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I det här dokumentet har vi samlat några statistiska mått i ett försök att beskriva 
Karlstads kommun ur ett socioekonomiskt perspektiv. Vi har valt att dela in 
Karlstads kommun i 13 områden för att det ska vara någorlunda lättöverskådligt. 
Tanken med sammanställningen är att den ska fungera som underlag och hjälp för 
tjänstemän och politiker vid planering och prioriteringar i arbetet med att utveckla 
kommunen för Karlstadsbornas bästa.

Materialet är indelat i fem teman: Befolkning, bostäder, hälsa, arbete och utbild-
ning samt ekonomi. Statistiken är presenterad utifrån antal och andel (procent). Ett 
spindeldiagram visar det specifika områdets värden, uträknade som index, för att 
enkelt kunna jämföras med Karlstads kommun som helhet samt riket. 

Dokumentet är uppdaterat med den senaste statistiken som fanns att tillgå i 
december 2020.
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Områdesfakta Karlstads kommun totalt

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 46 651 49,7% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 47 247 50,3% Män 26 758
Båda könen 93 898 100% Kvinnor 24 672

Båda könen 51 430
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 18 847 20,1% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 8 485 9,0% Män 23 347
25-44 år 25 121 26,8% Kvinnor 22 242
45-64 år 22 380 23,8% Båda könen 45 589
65-79 år 13 798 14,7%
80+ år 5 267 5,6% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 93 898 100% Män 79,3%

Kvinnor 78,4%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 78,8%
Utrikes födda 12 855 13,7%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 6,1%

BOSTÄDER Kvinnor 5,5%
Båda könen 5,8%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 16 506 32,9% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 33 641 67,1% Män 42,7%

Kvinnor 56,3%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 49,4%
Hyresrätter 22 774 45,4%
Bostadsrätter 12 082 24,1% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 15 291 30,5% Gymnasiebehörighet 89,0%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 15,4 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 25,2 konsumtionsenhet - median (kr) 240 474
Båda könen 20,2 Andel familjer med försörjningsstöd 4,3%

Karlstads kommun i jämförelse riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den streckade linjen visar 
Karlstads värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för riket (den ljusa ytan). Värdena 
är omräknade till index där riket = 
100. Där den streckade linjen går 
utanför den ljusa ytan har Karlstad 
ett högre värde än riket.
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Karta över Karlstads kommun med indelning i sexton delområden (utifrån nyckelkodssystemet nivå 2).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta Karlstads centrala delar

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 6 382 48,0% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 6 926 52,0% Män 5 203
Båda könen 13 308 100% Kvinnor 7 204

Båda könen 12 407
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 1 508 11,3% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 1 507 11,3% Män 3 569
25-44 år 3 884 29,2% Kvinnor 3 516
45-64 år 3 058 23,0% Båda könen 7 085
65-79 år 2 230 16,8%
80+ år 1 121 8,4% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 13 308 100% Män 80,9%

Kvinnor 81,4%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 81,2%
Utrikes födda 1 380 10,4%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 4,6%

BOSTÄDER Kvinnor 3,8%
Båda könen 4,2%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 556 6,2% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 8 483 93,8% Män 46,8%

Kvinnor 60,1%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 53,2%
Hyresrätter 4 856 53,6%
Bostadsrätter 3 686 40,8% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 497 5,6% Gymnasiebehörighet 87,2%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 14 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 22 konsumtionsenhet - median (kr) 248 000
Båda könen 18 Andel familjer med försörjningsstöd 2,4%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser Karlstads centrala delar, vilket innebär Tingvallastaden, Klara, Haga, Sundsta och Norrstrand (NYKO 10).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta nordvästra Karlstad

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 4 989 50,2% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 4 945 49,8% Män 1 403
Båda könen 9 934 100% Kvinnor 895

Båda könen 2 298
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 2 815 28,3% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 455 4,6% Män 2 564
25-44 år 2 303 23,2% Kvinnor 2 499
45-64 år 2 627 26,4% Båda könen 5 063
65-79 år 1 279 12,9%
80+ år 455 4,6% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 9 934 100% Män 89,7%

Kvinnor 89,5%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 89,6%
Utrikes födda 568 5,7%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 3,1%

BOSTÄDER Kvinnor 2,7%
Båda könen 2,9%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 2 947 77,1% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 874 22,9% Män 50,5%

