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Utbildning och kunskap 
Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 

Resultaten för skolan fortsätter att vara bra. Karlstad ligger högre än riket 
och bland de bästa av jämförelsekommunerna i andel elever med behörighet 
till gymnasiet och i genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. För gymnasiet 
ligger den genomsnittliga betygspoängen något under riket men i nivå med 
jämförelsekommunerna. Däremot kan vi i år se en större spridning i resultat 
mellan grundskolorna i Karlstad. Karlstadsbornas eftergymnasiala 
utbildningsnivå fortsätter att öka, samtidigt som gapet mellan kvinnors och 
mäns utbildningsnivå ökar. Det är en fortsatt hög andel av dem som tar ut 
examen på yrkeshögskoleutbildningar som får jobb - ett tecken på att 
samarbeten mellan utbildningssamordnare, näringsliv och offentlig sektor 
lönar sig, både för individen och för näringslivet och för samhället i stort. 

Utbildning och kunskap 

Övergripande mål: Barns och elevers förutsättningar för fortsatta studier och 
arbete ska förbättras 

Indikator: Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolans 
yrkesprogram, samtliga huvudmän 

Indikator: Betyg årskurs 9, genomsnittligt meritvärde, samtliga huvudmän 

Indikator:  Genomsnittligt betygspoäng, gymnasieskolan 

Indikator:  Fullföljd gymnasial utbildning, andel av invånare 20 år, folkbokförda i 
kommunen 

Övergripande mål: Den eftergymnasiala utbildningsnivån ska höjas 
Indikator:  Andel invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (oavsett 

längd) 

Övergripande mål: Kompetensmatchning ska ske för att säkerställa 
näringslivets och offentliga sektorns kompetensbehov 
Indikator:  Andel som fått arbete ett år efter avslutad yrkeshögskoleutbildning 
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Behörighet 
Behörighet till gymnasiet är ett sätt att visa att skolan lyckas med uppdraget 
att få eleverna att nå målen. Med behörighet till gymnasiet menas här 
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, vilket är den lägsta av 
behörighetskraven. Behörighet till gymnasiet är också en viktig faktor för att 
undvika att hamna i ett socialt utanförskap senare i livet. 

Resultaten från våren 2014 visar att 90,7 procent av eleverna i årskurs 9 gick 
ut grundskolan med behörighet till gymnasiet, vilket är lägre än förra årets 
93,1 procent. Även om andelen är lägre i år än förra året är resultatet för 
Karlstad fortsatt högre än för riket och gruppen ”större städer” och är det 
näst högsta bland jämförelsekommunerna. 

 
DIAGRAM 1: ANDEL ELEVER MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET (YRKESPROGRAM), FÖR 
JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA ÅR 2013 OCH 2014, SAMTLIGA HUVUDMÄN 

 
Källa: SIRIS, Skolverket 
 
Det är naturligt att resultaten varierar mellan åren. Variationerna kan delvis 
bero på att det är olika elevkullar som jämförs, ändringar i betygskriterier 
och att det är olika lärare som sätter betygen. Man bör också vara medveten 
om att det räcker med att ett fåtal elevers resultat sticker ut för att det kan ge 
utslag i andel med behörighet.  

Det är svårt att på ett helt rättvisande sätt jämföra resultat över tid eftersom 
både betygssystemen och behörighetskraven förändras men också att 
samhället i stort förändras. Om man trots allt gör en jämförelse över en 
längre tidsperiod finns ett vågmönster med några års förbättrade resultat och 
sedan en tillbakagång för att sedan åter öka igen. 

För resultaten år 2014 kan vi se att fristående huvudman (en skola) fortsatt 
har ett högre resultat än skolor med kommunal huvudman. Av de 140 elever 
från skola med fristående huvudman gick samtliga ut med behörighet till 
gymnasiet. Av de 728 eleverna från skolor med kommunal huvudman var 
andelen 89,1. Vi kan också se att skillnaderna i resultat mellan skolorna med 
kommunal huvudman är större i år än förra året. Vad som är orsaken eller 
om det är någonting tillfälligt kan vi inte svara på idag. Men det blir 
intressant att fortsätta att följa utvecklingen och söka förklaringar till 
variationerna. 
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Vi kan konstatera att flickor i högre utsträckning är behöriga till gymnasiet 
än pojkar. Det är ett förhållande som också finns nationellt och 
internationellt. I Karlstad är det nedgången i pojkarnas resultat som sticker ut 
men nedgången skall då bedömas mot att pojkarnas resultat var 
anmärkningsvärt högt föregående år jämfört med samma värde för riket. 
 
DIAGRAM 2 ANDEL ELEVER MED BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET UPPDELAT PÅ KÖN FÖR KARLSTAD OCH 
RIKET, ÅR 2011 TILL 2014, SAMTLIGA HUVUDMÄN 

 
Källa: Siris, Skolverket 
 
Idag finns inga tydliga förklaringar på skillnaderna i resultat mellan flickor 
och pojkar. En sak som har studerats och diskuterats är skillnader i 
betygsättning mellan nationella prov och slutbetyg. Något som framkommit 
är att lärare ibland tycker att enskilda elevers resultat på nationella prov inte 
ligger i linje med det de presterat på övriga uppgifter. Det kan vara en 
anledning till att den avvikelse som finns mellan slutbetyg och betyg på 
nationella prov. Avvikelsen ser olika ut för olika ämnen men följer samma 
mönster som för riket som helhet. 

Meritvärden och betygspoäng 
Ett sätt att följa hur väl eleverna har fått möjlighet att utvecklas är att se till 
slutbetygen. I grundskolan används begreppet genomsnittligt meritvärde och 
på gymnasiet genomsnittligt betygspoäng. För skolan ligger utmaningen i att 
ge bra stöd och stimulans till elever med svårigheter och samtidigt stötta och 
stimulera alla elever att nå så långt som möjligt. 

Resultaten från våren 2014 visar att det genomsnittliga meritvärdet för 
samtliga elever som gick ut grundskolan var 215,1. Vilket ligger i nivå med 
förra årets 215,5. Karlstad har fortsatt ett högre genomsnittligt meritvärde än 
riket och har det fjärde högsta värdet bland jämförelsekommunerna. 

I Karlstad är resultaten från fristående huvudman högre än för skolorna med 
kommunal huvudman. Det genomsnittliga meritvärdet för de 140 elever från 
skolan med fristående huvudman var 246,5och för de 728 eleverna från 
skolor med kommunal huvudman var värdet 209,0. Vi kan också se 
skillnader i genomsnittligt meritvärde mellan skolor med kommunal 
huvudman. 
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DIAGRAM 3 GENOMSNITTLIGT MERITVÄRDE ÅRSKURS 9, FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA ÅR 2012 TILL 
2014, SAMTLIGA HUVUDMÄN 

 
Källa: SIRIS, Skolverket 
 
Även när det gäller genomsnittligt meritvärdet är det normalt med 
variationer mellan åren eftersom det även här är många faktorer som 
påverkar resultaten. 

Flickorna har fortsatt högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna. Vilket vi 
kan se både för riket och för Karlstad. Flickornas resultat är något högre än 
tidigare, både i riket och i Karlstad. Medan pojkarnas resultat är lägre än 
föregående år i Karlstad men har ökat något i riket. 

 
DIAGRAM 4 GENOMSNITTLIGT MERITVÄRDE FÖR ÅRSKURS 9 UPPDELAT PÅ KÖN FÖR KARLSTAD OCH 
RIKET, ÅR 2008 TILL 2014, SAMTLIGA HUVUDMÄN 

 
Källa: SIRIS, Skolverket 
 
Det vi kan konstatera av årets siffror är att för skolor med kommunal 
huvudman är resultatet lägre år 2014 än 2013. Resultatet för pojkarna har 
sjunkit, oavsett huvudman. Resultaten för flickor i skolor med kommunal 
huvudman är detsamma som förra året medan de är något högre bland 
flickorna i skola med fristående huvudman. 
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Gymnasieeleverna som tog studenten i våras var de första att gå ur 
gymnasiet med det nya betygssystemet. Därför är årets siffror inte helt 
jämförbara med tidigare års siffror. 

