur du blev bemött av rådgivaren? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  101  92,7  

Ganska nöjd  7  6,4  

Varken nöjd eller missnöjd  1  0,9  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  109  100  

 

Svarsfrekvens  

100% (109/109)  
 

 

 

10. Hur nöjd är du med rådgivningen som helhet? 

Namn  Antal  %  

Mycket nöjd  99  90,8  

Ganska nöjd  9  8,3  

Varken nöjd eller missnöjd  1  0,9  

Ganska missnöjd  0  0  

Mycket missnöjd  0  0  

Total  109  100  

 

Svarsfrekvens  

100% (109/109)  
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11. Hur väl instämmer du i följande påståenden? 

 
Instämmer 

helt 4  
3  2  

Instämmer 
inte 1  

Vet ej/svårt 
att bedöma  

Total  

 Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  %  Antal  %  

Det var enkelt att komma i 
kontakt med rådgivningen.  

91  83,5  10  9,2  2  1,8  4  3,7  2  1,8  109  100  

Jag fick den hjälp jag 
efterfrågade.  

87  86,1  8  7,9  1  1  0  0  5  5  101  100  

Rådgivaren var lyhörd och 
lyssnade på mina 
synpunkter.  

100  92,6  4  3,7  0  0  0  0  4  3,7  108  100  

Informationen och råden jag 
fick var lätt att förstå.  

93  87,7  9  8,5  0  0  0  0  4  3,8  106  100  

Jag har haft nytta av 
information och råden jag 
fick.  

89  81,7  12  11  2  1,8  1  0,9  5  4,6  109  100  

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

38  36,9  16  15,5  7  6,8  12  11,7  30  29,1  103  100  

Informationen som finns på 
hemsidan är bra.  

39  37,9  16  15,5  4  3,9  3  2,9  41  39,8  103  100  

 

Statistik  

Det var enkelt att komma i kontakt med rådgivningen.  

Medelvärde  3,76  

Jag fick den hjälp jag efterfrågade.  

Medelvärde  3,9  

Rådgivaren var lyhörd och lyssnade på mina synpunkter.  

Medelvärde  3,96  

Informationen och råden jag fick var lätt att förstå.  

Medelvärde  3,91  

Jag har haft nytta av information och råden jag fick.  

Medelvärde  3,82  

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

Medelvärde  3,1  

Informationen som finns på hemsidan är bra.  

Medelvärde  3,47  

Totalt medelvärde: Hur väl instämmer du i följande påståenden?  

Medelvärde  3,74  
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12. Jag kan tänka mig att ta kontakt med rådgivningen igen om behov uppstår. 

Namn  Antal  %  

Stämmer mycket bra  94  87,9  

Stämmer bra  13  12,1  

Stämmer mindre bra  0  0  

Stämmer inte alls  0  0  

Total  107  100  

 

Svarsfrekvens  

98,2% (107/109)  
  
 

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

En stor eloge till konsumentvägledaren som hjälpte mig och min mor i vårt ärende. Vi är båda så nöjda 
med den hjälp vi fick och det bemötande. Kunde inte varit bättre och vårt ärende fick ett bra och 
önskvärt slut. Så jättenöjda verkligen att ni finns!  

Eftersom jag inte har dator mm kan jag inte utnyttja kommunens hemsida. Jag vet om servicecenter, 
och det är bra att det finns, om man vill fråga om något.  

Stort tack till konsumentvägledaren för snabbt svar samt värdefull och professionell hjälp.  

Har fått hjälp två gånger och jag är mycket nöjd.  

Konsumentvägledaren är helt suverän, jättebra och kunnig.  

Konsumentvägledaren är helt suverän, högsta betyg.  

Har ej dator. De får guldstjärna av mig.  

Konsumentvägledaren är en fantastisk människa. Vill hjälpa till med sitt uppdrag. Den bästa hjälp jag 
fått i hela liv. Så duktig och har så mycket kundservice. Tar väl om oss som behöver hjälp, på ett 
föredömligt sätt. Konsumentvägledaren är min nya idol.  

Mera besökstider, få prata öga mot öga. Annars mycket nöjd!  
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Det var på grund av att ha konsumentvägledningen som stöd som vi kom i mål med vårt ärende. Stort 
tack!  