Kvinnor 67,0%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 58,9%
Hyresrätter 428 11,2%
Bostadsrätter 640 16,5% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 2 753 72,3% Gymnasiebehörighet 92,4%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 9 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 20 konsumtionsenhet - median (kr) 280 080
Båda könen 15 Andel familjer med försörjningsstöd 1,3%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

8



Det skuggade området avser nordvästra Karlstad, vilket innebär Råtorp, Älvåker och Skåre, Stodene och Ilanda med omland (NYKO 11).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta västra Karlstad

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2017 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 4 141 48,9% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 4 333 51,1% Män 3 479
Båda könen 8 474 100% Kvinnor 2 602

Båda könen 6 081
Åldersfördelning 2017 Antal Andel
0-18 år 1 954 23,1% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 479 5,7% Män 1 929
25-44 år 1 989 23,5% Kvinnor 1 827
45-64 år 2 103 24,8% Båda könen 3 756
65-79 år 1 339 15,8%
80+ år 610 7,2% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 8 474 100% Män 80,4%

Kvinnor 76,9%
Utrikes födda 2017 Antal Andel Båda könen 78,6%
Utrikes födda 1 578 18,6%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 7,8%

BOSTÄDER Kvinnor 7,5%
Båda könen 7,6%

Bostadslägenheter 2017 Antal Andel
i småhus 1 667 41,6% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 2 339 58,4% Män 41,2%

Kvinnor 50,9%
Upplåtelserformer 2017 Antal Andel Båda könen 46,0%
Hyresrätter 1 659 40,8%
Bostadsrätter 720 18,2% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 1 627 41,0% Gymnasiebehörighet 91,8%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2017 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 18 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 30 konsumtionsenhet - median (kr) 236 383
Båda könen 24 Andel familjer med försörjningsstöd 5,3%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

10



Det skuggade området avser västra Karlstad, vilket innebär Sandbäcken, Våxnäs, Hagalund, Gustavsberg, Hultsberg, Henstad och Bergvik (NYKO 12).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta sydvästra Karlstad

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 2 769 49,4% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 2 832 50,6% Män 1 742
Båda könen 5 601 100% Kvinnor 1 163

Båda könen 2 905
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 1 246 22,2% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 402 7,2% Män 1 454
25-44 år 1 569 28,0% Kvinnor 1 371
45-64 år 1 406 25,1% Båda könen 2 825
65-79 år 729 13,0%
80+ år 249 4,4% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 5 601 100% Män 80,8%

Kvinnor 78,9%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 79,9%
Utrikes födda 985 17,6%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 9,1%

BOSTÄDER Kvinnor 6,8%
Båda könen 8,0%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 754 25,3% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 2 224 74,7% Män 43,7%

Kvinnor 58,2%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 50,7%
Hyresrätter 1 491 50,6%
Bostadsrätter 761 25,2% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 726 24,2% Gymnasiebehörighet 93,2%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 15 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 26 konsumtionsenhet - median (kr) 240 906
Båda könen 21 Andel familjer med försörjningsstöd 6,2%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser sydvästra Karlstad, vilket innebär Romstad, Strand, Gruvlyckan, Zakrisdal, Gräsdalen, Bellevue och Knappstad (NYKO 13).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta södra Karlstad

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 4 687 48,4% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 5 000 51,6% Män 4 310
Båda könen 9 687 100% Kvinnor 6 635

Båda könen 10 945
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 1 421 14,7% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 916 9,5% Män 2 450
25-44 år 2 927 30,2% Kvinnor 2 377
45-64 år 2 149 22,2% Båda könen 4 827
65-79 år 1 659 17,1%
80+ år 615 6,3% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 9 687 100% Män 81,0%

Kvinnor 80,8%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 80,9%
Utrikes födda 1 230 12,7%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 6,2%

BOSTÄDER Kvinnor 5,4%
Båda könen 5,8%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 441 7,1% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 5 756 92,9% Män 48,8%

Kvinnor 61,5%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 55,1%
Hyresrätter 3 583 61,8%
Bostadsrätter 2 228 31,2% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 386 7,0% Gymnasiebehörighet 92,5%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 14 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 22 konsumtionsenhet - median (kr) 249 607
Båda könen 18 Andel familjer med försörjningsstöd 3,9%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser södra Karlstad, vilket innebär Kvarnberget, Sommarro, Marieberg, Viken och Orrholmen (NYKO 14).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta sydöstra Karlstad