 
DIAGRAM 5 GENOMSNITTLIGT BETYGSPOÄNG FÖR JÄMFÖREKSEKOMMUNERNA, ÅR 2014, SAMTLIGA 
HUVUDMÄN 

  
Källa: SIRIS, Skolverket 
 
Årets genomsnittliga betygspoäng är något lägre än tidigare år. Det är en 
generell trend för riket och jämförelsekommunerna. Fortsatt är resultaten för 
kommunal och fristående huvudman i nivå med varandra.  
 
En förklaring till att resultaten är så jämna mellan fristående och kommunal 
huvudman på gymnasiet i jämförelse med förhållandet inom grundskolan är 
att inom gymnasiet är det fler aktörer som erbjuder ett stort antal 
utbildningar. Det gör att konkurrensen om ungdomarna är stor och att det 
blir en spridning av ungdomarna mellan huvudmännen som också visar sig i 
resultaten.  
 
På grund av det nya betygssystemet saknar vi siffror för hur stor andel av 20-
åringarna folkbokförda i kommunen som fullföljt sin gymnasieutbildning. 
Tidigare år har andelen varit högre i Karlstad än för riket totalt. 
 
En fråga som har diskuterats är var fokus ska ligga, på behörighet och 
genomförd utbildning eller på att öka måluppfyllelsen för alla (meritvärden). 
Här finns tankar om att öka fokusen på det sistnämnda. Det innebär bland 
annat att jobba mer för att öka antalet elever som uppfyller kriterierna för de 
högsta betygen. Tesen är att motiveras eleverna till att nå de högsta betygen 
kommer också antalet lägsta betyg att minska. Motivation och inspiration 
”smittar”. Det här är en tendens som skolan ser bland de ensamkommande 
flyktingungdomarna. Ofta är ungdomarna väldigt målmedvetna och 
motiverade att klara skolan vilket ”smittar” av sig till omgivningen och 
elever med lågt intresse för skolan blir mer motiverade att klara 
utbildningen.  
 

13,8 14,0 13,7 13,5 13,4 13,6 13,7 14,1 
13,3 13,8 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

G
en

om
sn

itt
lig

t b
et

yg
sp

oä
ng

 



   Sid 6(9) 
 

 

En trend som skolan ser är att flickorna är mer benägna att göra 
normbrytande val av gymnasieutbildning. Det man också sett inom bland 
annat transportsektorn är att flickorna som utbildar sig till chaufförer har 
lättare att ”smälta in” och accepteras på arbetsplatserna än till exempel 
flickorna som utbildar sig till montörer eller reparatörer. Mycket handlar om 
attityder och jargonger som råder på arbetsplatserna. För att arbetet med 
normbrytare ska bli framgångsrikt måste arbetet fortsätta ute på 
arbetsplatserna.  
 
För att över lag öka resultaten i skolan är en viktig faktor att få hela 
samhället att stötta och visa på vikten av utbildning och kunskap. Till 
exempel att näringslivet och ideella sektorn på ett tydligare sätt ställer sig 
bakom och uppmuntrar utbildning. På så sätt kan utbildning och kunskap bli 
en fråga som fler än bara skolan och universitetet driver.  
 
Samverkan och samarbetet mellan näringslivet och skolan är viktig. I det 
arbetet ingår också att jobba vidare med attityder och förutfattade meningar, 
inte minst för att underlätta integrationen för unga och vuxna med utländsk 
bakgrund. 
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Eftergymnasial utbildningsnivå 
Att välja att studera vidare efter gymnasiet ger på individnivå en ökad 
valfrihet och bättre förutsättningar på arbetsmarknaden. Det finns tydliga 
samband mellan utbildningsnivå och människors hälsa. En höjd 
kompetensnivå i kommunen är viktig eftersom god tillgång på kunskap och 
kompetens är en avgörande faktor när det gäller att attrahera, behålla och 
utveckla både näringsliv och offentlig sektor. 

Andelen av Karlstadsborna som har en eftergymnasial utbildning fortsätter 
att öka. År 2013 hade 46,6 procent av Karlstadsborna en eftergymnasial 
utbildning. Utbildningsnivån i Karlstad ligger jämförelsevis högt och vi 
följer den nationella utvecklingen. 
 
DIAGRAM 6: ANDEL INVÅNARE 25-64 ÅR MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING (OAVSETT LÄNGD) FÖR 
KARLSTAD OCH JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 2008 TILL 2013 

 
Källa: SCB 
 
Både Karlstadskvinnorna och Karlstadsmännen ligger liksom tidigare en bra 
bit över genomsnittet för riket, och det är fortfarande en högre andel kvinnor 
än män som har en eftergymnasial utbildning. Även om andelen män i 
Karlstad med eftergymnasial utbildning också ökar, blir skillnaden könen 
emellan allt större och det skiljer nu drygt tolv procentenheter. Bryter vi ner 
det och tittar på längden på utbildningarna ser vi att det är inom de längre 
utbildningarna (3 år eller längre) som skillnaden finns. För de kortare 
utbildningarna (mindre än tre år) är könsfördelningen helt jämn. 
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DIAGRAM 7: ANDEL INVÅNARE 25-64 ÅR MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING (OAVSETT LÄNGD) UPPDELAD 
PÅ KÖN FÖR KARLSTAD OCH RIKET 2008 TILL 2013 

 
Källa: SCB 
 

Tittar vi på Karlstadsbor som är födda utrikes ser vi ett liknande mönster vad 
gäller könsfördelningen. Däremot ser skillnaden mellan könen inte ut att 
vara lika stor. Det som är viktigt att framhålla här är att statistiken endast 
visar de utrikes födda som fått sina utbildningar validerade i Sverige. 
Mörkertalet torde därför vara stort och vi kan därför inte dra några 
långtgående slutsatser om differenserna gentemot Karlstadsbor födda i 
Sverige. Det kan till och med vara så att de utrikes födda i realiteten över lag 
har en högre utbildningsnivå. En indikation på detta är att utrikes födda män, 
det förmodade mörkertalet till trots, ser ut att ha gått om män födda i Sverige 
vad gäller utbildningsnivå oavsett längd.  

 
DIAGRAM 8: ANDEL KARLSTADSBOR 25-64 ÅR MED EFTERGYMNASIAL UTBILDNING (OAVSETT LÄNGD) 
UPPDELAD PÅ HÄRKOMST FÖR KARLSTAD 2008 TILL 2013 

 
Källa: SCB 
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Kommunen arbetar vidare i samarbete med Karlstads universitet både i syfte 
att få fler att fortsätta utbilda sig och att få fler att göra icke-könsstereotypa 
val gällande sina utbildningar. 

Kompetensmatchning 
Att parterna på arbetsmarknaden hittar varandra och att vi utbildar till yrken 
där det finns förutsättningar för arbete är avgörande. Utbildningssamordnare 
och arbetsgivare behöver samverka för att möta näringslivets och den 
offentliga sektorns behov. 

Karlstads kommun fortsätter att delta i Region Värmlands arbete med 
kompetensplattformar och våra tre yrkescollege; service, teknik samt vård- 
och omsorg. 

Ett mått vi brukar använda för att visa grad av kompetensmatchning är hur 
många av de som går yrkeshögskoleutbildning som fått arbete ett år efter 
avslutad utbildning. Andelen varierar över tid eftersom det olika år är olika 
utbildningar som tilldelats av Myndigheten för yrkeshögskolan, men i snitt 
har mellan 70 och 80 procent av de som tagit ut examen jobb inom ett år. Att 
siffran inte är ännu högre förklaras av att en del flyttar till Norge och därför 
inte kan nås i samband med den enkät som ligger till grund för mätningen. 

År 2013, som är de senaste siffrorna vi har, var det något färre som var i jobb 
ett år efter examen än var det var år 2012. Här kan en så enkel förklaring 
finnas som att vi inte fick tilldelning på en av de utbildningar vi sökt där 
normalt sett 100 procent får arbete. 

Anledningen till att så stor andel av de som går yrkehögskola får jobb är att 
utbildningarna är efterfrågade av näringslivet och offentlig sektor, att 
ansökningarna görs gemensamt och att en stor del praktik ingår. Det är med 
andra ord just samarbetet mellan utbildningssamordnare, näringsliv och 
offentlig sektor som är nyckeln till framgång.  

Karlstads kommun är aktiva och söker i samarbete med de andra aktörerna 
varje år mellan 6 och 10 olika yrkeshögskoleutbildningar. Tilldelningen 
ligger på 2 till 4 utbildningar per år.  