-  

Som det är nu kan man bara nå konsumentvägledningen två dagar i veckan vore bra om man kan 
komma i kontakt med konsumentrådgivningen fler dagar i veckan.  

Längre öppettider!  

Är nöjd med all hjälp jag fått. Snabbt handläggande. Trevligt bemötande. Kontaktar denna tjänst igen 
vid behov.  

Snabb hjälp vid ett akutärende för min del, så all heder till Marianne 👍👍👍  

---------  

Kontaktbarhet när man söker detta genom växel.  

Ganska svår att komma fram till rätt person, ingen kände till energirådgivningen, blev hänvisad till allt 
möjligt annat.  

Att man kan söka på ordet ex energirådgivning på hemsidan  

Energirådgivningen funkar mycket bra. Snabbt svar, uppföljning. Toppen.  

Det fungerar utmärkt  

Mycket bra att få en tid och berätta om min situation med en kunnig rådgivare.  

Är nöjd med helheten precis som det är.  

Mycket bra och fin service.  

Min sak är in avslutat en, så det kan hända att jag måste kontakta igen.  

Hoppas att jag slipper kontakta budget- och skuldrådgivningen igen. Hoppas att min situation löser sig.   

Tur att den finns, även om jag denna gång gjorde upp med den andra parten helt plötsligt.  

Min sak är inte färdig än.  
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Svar på synpunkter om Rådgivningen 2021 

 

Konsumentvägledningen 
Synpunkt Svar 

Mera besökstider, få prata öga mot öga På grund av pandemin under 2020-2021 har fysiska besök 

ej kunnat erbjudas under större delen av 2021. 

Konsumentvägledningen har istället erbjudit separata och 

individuella bokningar för telefonmöten med 

konsumenter. 

 

Som det är nu kan man bara nå 

rådgivningen två dagar i veckan vore 

bra om man kan komma i kontakt med 

konsumentvägledningen fler dagar i 

veckan. 

Telefonrådgivningen har under 2021 varit öppen tisdagar 

och onsdagar kl.10-12. Istället har rådgivningen 

marknadsfört och erbjudit konsumenter att i första hand 

mejla sitt ärende direkt till konsumentvägledningen. I 

sådana fall sker oftast återkoppling inom 1-2 dagar. Om 

behov finns utifrån ärendets karaktär eller konsumentens 

behov erbjuds då möjlighet att boka en separat telefontid 

för att gå igenom konsumentens ärende. 

Mejlkontakterna har ökat från 13 % år 2020 till 36 % 

under 2021, därigenom har det inte varit lika stort tryck på 

telefontiderna. Detta har inneburit att de personer som inte 

kan mejla har haft bättre möjlighet att komma fram på 

telefontiden. Konsumentvägledningen har under 2021 haft 

ett större behov av att få mer tid att arbeta med inkomna 

ärenden. Detta med anledning av att inkomna ärenden har 

blivit alltmer komplexa och krävt fler kontakttillfällen 

med konsumenter och företag.  

Längre öppettider  Se ovan 

Mer öppettider, personlig kontakt 

viktig 

Se ovan. 

Kontaktbarhet när man söker detta via 

växel 

I de fall första kontakten sker med kommunens 

servicecenter (tidigare växel) är servicecenters öppettider 

vardagar kl. 7.30-16.00. Därefter handlägger 

Konsumentvägledningen ärenden i turordning. 

Mer engagemang från er när man 

anmäler fel. Det är inte anmälaren som 

ska ta kontakt med berörda 

myndigheter, tycker det är kommunens 

ansvar. 

Konsumentvägledningens uppdrag utgår från  

konsumenträttsliga frågor framför allt ärenden mellan en 

privatperson och ett företag. Rådgivarnas uppdrag är att 

ge information och stöd till självhjälp vid reklamationer. 

I vissa fall kan Konsumentvägledningen försöka medla i 

de fall en tvist uppstått mellan en privatperson och ett 

företag, framför allt i de ärenden där konsumenten själv 

inte kommit fram till företaget eller fått ett tveksamt 

avslag utifrån rättigheter enligt konsumenträttsliga lagar. I 

ärenden som rör myndigheter och inte företag försöker 

konsumentvägledningen att hänvisa till rätt myndighet och 

instans som kan handlägga en sådan typ av fråga. 
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