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 3 440 49,2% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 3 551 50,8% Män 6 312
Båda könen 6 991 100% Kvinnor 1 959

Båda könen 8 271
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 928 13,3% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 860 12,3% Män 1 991
25-44 år 2 367 33,9% Kvinnor 1 979
45-64 år 1 519 21,7% Båda könen 3 970
65-79 år 992 14,2%
80+ år 325 4,6% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 6 991 100% Män 82,1%

Kvinnor 80,1%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 81,1%
Utrikes födda 723 10,3%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 4,6%

BOSTÄDER Kvinnor 5,2%
Båda könen 4,9%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 324 7,2% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 4 178 92,8% Män 48,7%

Kvinnor 60,5%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 54,5%
Hyresrätter 2 497 55,2%
Bostadsrätter 1 690 37,9% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 315 6,9% Gymnasiebehörighet 86,8%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 13 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 22 konsumtionsenhet - median (kr) 249 215
Båda könen 18 Andel familjer med försörjningsstöd 3,7%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

16



Det skuggade området avser sydöstra Karlstad, vilket innebär Herrhagen, Lamberget, Sjöstad, Örsholmen och Heden (NYKO 15).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta östra Karlstad

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 6 731 51,6% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 6 309 48,4% Män 1 778
Båda könen 13 040 100% Kvinnor 1 843

Båda könen 3 621
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 3 008 23,1% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 2 207 16,9% Män 2 851
25-44 år 3 614 27,7% Kvinnor 2 561
45-64 år 2 440 18,7% Båda könen 5 412
65-79 år 1 460 11,2%
80+ år 311 2,4% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 13 040 100% Män 65,0%

Kvinnor 63,3%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 64,2%
Utrikes födda 3 261 25,0%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 8,4%

BOSTÄDER Kvinnor 8,0%
Båda könen 8,2%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 2 302 33,0% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 4 677 67,0% Män 41,7%

Kvinnor 51,6%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 46,5%
Hyresrätter 4 620 65,5%
Bostadsrätter 404 6,0% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 1 955 28,5% Gymnasiebehörighet 79,5%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 14 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 24 konsumtionsenhet - median (kr) 193 037
Båda könen 19 Andel familjer med försörjningsstöd 7,2%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser östra Karlstad, vilket innebär Välsviken, Kronoparken, Alster och Skattkärr med omland (NYKO 16).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta nordöstra Karlstad

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 3 845 50,5% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 3 765 49,5% Män 533
Båda könen 7 610 100% Kvinnor 513

Båda könen 1 046
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 2 135 28,1% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 347 4,6% Män 1 908
25-44 år 1 772 23,3% Kvinnor 1 852
45-64 år 2 092 27,5% Båda könen 3 760
65-79 år 918 12,1%
80+ år 346 4,5% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 7 610 100% Män 88,4%

Kvinnor 88,4%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 88,4%
Utrikes födda 496 6,5%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 2,0%

BOSTÄDER Kvinnor 2,0%
Båda könen 2,0%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 2 718 96,2% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 106 3,8% Män 50,0%

Kvinnor 67,9%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 59,1%
Hyresrätter 96 3,5%
Bostadsrätter 227 3,8% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 2 501 92,7% Gymnasiebehörighet 97,0%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 13 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 18 konsumtionsenhet - median (kr) 283 686
Båda könen 15 Andel familjer med försörjningsstöd 0,9%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser nordöstra Karlstad, vilket innebär Kroppkärr, Lorensberg, Stockfallet, Edsgatan och Vallargärdet med omland (NYKO 17).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare 
förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar genomsnittligt antal 
utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. Skolverket 
utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta norra Karlstad

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 3 967 48,4% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 4 232 51,6% Män 570
Båda könen 8 199 100% Kvinnor 810

Båda könen 1 380
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 1 616 19,7% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 694 8,5% Män 1 848
25-44 år 2 251 27,5% Kvinnor 1 861
45-64 år 1 848 22,5% Båda könen 3 709
65-79 år 1 185 14,5%
80+ år 605 7,4% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 8 199 100% Män 76,6%

Kvinnor 74,8%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 75,7%
Utrikes födda 1 489 18,2%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 8,5%

BOSTÄDER Kvinnor 7,9%
Båda könen 8,2%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 796 17,2% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 3 824 82,8% Män 37,6%