Den nyligen genomförda branschanalysen är ett ypperligt utgångsmaterial 
för framtida utvidgat samarbete mellan näringsliv och 
utbildningssamordnare, eftersom den tydligt visar var jobben finns. 

Kommunen gör härutöver ytterligare egna insatser för förbättrad 
kompetensmatchning. Dels identifierar vi vårt eget rekryteringsbehov och 
kommunicerar det via utbildningssamordnarna, och dels arbetar vi med den 
nya kontaktgarantin för studenter som ni fick resultaten av redovisat för er i 
december. Förhoppningen är att många av alla dessa insatser leder till att fler 
studenter stannar kvar i Karlstad efter avslutad utbildning. 
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Nöjd med sig själv 
Nöjd med sig själv är ett mått på egenvärde och är nära relaterat till en 
persons självkänsla och självförtroende, vilket också kan kopplas till känsla 
av duglighet och kompetens.  

Jag känner mig nöjd med mig själv är en av frågorna som ställs till eleverna i 
årskurs 4, 7 och 1 på gymnasiet. Läsåret 2013/2014 uppgav närmare 92 
procent av eleverna att de känner sig nöjda med sig själva. I jämförelse med 
förra året ser andelen eleverna i årskurs 7 som känner sig nöjda med sig 
själva ut att ha minskat. Bland elever i årskurs 1 på gymnasiet ser andelen 
däremot ut att ha ökat. 

 
DIAGRAM 1: ANDEL ELEVER SOM SVARAT STÄMMER MYCKET BRA ELLER GANSKA BRA PÅ FRÅGAN OM DE 
ÄR NÖJDA MED SIG SJÄLV, LÄSÅR 2010/2011 TILL 2013/2014 

 

Källa: ELSA, Barn- och ungdomsförvaltningen 

Vi saknar uppgifterna uppdelade på flickor och pojkar i Karlstad men för 
hela Värmland är det tydligt att skillnaderna mellan flickornas och pojkarnas 
upplevelse ökar ju äldre eleverna är. I årskurs 4 är det en marginell skillnad i 
andel flickor respektive pojkar som är nöjda med sig själva. I årskurs 1 på 
gymnasiet uppger 76,2 procent av flickorna och 92,5 procent av pojkarna att 
de är nöjda med sig själva. Vi kan anta att förhållandet är detsamma för 
Karlstad. Över tid är det små variationer i resultaten. 

I landstingets Liv- och hälsa undersökning ställs motsvarande fråga till den 
vuxna befolkningen, 18 år och äldre. Vid den senaste undersökningen som 
genomfördes år 2012 uppgav 77 procent att de upplever sitt allmänna 
hälsotillstånd som mycket bra eller bra. Män uppger i högre utsträckning en 
högre självskattad hälsa än kvinnor.  

Att lyckas och att klara av saker, att få uppmuntran och att lära sig att 
hantera motgångar bidrar till utveckling av en god självkänsla och ett gott 
självförtroende. Känslan av egenvärde bygger på trygga relationer. Det är i 
sin tur en skyddsfaktor för en god hälsa.  
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Ohälsotal 
Ett sätt att följa utvecklingen av hälsan i befolkningen är att följa ohälsotalet 
som visar antalet dagar med ersättning från sjukförsäkringen1 per person i 
befolkningen 16-64år. Under år 2014 har ohälsotalet i Karlstad försämrats 
från 22,2 till 23,1 dagar per år. Här är det positivt med ett lågt värde. 

 
DIAGRAM 2: OHÄLSOTAL FÖR KARLSTAD OCH RIKET UPPDELAT PÅ KÖN, ÅR 2008 TILL 2014 

 

Källa: SCB 

Det finns stora skillnader i ohälsotal mellan kvinnor och män. I Karlstad är 
skillnaden i genomsnitt 10 ohälsodagar per år, till kvinnornas nackdel. Det är 
i nivå med skillnaderna i ohälsotal mellan kvinnor och män i riket. Det är 
den negativa utvecklingen av kvinnornas ohälsotal i Karlstad som utgör 
försämring av kommunens totala ohälsotal. Även om Karlstad ligger bättre 
till än riket med ett lägre ohälsotal, så har försämringen det senaste året varit 
större för kvinnorna i Karlstad än för rikets kvinnor.  

 

I förhållande till våra jämförelsekommuner ligger Karlstad näst bäst med ett 
relativt lågt ohälsotal, 23,1. Linköping ligger bäst till med det lägsta 
ohälsotalet, 20,8. Sämst till ligger Sundsvall med 30,8.  

  

                                                      
1 Sjukpenning, arbetsskadepenning, rehabiliteringspenning samt 
sjukersättning/aktivitetsersättning. 
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Vid en jämförelse av sjuktalet som avser antalet utbetalda dagar med 
sjukpenning, som också är en del av ohälsotalet, är utvecklingen än mer 
negativ. I Karlstad har sjuktalet ökat från i genomsnitt 7,5 dag per person till 
9,0 dagar mellan år 2013 och 2014.   

 
DIAGRAM 3: SJUKTAL FÖR KARLSTAD OCH RIKET, UPPDELAT PÅ KÖN, ÅR 2008 TILL 2014 

 

Källa: SCB 

För kvinnorna har sjuktalet ökat från 9,8 till 12,2 dagar och motsvarande 
ökning bland männen är från 5,2 till 5,9 dagar. Sedan år 2010 har sjuktalet 
fördubblats. Karlstad följer samma utvecklingsmönster som riket men på en 
något lägre nivå, frånsett utvecklingen bland kvinnorna som är mer negativ i 
Karlstad än i riket. Både när det gäller ohälsotalet och sjuktalet vet vi sedan 
tidigare att det finns stora variationer mellan olika geografiska områden i 
Karlstad. 

 

För Karlstads kommun som arbetsgivare har vi ett mål om ett frisktal på 96 
procent bland medarbetarna. Resultatet för år 2014 visar att koncernens 
frisktal är 94 procent. En försämring från förra årets 95 procent. 
DIAGRAM 4: FRISKTAL FÖR KONCERNEN KARLSTADS KOMMUN, ÅR 2008 TILL 2014 

 
Källa: Kommunledningskontoret 
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Inom koncernen har antalet sjukskrivningar ökat. Till skillnad från senaste 
åren ökar också antalet sjukskrivningar längre än 90 dagar. Det här är en 
utveckling som även sker nationellt och följer samma mönster som för 
ohälsotal och sjuktal. Den största ökningen av sjukskrivningar har skett inom 
kvinnodominerade yrkesgrupper, såsom hemtjänsten och inom förskolan. En 
allt större andel av sjukskrivningarna beror på stressrelaterade diagnoser och 
den orsaken har ökat sin andel mer än sjukskrivningar kopplade till 
rörelseapparaten. 
 
Orsakerna till den negativa utvecklingen har en tydlig koppling till 
organisation och arbetsmiljö. Bidragande orsaker kan vara ständiga 
förändringar i verksamheten såsom omorganisationer, effektiviseringskrav 
och upplevelsen av dessa samt upplevelsen av krav och förväntningar från 
medborgare och arbetsgivare. En annan varningssignal när det gäller 
arbetsmiljö är omsättning av personal inom olika personalgrupper. 
Upplevelsen är att omsättningen har ökat inom yrkesgrupper med hög 
belastning. 
 
En fråga som kan vara värd att fundera kring är vad vi som arbetsgivare kan 
göra för att bryta den negativa utvecklingen av frisktal inom koncernen? Vad 
går att förebygga, vilka investeringar kan vi göra och hur mycket ska vi satsa 
på förebyggande kontra rehabiliterande insatser? 

Blivit riktigt rädd 
Någon har gjort mig så illa att jag blivit riktigt rädd är en av frågorna som 
ställs till eleverna i förskoleklass, årskurs 4, 7 och 1 på gymnasiet i samband 
med hälsosamtalet med skolsköterskan. Resultatet från läsåret 2013/2014 
visar att 14,8 procent av eleverna uppger att någon gjort dem så illa att de 
blivit riktigt rädda. 

 
DIAGRAM 6: ANDEL ELEVER SOM SVARAT STÄMMER MYCKET BRA ELLER GANSKA BRA PÅ FRÅGAN 
”NÅGON GJORT MIG SÅ ILLA ATT JAG BLIVIT RIKTIGT RÄDD”, ÅR 2010 TILL 2014 

 
Källa: ELSA, barn- och ungdomsförvaltningen 

I jämförelse med tidigare år har andelen elever som blivit rädda ökat i 
årskurs 4 samtidigt som andelen i årskurs 1 på gymnasiet sjunkit. Liksom 
tidigare års resultat är skillnaderna i upplevelse mellan flickor och pojkar 
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liten i de lägre åldrarna medan det är en betydligt större andel av flickorna än 
av pojkarna i gymnasiets årskurs 1 som upplever att någon gjort dem så illa 
att de blivit riktigt rädda. 

Djupare analyser har tidigare gjorts kring detta och de visar ett tydligt 
samband mellan upplevd rädsla och psykosomatiska besvär och psykisk 
ohälsa. Exempelvis angav 34 procent av de elever som blivit rädda en 
psykisk ohälsa i jämförelse med 11 procent hos övriga elever. Ett samband 
fanns också mellan att ha blivit rädd och relationer i skolan, hemmet och på 
fritiden. Starkast samband fanns mellan att ha blivit rädd och att inte ha 
kamrater i skolan. Dessa resultat visar att frågan om barn har upplevt att 
någon har behandlat dem illa och blivit riktigt rädd kan vara en indikator på 
någon form av utsatthet som påverkar barnets psykiska och psykosomatiska 
hälsa.  
 

Våld 
Antalet inkomna ärenden hos teamet för våldsutsatta har fortsatt att öka. 
Under år 2014 har sammantaget 247 ärenden kommit in, vilket är en ökning 
med 72 ärenden från förra året. Här ska man vara medveten om att långt 
ifrån alla som utsatts för våld söker stöd och hjälp från kommunen.  

 
DIAGRAM 5: ANTAL INKOMNA ÄRENDEN TILL TEAMET FÖR VÅLDSUTSATTA, ÅR 2011 TILL 2014 

 
Källa: Arbetsmarkands- och socialförvaltningen 

Det är framförallt ärenden kring våld i nära relationer och hedersrelaterat 
våld som ökar. Verksamheten upplever en ökning av antal män som utsatts 
och söker skydd samt ett ökat antal unga som söker stöd och hjälp på grund 
av våld. 

Det är framförallt bland unga som det har skett en ökning av antal ärenden 
med hedersrelaterat våld. Ärenden med hedersrelaterat våld är till sin 
karaktär mycket komplexa, kräver mer insatser för bedömningar kring risker, 
skydd och stöd. Här är det inte bara antalet ärenden som visar på 
omfattningen av våldet utan även ärendenas komplexitet. 
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Sedan förvaltningen inrättat en särskild verksamhet för mottagning, 
utredning och insatser för våldsutsatta vuxna har antalet anmälningar ökat, 
vilket tyder på att verksamheten blir allt mer känd inom kommunen, ideella 
organisationer och bland Karlstadsborna. Det är en positiv utveckling som 
också visar på att det finns förtroende för verksamheten. Den mer negativa 
sidan av utvecklingen är att inflödet av ärenden medför att verksamheten 
varit tvungen minska antalet stödsamtal för att kunna prioritera ett ökat fokus 
på skydd. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd runt arbetet med våldsutsatta 
och våldsutövare innebär skärpta krav på socialtjänstens arbete gentemot 
målgrupperna, vilket bland annat ställer krav på kommunerna om en bättre 
systematik, evidensbaserade metoder och att kunna erbjuda insatser till 
våldsutövare. De skärpta kraven från socialstyrelsen och lagstiftaren i 
kombination med ett ökat antal ärenden ställer krav på verksamheten. Det 
kräver bland annat kontinuerlig uppföljning av arbetet både då det gäller 
organisation, metod och kompetens hos personal. Att arbeta med våldsfrågor 
är speciellt och det krävs resurser och tekniker för att klara påfrestningen.  

Några utvecklingsområden är bland annat att utveckla samarbetet med 
ideella sektorn och att i ett tidigt skede identifiera traumatiserade nyanlända 
för att i ett tidigt skede kunna uppmärksamma och ge stöd, hjälp och 
möjlighet till bearbetning av erfarenheter från krig, våld och övergrepp som 
de bevittnat eller utsatts för. 

När det gäller prostitution kan vi komma att förvänta oss ett ökat antal 
ärenden som effekt av den informationskampanjen ”Somliga tror” som nu 
pågår. Ett av budskapen i kampanjen är att kontakta socialtjänsten i 
kommunen för stöd och hjälp, både till köpare och till säljare av sexuella 
tjänster men också till närstående. 



 

Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Tage Erlandergatan 8  karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00  Fax: 054-18 34 06  E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850  Säte: Karlstad  Bankgiro: 405-2213    

  

 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Verksamhetsstyrning 

 

Karlstad  2015-03-10 
Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se 
Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se 

 
Arbete och försörjning 
Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 
Karlstads kommun har som målsättning att växa med i genomsnitt 700 personer 
per år. 2014 ser vi ut att klara det genomsnittsmåttet. Såväl antalet 
förvärvsarbetande i Karlstad som andelen Karlstadsbor som arbetar minskade 
något under år 2013. Positivt är ändå att både andelen ungdomar och andelen 
utrikes födda som förvärvsarbetar ökat. Det är allt fler kvinnor som arbetar och för 
första gången sedan vi började mäta ser vi att det är en större andel 
Karlstadskvinnor än Karlstadsmän som förvärvsarbetar. Vi kan också se att 
arbetslösheten för år 2014, som andel av arbetskraften, har minskat både bland 
Karlstadsborna totalt och bland ungdomarna. Utvecklingen har varit något mer 
positiv bland Karlstadskvinnorna än Karlstadsmännen. Det är också en större 
andel med försörjningsstöd som har gått vidare till egen försörjning i år jämfört 
med de två senaste åren.  
 
Målområde: Tillväxt 
Karlstads kommuns årliga befolkningsökning ska i genomsnitt motsvara 700 
personer 
Indikator: Befolkningsökning i antal (SCB) 
Indikator: Befolkningsökning i genomsnitt de senaste fem åren (SCB) 
Antal förvärvsarbetande ska öka med 15 procent till år 2020 
Indikator: Antal förvärvsarbetande 16-64 år (SCB) 
Indikator: Förvärvsfrekvens, andel invånare av befolkningen 20-64 år som 
förvärvsarbetar (SCB) 
 
Målområde: En stad för alla 
Karlstadsbornas förutsättningar till egen försörjning ska förbättras 
Indikator: Andel arbetslösa (öppet arbetslösa samt personer i program med 
aktivitetsstöd) av arbetskraften 16-64 år (Arbetsförmedlingen) 
Indikator: Andel biståndsmottagare av befolkningen (Socialstyrelsen) 
Indikator: Andel biståndsmottagare som gått från försörjningsstöd till egen 
försörjning (ASF) 
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Befolkningsökning 
Målet är att befolkningen ska öka med i genomsnitt 700 personer per år. Det målet 
uppfyller vi. 
 
TABELL 1: BEFOLKNINGSÖKNING I ANTAL OCH I SNITT ÖVER DE SENASTE FEM ÅREN 

 2008  2009 2010  2011 2012  2013  2014 

Befolkningsökning i antal   353 742 1 017 656 520 857  564 

Medeltal för de fem senaste åren 530 594 731 706 658 758  723 

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) 
 
Antal förvärvsarbetande 
Antalet förvärvsarbetande avser hur många som har sin arbetsplats i Karlstad. Vi 
får siffrorna med ett års eftersläpning så det vi nu redovisar är 2013 års utfall. 
Totalt sett har antalet förvärvsarbetande minskat något sedan föregående år. Det är 
allt färre män som förvärvsarbetar i Karlstad, medan antalet kvinnor fortsätter att 
öka. 
 
TABELL 2: ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE UPPDELAT PÅ KÖN 

   2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014 

Antal förvärvsarbetande  46 341 45 092 46 150 46 834 47 052 46 942  ‐ 

Män  23 987 23 002 23 429 23 833 23 771 23 566  ‐ 

Kvinnor  22 354 22 090 22 721 23 001 23 281 23 376  ‐ 

Källa: SCB 

 
Vi har ett mål om att antalet förvärvsarbetande ska öka med 15 procent mellan 
2008 och 2020. Under åren 2008-2013 har det totala antalet förvärvsarbetande i 
Karlstad ökat något, men inte alls så mycket som skulle behövas för att ligga i linje 
med målet.  
 