Kvinnor 48,0%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 42,8%
Hyresrätter 2 748 58,1%
Bostadsrätter 1 204 26,3% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 668 15,5% Gymnasiebehörighet 91,9%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 18 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 33 konsumtionsenhet - median (kr) 216 584
Båda könen 25 Andel familjer med försörjningsstöd 5,6%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser norra Karlstad, vilket innebär Färjestad, Rud och Almar Grava östra omland (NYKO 18).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta Vålberg med omland

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 1 928 51,1% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 1 846 48,9% Män 391
Båda könen 3 774 100% Kvinnor 393

Båda könen 784
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 761 20,2% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 234 6,2% Män 882
25-44 år 805 21,3% Kvinnor 766
45-64 år 1 051 27,8% Båda könen 1 648
65-79 år 708 18,8%
80+ år 215 5,7% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 3 774 100% Män 74,8%

Kvinnor 72,9%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 73,9%
Utrikes födda 507 13,4%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 7,8%

BOSTÄDER Kvinnor 7,7%
Båda könen 7,7%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 1 336 72,0% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 519 28,0% Män 18,9%

Kvinnor 31,4%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 24,8%
Hyresrätter 330 17,8%
Bostadsrätter 241 13,0% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 1 284 69,2% Gymnasiebehörighet 77,8%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 29 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 38 konsumtionsenhet - median (kr) 218 327
Båda könen 34 Andel familjer med försörjningsstöd 8,4%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser Vålberg med omland (NYKO 20).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta Edsvalla med omland

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 741 53,0% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 656 47,0% Män 151
Båda könen 1 397 100% Kvinnor 58

Båda könen 209
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 327 23,4% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 71 5,1% Män 349
25-44 år 341 24,4% Kvinnor 308
45-64 år 404 28,9% Båda könen 657
65-79 år 205 14,7%
80+ år 49 3,5% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 1 397 100% Män 75,8%

Kvinnor 77,5%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 76,6%
Utrikes födda 187 13,4%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 6,8%

BOSTÄDER Kvinnor 3,7%
Båda könen 5,8%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 494 82,1% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 108 17,9% Män 24,1%

Kvinnor 39,8%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 31,7%
Hyresrätter 112 18,8%
Bostadsrätter 0 0,0% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 490 81,3% Gymnasiebehörighet 77,8%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 22 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 34 konsumtionsenhet - median (kr) 234 429
Båda könen 28 Andel familjer med försörjningsstöd 7,0%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser Edsavalla med omland (NYKO 21).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta  Molkom med omland

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 1 896 50,2% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 1 879 49,8% Män 636
Båda könen 3 775 100% Kvinnor 434

Båda könen 1 070
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 709 18,8% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 210 5,6% Män 962
25-44 år 798 21,1% Kvinnor 847
45-64 år 1 110 29,4% Båda könen 1 809
65-79 år 695 18,4%
80+ år 253 6,7% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 3 775 100% Män 79,8%

Kvinnor 77,3%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 78,5%
Utrikes födda 318 8,4%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 5,8%

BOSTÄDER Kvinnor 5,5%
Båda könen 5,7%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 1 382 75,1% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 459 24,9% Män 23,8%

Kvinnor 44,2%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 33,9%
Hyresrätter 250 13,6%
Bostadsrätter 281 15,3% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 1 310 71,1% Gymnasiebehörighet 88,6%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 21 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 35 konsumtionsenhet - median (kr) 229 036
Båda könen 28 Andel familjer med försörjningsstöd 4,7%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser Molkom med omland (NYKO 30).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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Områdesfakta Väse med omland

BEFOLKNING ARBETE OCH UTBILDNING

Invånare 2019 Antal Andel Förvärvsarbetande (16-år) 2018
Män 1 060 52,9% Antal förvärvsarbetande med arbetsplats i området
Kvinnor 944 47,1% Män 250
Båda könen 2 004 100% Kvinnor 162

Båda könen 412
Åldersfördelning 2019 Antal Andel
0-18 år 401 20,0% Antal förvärvsarbetande boende i området
19-24 år 92 4,6% Män 582
25-44 år 468 23,4% Kvinnor 473
45-64 år 545 27,2% Båda könen 1 055
65-79 år 386 19,3%
80+ år 112 5,6% Förvärvsfrekvens (20-64 år)
Totalt 2 004 100% Män 86,7%