DIAGRAM 1: ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE 16-64 ÅR I KARLSTAD UPPDELAT PÅ KÖN 2008-2013 

 
Källa: SCB 

 

23 987

23 002

23 429

23 833 23 771
23 566

22 354
22 090

22 721
23 001

23 281 23 376

21 000

21 500

22 000

22 500

23 000

23 500

24 000

24 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013

A
n
ta
l

Män Karlstad

Kvinnor Karlstad



sid 3 (9)
 

 

Det vi ser är att här skiljer situationen sig åt beroende på kön. Antalet män som 
förvärvsarbetar har under perioden faktiskt minskat, samtidigt som antalet kvinnor 
ökat. Det är med andra ord kvinnorna som står för den ökning som ändå skett.  
 
Förvärvsfrekvens 
Förvärvsfrekvensen avser hur stor andel av Karlstadsborna som arbetar. Även här 
har vi eftersläpning och vi redovisar därför nu 2013 års siffror. År 2013 var det 
75,4 procent av Karlstadsborna som förvärvsarbetade, vilket är en marginell 
minskning sedan år 2012.  
 
DIAGRAM 2: ANDEL FÖRVÄRVSARBETANDE FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA, GRUPPEN STÖRRE STÄDER 
OCH RIKET 

 
Källa: SCB 

 
Jämför vi med riket har vi fram till och med nu följt samma utveckling, även om vi 
legat på en något lägre nivå. Detta brukar åtminstone delvis kunna förklara dels 
med att vi är en studentstad och dels med att vi har en något högre andel som 
arbetspendlar utomlands (uppskattningsvis cirka 1-1,5 procentenheter).  
 
Tittar vi på könsfördelningen ser vi för år 2013 något som kanske kan visa sig vara 
ett trendbrott. Det är för första gången en något högre andel Karlstadskvinnor än 
Karlstadsmän som förvärvsarbetar.  
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Arbetslöshet 
I Karlstad har arbetslösheten, sett som andel av arbetskraften, legat omkring 9 
procent sedan år 2009 fram till i år då vi kan se en minskning med närmare en 
procentenhet. För riket har nivån legat läge, närmare 8 procent. Även här har 
andelen minskat under 2014 men inte fullt lika mycket som i Karlstad.  
I Karlstad kan vi se en minskning både i andel öppet arbetslösa och i andel i 
program med aktivitetsstöd. Trenden tidigare år har varit att andelen i program 
legat konstant och att förändringar skett i andel öppet arbetslösa. Karlstad har i 
jämförelse med riket en något högre andel arbetslösa i program men en lägre andel 
öppet arbetslösa.  
 
DIAGRAM 6: ANDEL ARBETSLÖSA, AV ARBETSKRAFTEN, 16-64 ÅR I KARLSTAD OCH RIKET 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 

 
Trots en något mer positiv arbetsmarknad är det fortsatt svårt för personer med en 
långvarig arbetslöshet eller som av andra anledningar står långt från 
arbetsmarknaden. En registerstudie från SCB visar att gruppen personer som stått 
utanför arbetsmarknaden en längre tid, mer än tre år, inte nämnbart påverkas av en 
högkonjunktur.  
 
Karlstad ligger fortsatt i nivå med flertalet av jämförelsekommunerna när det gäller 
den totala andelen arbetslösa. Man bör dock vara lite försiktig med 
kommunjämförelser eftersom det finns skillnader hur verksamheterna är 
organiserade och effekter av insatserna kan påverka såväl andel arbetslösa som 
andel med försörjningsstöd.  
 
Ungdomsarbetslöshet 
Ungdomsarbetslösheten ligger på en högre nivå än arbetslösheten för hela 
befolkningen. Trenden sedan år 2011 är att ungdomsarbetslösheten sjunker och att 
den sjunker i snabbare takt bland unga kvinnor än bland unga män. I jämförelse 
med riket har Karlstad en högre andel unga arbetslösa men utvecklingen följer i 
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DIAGRAM 8: ANDEL BISTÅNDSTAGARE AV BEFOLKNINGEN TOTALT OCH UNGA 18-24 ÅR I KARLSTAD 

 
Källa: Socialstyrelsen 

 
En förklaring till den svagt optimistiska utvecklingen är bland annat att 
arbetslösheten i Karlstad har minskat, satsningar på arbetsmarknadsåtgärder såsom 
jobbpaket och en omorganisation av verksamheten som visat positiva resultat.  
Verksamheten ser fortsatt att Försäkringskassans ändrade regler och tillämpningar 
medför att ett stort antal medborgare som fått avslag på förlängd sjukersättning 
eller sjukpenning söker försörjningsstöd. Det pågår ett arbete med att titta närmare 
på denna målgrupp, ”Nollklassade”, för att försöka hitta bättre lösningar. Här är 
viktiga samverkanspartners Försäkringskassan och landstinget. 
 
Verksamheten upplever att andelen unga med psykisk ohälsa ökar bland de unga 
med ekonomiskt bistånd. Upplevelsen är att ungdomarnas situation inte bara är en 
fråga för kommunen utan att även landstinget bör vara involverade i större 
utsträckning. 
 
Till egen försörjning 
Andelen biståndsmottagare som går från bidrag till egen försörjning har ökat. 
Ökningen är delvis kopplade till den något mer positiva konjunkturen och effekter 
av satsningar såsom Jobbpaket. Det är fortsatt svårt för de mest utsatta grupper att 
få en anställning. En uppföljning av Jobbpaket 2011 visar att satsningen varit 
framgångsrik och att efter avslutad anställning har närmare 70 procent klarat en 
egen försörjning. Arbetet med jobbpaket har utvecklats ytterligare för att än bättre 
kunna matcha ”rätt” person till ”rätt” verksamhet. Med egen försörjning avses 
studier, arbete, a-kassa eller annan ersättning från Försäkringskassan eller 
Arbetsförmedlingen. 
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DIAGRAM 9: ANDEL BISTÅNDSMOTTAGARE I KARLSTAD SOM GÅTT FRÅN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL EGEN 

FÖRSÖRJNING 

 
Källa: Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialförvaltningen 

 

För år 2014 saknas könsuppdelad statistik över andel kvinnor och män som tar sig 
vidare till egen försörjning. Men av antalet personer som gått till egen försörjning 
är det fortsatt fler kvinnor än män. Det trots att det är ungefär lika många kvinnor 
som män som beviljas försörjningsstöd.  
 
När det gället klassificeringsgrunder för försörjningsstöd utgör arbetslöshet och 
arbetshinder sociala skäl, vilket oftast handlar om psykisk ohälsa, de två största 
grupperna. När det gäller arbetshinder sociala skäl är andelen högre bland män än 
kvinnor. I övrigt är fördelningen mellan klassificeringarna ganska jämn mellan 
kvinnor och män. 
 
För att nå målsättning om att kunna försörja sig själv är det viktigt att jobba med 
satsningar för att öka anställningsbarheten för personer med försörjningsstöd. Det 
görs i olika steg beroende av utgångsläge och förutsättningar. En annan viktig del 
är att jobba med olika former av sysselsättning för grupper som inte är aktuella för 
arbetsmarknaden. Dels för att personerna ska få meningsfulla uppgifter att utföra, 
att få vara en del av ett sammanhang, personlig utveckling och dels för att kunna 
närma sig arbetsmarknaden. För att verksamhetens arbete ska bli än mer 
framgångsrikt krävs bland annat att arbetsgivare, inom såväl offentlig och som 
privat sektor, tar ett större ansvar och forsätter att jobba med öppenhet, attityder 
och fördomar gentemot olika grupper i samhället. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Karlstad 2015-03-31 
Lina Helgerud, 054-540 10 40 
lina.helgerud@karlstad.se 

 

Kommunen som arbetsgivare 
Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 

Eftersom ledar- och medarbetarundersökningen genomförs vartannat år har 
vi inga nya resultat för år 2015. Förra årets resultat visade på bra och stabila 
betyg, både när det gäller ledarskap och medarbetarskap samt kommunen 
som en attraktiv arbetsgivare. Årets JÄMIX-resultat, 104 poäng, är i nivå 
med förra årets resultat och våra utvecklingsområden är fortsatt: uttag av 
föräldradagar, löneskillnader och karriärmöjligheter. 

Arbetsgivarperspektiv 

Övergripande mål: Bra ledarskap och medarbetarskap 

Indikator: Ledarindex, Medarbetarindex och Engagemangsindex (LMU) 

Övergripande mål: Karlstads kommun ska vara en attraktivs arbetsgivare 

Indikator: Jag är stolt över att jobba inom koncernen Karlstads kommun (LMU) 

Indikator: Jag tycker att koncernen Karlstads kommun är en bra arbetsgivare 
(LMU) 

Övergripande mål: Karlstads kommun ska erbjuda goda 
utvecklingsmöjligheter 

Indikator: Det finns förutsättningar att lära nya saker och utvecklas i mitt arbete 
(LMU)  

Indikator Antal internt rekryterade chefer av totalt antal chefstillsättningar 
(KLK) 

Indikator: Andel kvinnor som är chefer i förhållande till andel kvinnor som är 
anställda i koncernen Karlstads kommun (KLK) 

Övergripande mål: Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka 

Indikator: Jämställdhetsindex (Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-undersökning) 

Indikator: Andel yrkesgrupper där könsfördelningen är minst 40/60 procent 
(Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-undersökning) 

Indikator: Andel anställda inom koncernen Karlstads kommun som är födda 
utanför Norden (SCB) 
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Ledarskap och medarbetarskap 
Målet om ett bra ledarskap och medarbetarskap följer vi med hjälp av 
följande tre index; ledar-, medarbetar- och engagemangsindex. Alla baseras 
på frågor från koncernens ledar- och medarbetarundersökning. Eftersom 
undersökningen genomförs vartannat år har vi i år inga nya resultat att 
presentera. 
 
Tabell 1: KONCERNENS RESULTAT AV LEDARINDX, MEDARBETARINDEX OCH ENGAGEMANGSINDESX FÖR 
2012 TILL 2015 

   2012  2013  2014  2015 
Ledarindex  73 .. 74  .. 

  Män   70 .. 73  .. 

  Kvinnor  74 .. 74  .. 

Medarbetarindex  78 .. 79  .. 

  Män   74 .. 76  .. 

  Kvinnor  79 .. 80  .. 

Engagemangsindex  79 .. 79  .. 

  Män   76 .. 78  .. 

  Kvinnor  81 .. 81  .. 
Källa: Ledar-och medarbetarundersökningen (LMU) 

 

Resultaten från de senaste ledar- och medarbetarundersökningarna är bra och 
stabila. Genom engagemangsindex kan vi jämföra oss med andra kommuner 
eftersom det baseras på nio frågor som SKL rekommenderar alla kommuner 
att ställa till sina medarbetare. Vårt resultat ligger i nivå med de högsta 
resultaten bland andra kommuner som ställt frågorna. 

Attraktiv arbetsgivare 
Målet om att Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare följer vi 
med hjälp av två frågor från ledar- och medarbetarundersökning. Frågorna 
”jag är stolt över att jobba inom koncernen Karlstads kommun” och ”jag 
tycker att koncernen Karlstads kommun är en bra arbetsgivare” har ställts 
vid samtliga tre LMU- mätningar. Över tid har resultaten varit stabila och 
legat mellan 3,9 till 4,0 på en femgradig skala. Detsamma gäller för 
resultaten uppdelat på kvinnor och män.  

Arbetet med resultaten från ledar- och medarbetarundersökningen ska i 
första hand ske på förvaltnings- och enhetsnivå. Det är också där 
förändringar och insatser i första hand kan göras för att bibehålla och 
förbättra resultaten. Att se effekter av undersökningen och att uppleva att 
resultaten leder till förändringar är viktigt för att motivera medarbetarna till 
att delta i undersökningen och delta i arbetet med resultaten. Däremot kan 
det finnas ett värde av att ta fram en övergripande plan för koncernens 
gemensamma insatser inom utvalda områden. Förändringar av delar av 
resultaten kanske inte enbart ska ses ur ett förvaltningsperspektiv utan kan 
gynnas av att ses ur ett koncernperspektiv. Kanske ska det också finnas 
ramar för LMU- resultaten utifrån ett koncernperspektiv. En nivå för hur 
låga respektive höga resultaten får vara innan förbestämda insatser måste 
vidtas. På så sätt skulle arbetet kunna utvecklas, resultaten bli mindre 
spretiga och vi kan höja koncernens lägsta nivå. 
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Framåt kan det också vara intressant att lägga samman/jämföra våra resultat 
från LMU:n med resultat från kund- och brukarundersökningarna (KBU) för 
att se om vår upplevese av verksamheten stämmer överens med vad våra 
brukare och kunder upplever. Det handlar framförallt om helhetsintryck av 
verksamheten och upplevelsen av bemötande. 

Utvecklingsmöjligheter 
Målet om att Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter 
har vi valt att följa med hjälp av tre indikatorer.  

Den första är hämtad från ledar- och medarbetarundersökningen och speglar 
medarbetarnas upplevelse av förutsättningar att lära sig nya saker och att 
utvecklas i sitt arbete. Den här frågan har funnits med vid de två senaste 
mätningarna av LMU och resultatet är väldigt stabilt, både mellan åren och 
mellan kvinnor och män. Samtliga ger betyget 3,9 på en femgradig skala. 

Den andra indikatorn, antalet internt rekryterade chefer av samtliga 
chefstillsättningar, är ny. Under år 2014 har vi anställt 20 chefer, varav 13 
var internrekryterade. Av de 11 kvinnorna som under året fått en chefstjänst 
var 8 internrekryterade och bland männen var 5 av 9 chefstillsättningar 
internrekryteringar. 

Ett annat sätt att mäta karriärmöjligheter är att följa förhållandet mellan 
andelen kvinnor som är chefer och andelen kvinnor som är anställda. 
Indikatorn ingår som en del i JÄMIX-undersökningen. För Karlstad är 
andelen 0,67, vilket är i nivå med förra året men fortsatt lägre än andelen 
som var år 2009 och 2010. Årets resultat är lägre än medianvärdet på 0,85 
för deltagande kommuner exklusive Malmö, Stockholm och Göteborg. I 
tidigare års medianvärden har storstäderna ingått. 
 
TABELL 2: ANDEL KVINNOR SOM ÄR CHEFER I FÖRHÅLLANDE TILL ANDEL KVINNOR SOM ÄR ANSTÄLLDA 
INOM KONCERNEN KARLSTADS KOMMUN, ÅR 2009 TILL 2014 

Källa: Nyckeltalsinstitutets JÄMIX-undersökning 

 

Det är viktigt att den enskilde medarbetaren upplever att det finns 
utvecklingsmöjligheter därför är ett högt resultat positivt. Mer komplicerat är 
det att göra en värdering av intern eller extern rekrytering av chefer. För var 
går den gyllene gränsen som är mest gynnsam för organisationen?  

Om förutsättningarna ska vara lika för kvinnor och män att göra karriär inom 
organisationen ska vi ha ett resultat nära ett. Det är viktigt att komma ihåg att 
vårt resultat är baserat på koncernen som helhet och inte för respektive 
förvaltning eller bolag. Det innebär också att vi i våra insatser för att stärka 
karriärsmöjligheterna bör jobba utifrån ett koncernperspektiv. 

 

Karriärsmöjligheter     2009  2010  2011  2012  2013  2014 
Andel kvinnor som är chefer i förhållande 
till andel kvinnor som är anställda, i procent

0,73 0,72 0,63  0,60  0,66 0,67

Median deltagande kommuner exklusive 
storstäderna 

0,88 0,91 0,91  0,92  0,94 0,85
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översyner inte på några osakliga löneskillnader. Men i jämförelse med andra 
kommuner har vi ett sämre resultat. Här finns sedan i juni ett uppdrag att ta 
kartlägga löneskillnader mellan kvinnor och män i olika yrkesgrupper där 
yrkesgrupperna har samma kompetenskrav samt komma med förslag på 
åtgärder för att minska skillnaderna. 

Karriärmöjligheter utgår från andelen kvinnor som är chefer i förhållande till 
andelen kvinnor anställda i organisationen. Utifrån den här definitionen visar 
årets resultat att kvinnor inom koncernen fortsatt har sämre karriärmöjlighet 
än män. Däremot kan vi se att könsfördelningen i högsta ledningsgruppen 
(FD/VD) ligger inom intervallen 40/60 och bedöms jämställd. Här finns 
sedan juni uppdrag om att ta fram förslag på åtgärder som på sikt gör att 
andelen kvinnor som är chefer till större del motsvarar fördelningen mellan 
könen totalt i organisationen. 