Kvinnor 84,8%
Utrikes födda 2019 Antal Andel Båda könen 85,9%
Utrikes födda 107 5,3%

Arbetslöshet oktober 2019
Öppet arbetslösa samt i program
Män 3,6%

BOSTÄDER Kvinnor 3,7%
Båda könen 3,7%

Bostadslägenheter 2019 Antal Andel
i småhus 789 89,4% Eftergymnasial utbildningsnivå 2019
i flerbostadshus 94 10,6% Män 24,1%

Kvinnor 49,5%
Upplåtelserformer 2019 Antal Andel Båda könen 35,9%
Hyresrätter 104 11,0%
Bostadsrätter 0 0,0% Gymnasiebehörighet 2019
Äganderätter 779 89,0% Gymnasiebehörighet 77,2%

HÄLSA EKONOMI

Ohälsotal 2019 Familjens ekonomiska situation 2018
Män 17 Familjens disponibla inkomst per 
Kvinnor 25 konsumtionsenhet - median (kr) 242 237
Båda könen 21 Andel familjer med försörjningsstöd 3,0%

Området i jämförelse med Karlstads kommun totalt och riket (riket=100)
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FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.

FÖRKLARING AV DIAGRAMMET: 

Den heldragna linjen visar 
områdets värden på indikatorerna 
relaterat till motsvarande värden 
för kommunen totalt (den 
streckade linjen) och riket (den 
ljusa ytan). Värdena är omräknade 
till index där riket = 100. Där den 
heldragna linjen går utanför den 
streckade linjen och utanför den 
ljusa ytan har området högre 
värde än både kommunen och 
riket.
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Det skuggade området avser Väse med omland (NYKO 40).

Begrepp och definitioner 

Invånare, åldersfördelning och utrikes födda 
Antal invånare i området, samt andel av invånarna som är födda utomlands 31/12 aktuellt år.  

Boendeformer 
Andel bostadslägenheter efter hustyp och upplåtelseform 31/12 aktuellt år. I småhus ingår parhus, radhus och kedjehus.

Ohälsotal
Ohälsotalet är ett mått på antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning 
(tidigare förtidspension och sjukbidrag) från socialförsäkringen (innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare). Ohälsotalet visar 
genomsnittligt antal utbetalda dagar per person och år för befolkningen 16-64 år i området 31/12 aktuellt år.  

Förvärvsarbetande
Antal förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetande i området oavsett boendeområde/boendekommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.
Antal förvärvsarbetande nattbefolkning (boende i området oavsett arbetsområde/arbetskommun) 16 år och äldre 31/12 aktuellt år.

Förvärvsfrekvens
Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20-64 år boende i området 31/12 aktuellt år. 

Arbetslöshet
Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd av befolkningen 18-64 år i området 31/10 aktuellt år. 

Utbildningsnivå
Andel av befolkningen 25-64 år i området med eftergymnasial utbildning (oavsett längd) 31/12 aktuellt år. 

Gymnasiebehörighet
Andel elever som går ur årskurs 9 med behörighet till gymnasieskolan boende i området 31/12 aktuellt år. Gäller den lägsta behörigheten, vilket är 
behörighet till yrkesprogram. Dessa siffror skiljer sig åt från Skolverkets siffror, eftersom SCB utgår från folkbokförda i kommunen oavsett skola. 
Skolverket utgår från registrerade elever på skolorna i kommunen oavsett boendekommun.  

Disponibel inkomst per konsumtionsenhet
Familjens disponibla inkomst per konsumtionsenhet i kronor 31/12 aktuellt år. Att räkna ut konsumtionsenheter tar hänsyn till olika sammansättningar av 
familjerna. En familj kan bestå av olika antal personer vilket givetvis påverkar den disponibla inkomsten. Familjens medlemmar ges olika konsumtionsvikt 
beroende på hur hushållet är sammansatt. Disponibel inkomst omfattar alla samlade inkomster i en familj efter skatt (inklusive bidrag). 

Försörjningsstöd
Andel familjer 20- år i området med ekonomiskt bistånd 31/12 aktuellt år. OBSERVERA att sammanboende ogifta par utan gemensamma barn redovisas 
som ensamstående i familjestatistiken, vilket gör att antalet ensamstående överskattas och antalet sammanboende underskattas.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB. 
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