Andel yrkesgrupper med en könsfördelning på minst 40/60 procent, är en 
annan indikator vi följer. Årets resultat visar att vi ligger kvar på en låg 
andel, 11 procent. Medianen bland deltagande kommuner exklusive 
storstäderna är 15 procent. Vi kan konstatera att generellt inom koncernen 
har vi 580 yrkesgrupper, varav många består av en eller ett par medarbetare. 
Tittar vi på antalet yrkesgrupper med fler än 25 medarbetare, totalt 44 
stycken, ligger fem stycken inom intervallet 40/60. Sedan har vi ytterligare 
ett par yrkesgrupper som ligger nära intervallet. Det kanske kan vara 
värdefullt att fundera kring antalet yrkesgrupper och om det på sikt är 
möjligt att få en samsyn kring hur olika typer av tjänster bör benämnas. 

När det gäller andel anställda inom koncernen som är födda utanför Norden 
uppdateras siffrorna vartannat år, därav saknas nya siffror för år 2015. 
Siffrorna från förra året visar att inom koncernen är 5,7 procent av 
medarbetarna födda utanför Norden. Bland Karlstadsborna totalt är andelen 
11,3 procent. Inom koncernen finns ingen verksamhet som kommer upp i 
samma andel bland medarbetarna födda utanför Norden som bland 
Karlstadsborna. Om målsättningen är att spegla 
befolkningssammansättningen i kommunen har vi en bit kvar. Här finns 
också uppdrag sedan juni att ta fram en handlingsplan för att öka antalet 
anställda i koncernen med utomnordisk bakgrund. 
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Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se 

 

 

Besöksnäringen 

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 

 

Målområde: Attraktiv stad 

 

Besöksnäringen ska utvecklas 

 

Indikator: Antal hotellövernattningar 

Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor 

 

Antalet hotellövernattningar ökade 2014, men inte i tillräcklig takt för att behålla 

våra placeringar jämfört med andra stora besökskommuner. Turismomsättningen 

ökade under 2014. Ökningen förklaras av att antalet dagbesökare ökade. 

 

Hotellövernattningar 

Antalet gästnätter har ökat under året, men vi tappar ändå placeringar jämfört med de 

andra stora destinationerna.  

TABELL 1 RANKING OCH FÖRÄNDRING SEDAN FÖREGÅENDE ÅR FÖR ANTAL HOTELNÄTTER 2013 MED UPPDELNING PÅ 

SVENSKA RESPEKTIVE UTLÄNDSKA BESÖKARE 

 

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 

 

Det totala antalet hotellnätter i Karlstad ökade 2014 med en procent samtidigt som 

hela riket ökat med sex procent. Det gör att vi tappat i rankingen och nu ligger på en 

SCB Statistik övernattningar Period: Januari - December 2014

2014 Sverige Förändr Utlandet Förändr Totalt Förändr

1 Stockholm 4 304 266         4% 1 Stockholm 2 885 572         10% 1 Stockholm 7 189 838         6%

2 Göteborg 2 311 053         7% 2 Göteborg 939 974            14% 2 Göteborg 3 251 027         9%

3 Malmö 989 490            8% 3 Malmö 352 126            11% 3 Malmö 1 341 616         9%

4 Sigtuna 617 292            17% 4 Sigtuna 170 523            13% 4 Sigtuna 787 815            16%

5 Jönköping 392 745            4% 5 Lund 143 523            25% 5 Helsingborg 501 340            4%

6 Helsingborg 390 746            0% 6 Karlstad 114 969           4% 6 Jönköping 482 838            4%

7 Umeå 385 222            21% 7 Helsingborg 110 594       19% 7 Umeå 446 699            21%

8 Gotland 374 040            13% 8 Uppsala 104 326            2% 8 Uppsala 443 771            11%

9 Sundsvall 364 442            -1% 9 Solna 103 033            9 Linköping 420 700            4%

10 Linköping 348 929            5% 10 Jönköping 90 093              4% 10 Karlstad 419 378            1%

11 Uppsala 339 445            10% 11 Nacka 81 474              11 Gotland 415 242            13%

12 Norrköping 339 645            12 Lund 407 662            17%

13 Örebro 311 211            -3% 13 Solna 399 911            

14 Karlstad 304 409           0% 14 Sundsvall 394 648            0%

15 Solna 296 878            15 Norrköping 393 178            10%

16 Lund 264 139            16 Örebro 361 934            -3%

Hela riket 23 647 549       5% Hela riket 7 461 574         8% Hela riket 31 109 123       6%

mailto:marie.landegard@karlstad.se
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tiondeplats jämfört med tidigare års relativt stabila sjundeplacering. Umeå har som 

arrangör av förra årets Europeiska kulturhuvudstad gått om oss, liksom även Uppsala 

och Linköping. För de svenska hotellövernattningarna hade vi år 2014 ingen 

ökning, jämfört med rikets femprocentiga uppgång. Här tappar vi en placering 

jämfört med föregående år, och det är Norrköping som gått om oss. De utländska 

besökarna i Karlstad ökade med fyra procent, men inte heller här har vi samma fina 

uppgång som resten av riket som ökar med hela åtta procent. Vi behåller ändå förra 

årets sjätteplacering vad gäller besökare från utlandet som övernattar på hotell. 

I en jämförelse av utvecklingen med de av våra jämförelsekommuner som finns med 

bland de tjugo turistiskt största destinationerna ser vi att Karlstad ändå ökat varje år 

sedan 2008. 

DIAGRAM 1 ANTAL HOTELLNÄTTER I TUSENTAL I JÄMFÖRELSE MED DE JÄMFÖRELSEKOMMUNER SOM ÅTERFINNS BLAND DE 

TURISTISKT STÖRSTA KOMMUNERNA  

 
Källa: SCB 

Vår största besöksgrupp från utlandet är norrmännen som, om vi räknar in även 

stugbyar, vandrarhem och camping, står för nästan hälften av alla utländska 

gästnätter. Under sommarmånaderna är antalet gästnätter som störst. 

 

Turismomsättning och sysselsättning 

Det går inte heller i år att göra någon siffermässig jämförelse för utvecklingen av 

turismomsättningen respektive sysselsättningen inom besöksnäringen. Anledningen 

är att Statistiska centralbyrån (SCB) gjort revideringar i de underlag HUI Research 

använder i sina analyser. Bristen på möjlighet att följa utvecklingen är ett dilemma 

för besöksnäringen som helhet i Sverige. Det är flera myndigheter och andra aktörer 

som ska samverka och detta är inte helt intrimmat än. 

  

Det vi trots allt vågar säga är att turismomsättningen ökade även 2014, men med hur 

mycket vet vi inte exakt. Anledningen till ökningen är att antalet dagbesökare ökat. 
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TABELL 2 ÖVERSIKT AV NYCKELTAL FÖR BESÖKSNÄRINGEN FÖR 2014 

(Siffrorna för Värmland inkluderar Degerfors och Karlskoga) 

 Karlstad Karlstadsregionen Värmland 

Folkmängd 88 350 135 828 314 276 

Antal kommersiella 
gästnätter (HSVC) 

570 tusen 662 tusen 2,0 miljoner 

Antal 
ickekommersiella 
gästnätter hos släkt 
och vänner och i eget 
fritidshus (svenska)  

460 tusen 1,0 miljoner 2,4 miljoner 

Antal dagbesök 
(svenska) 

1,1 miljoner 1,3 miljoner 2,9 miljoner 

Försäljningsindex 
detaljhandel 2013 
(index 100=riket) 

143 - 110 

Total omsättning av 
besöksnäringen 

4 158 4 236 11 605 

Totalt antal turistiska 
årsverken 

2 767 3 255 7551 

BRP/BNP (mdkr) 37 48 96 

Besöksnäringens 
andel av BRP/BNP 

3,3 % 3,0 % 3,6 % 

Källa: HUI Research 

 

Sysselsättningen inom olika branscher räknas fram som en kvot av omsättningen, där 

varje bransch har olika kvoter. Inom just besöksnäringen ger en höjning av 

omsättningen en större effekt på sysselsättningen än inom många andra branscher. I 

år ser det dock ut som om antalet turistiska årsverken minskat, omsättningsökningen 

till trots. Enligt HUI Research är detta dock inte en reell minskning utan beror dels 

på de justeringar SCB gjort och dels på att HUI Research själva justerat antalet 

årsverken som genereras inom de olika branscherna inom besöksnäringen. 

 

Försäljningsindex i tabellen ovan är den siffra som visar om vi lockar hit 

handelsomsättning utifrån eller om Karlstadsborna handlar i andra kommuner. Här 

har vi ett fortsatt mycket positivt utfall. 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Verksamhetsstyrning, 2015-10-13 
Mona Stensmar Petersen, 054-540 10 28 
mona.petersen@karlstad.se 
 

 

Nöjdhet och förtroende 
Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 

Karlstadsborna har förtroende för sin kommun, relativt sett ett högt förtroende vid 
en jämförelse med andra kommuner. Kunder och brukare är överlag mycket nöjda 
med de verksamheter de kommer i kontakt med. Karlstadsborna är även väldigt 
nöjda med kommunen som plats att bo och leva på och kan rekommendera andra att 
flytta hit. I samtliga resultat är kvinnorna mer nöjda än männen. Männens nöjdhet 
ligger på samma nivå som tidigare eller till och med har försämrats något, medan 
kvinnornas nöjdhet har ökat. Möjligheterna för kommuninvånare att delta i 
kommunens utveckling har förbättras över tid och verksamheterna jobbar på för att 
på olika sätt förbättra den egna kvaliteten.  

Målområde: Attraktiv stad 
Karlstadsbornas förtroende för kommunen ska förbättras 

Indikator: Förtroendeindex 0-100, SCB:s medborgarundersökning 

Indikator: Bemötande, Kund- och brukarundersökning 

Indikator: Helhetsintryck, Kund- och brukarundersökning 

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad 

Indikator: Kommunen som plats att bo och leva på, Nöjd-Region-Index, SCB:s 
medborgarundersökning 

Indikator: Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Karlstad? betygsindex 0-
100, SCB:s medborgarundersökning 
 

Målområde: Utbildning och kunskap 
Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska bättre tas tillvara 

Indikator: Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling, 
betygsindex 0-100, Kommunens kvalitet i korthet 
 

Målområde: Kvalitet 
Karlstads kommun ska bedriva en verksamhet med god kvalitet som ständigt 
förbättras 

Indikator: Antal mått i SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, där vi tillhör 
de bästa kommunerna 
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vi valt att även följa under målet att Karlstadsbornas erfarenheter och kunskaper ska 
bättre tas tillvara är måttet på ”Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att 
delta i kommunens utvecklingsarbete”. Det handlar om ifall vi publicerar 
handlingar på webben, om vi använder oss av synpunktshantering, 
medborgarförslag, öppna nämndmöten, om vi genomför medborgarundersökningar, 
om det går att ställa frågor till politiken via webben med mera. Svaren på frågorna 
har sammanställts i ett index. 
 
TABELL 1:  HUR VÄL KOMMUNEN MÖJLIGGÖR FÖR MEDBORGARNA ATT DELTA I KOMMUNENS 
UTVECKLINGSARBETE, ÅR 2011 TILL 2014, KKIK (PRELIMINÄR SIFFRA FÖR 2015) 

KKiK 2011 2012 2013 2014 2015 

Index 0-100 50 68 70 81 85 

Källa: KKiK 

Av jämförelsekommunerna ligger Karlstad högst och vi har haft en förbättring 
mellan 2013 och 2014, från index 70 till 81. Dock är de två åren inte direkt 
jämförbara eftersom några nyckeltal som ligger till grund för resultatet ändrades 
något mellan åren, vilket har gynnat Karlstads resultat. En fråga där vi hade dåligt 
resultat togs bort och ersattes med en fråga där vi låg bättre till.  
 
Siffrorna för 2015 års undersökning har inte kommit ännu men vi har en högst 
preliminär siffra på 85 som i så fall visar på en förbättring jämfört med tidigare år.  

Bedriva verksamhet av god kvalitet 
Det behövs en mängd mått för att bedöma om vi bedriver verksamhet av god 
kvalitet i kommunen. Ett sätt är att vara med i SKL:s undersökning Kommunens 
litet i Korthet. Efter att ha genomgått granskning av SKL några år i följd och med 
hjälp av resultaten förbättrat den kommunala verksamheten på olika sätt, har vi nu 
blivit nominerade till Sveriges kvalitetskommun. Det är ändå ett kvitto på att vi har 
en god verksamhet som vi försöker förbättra.  
 
För att se hur vi ligger till jämfört med de andra deltagande kommunerna i KKiK-
undersökningen har vi tittat på resultatet för de 39 mått (index) som ingår i 
undersökningen. Alla mått rangordnas efter hur högt indexet är och indelas i fyra 
grupper (kvartiler). Den bästa fjärdedelen av kommunerna hamnar i bästa gruppen 
och den sämsta fjärdedelen av kommunerna hamnar i sämsta gruppen. 
 
TABELL 2:  ANTAL MÅTT I SKL:S UNDERSÖKNING KKIK DÄR KARLSTADS KOMMUNI HAMNAR I RESPEKTIVE 
GRUPP 

Kvalitet 2012 2013 2014 2015 

Bästa gruppen 15 13 14 .. 

Näst bästa gruppen 13 10 14 .. 

Näst sämsta gruppen 4 10 4 .. 

Sämsta gruppen 4 4 7 .. 

Källa: KKiK 

 
Resultaten i tabellen ovan visar att vi hamnar i bästa gruppen för 14 av de 39 
måtten. Noterbart är att i 28 av 39 mått ligger vi på den övre halvan, i näst bästa 
eller bästa gruppen. Uppdelningen säger egentligen inget om hur bra eller dåliga vi 
faktiskt är inom respektive fråga, utan ger snarare en jämförelse av hur vi ligger till 
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jämfört med övriga kommuner. Att vara i sämsta gruppen kan fortfarande innebära 
att vi är tillräckligt bra (enligt medborgarens sätt att se på det) men att andra 
kommuner är bättre än oss i sin värdering av hur verksamheten fungerar. (Siffror 
för 2015 har inte kommit än). 
 

Utmaningar  
 Karlstad möts ofta av positiva attityder – många människor har en positiv 

bild av Karlstad. Vad kan vi göra för att behålla den positiva bilden eller 
stärka den ytterligare? 

 Bilden av Karlstad är inte lika positiv när det gäller företagande och arbete, 
vad kan vi göra åt det? 

 Nöjdheten skiljer sig åt mellan könen. Kvinnorna är nöjdast och ökar sin 
nöjdhet mer än männen. Männen har i vissa fall till och med blivit mindre 
nöjda. Vad krävs för att öka nöjdheten hos män? 

 Var ska vi satsa mer för att höja våra resultat och till vilken kostnad? Hur 
står kostnaden i relation till effekten? 
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Verksamhetsstyrning, 2015-11-10 
Mona Stensmar Petersen, 054-540 10 28 
mona.petersen@karlstad.se 
 

 

Natur och miljö 
Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 

Vi är långt ifrån måluppfyllelse när det gäller skadliga kemikalier även om 
våra valda indikatorer ligger under gränsvärdena. Och vi behöver se till att 
kadmiumhalten i avloppsslam inte fortsätter öka. Den nya statusklassningen 
för vattendrag och sjöar som kommer framöver innebär troligen att det blir 
svårare att uppnå god ekologisk och kemisk status på vattnet. Några nya 
skyddsområden har tillkommit i kommunen, men andelen ekologiskt brukad 
åkermark har minskat.  

Målområde: Den goda gröna staden 

Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så 
låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt 

Indikator: Metaller i mossa (kadmium och kvicksilver), milligram per kilo 

Indikator: Metaller i avloppsslam (bly, kadmium och kvicksilver), milligram per kilo 
 

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras 

Indikator: Andel sjöar och vattendrag med god ekologisk och kemisk status enligt 
EU:s vattendirektiv 
 

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde 
för friluftslivet ska bevaras och utvecklas 

Indikator: Andel skyddad natur av kommunens landyta 

Indikator: Andel ekologiskt brukad åkermark med miljöstöd för ekologisk odling av 
total åkermark 
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Kvicksilver- och kadmiumhalterna ligger i stort sett på samma nivå som året innan, 
men halten av kadmium har ökat sett i ett längre perspektiv.  
 
Slammet från Sjöstadsverket klarar de gränsvärden som finns för metallerna bly, 
kvicksilver och kadmium. Statistiken grundar sig på de analyser som vi gör 
månadsvis av slammet. Varje månad tas ett samlingsprov på slammet vid 
Sjöstadsverket. Ett årsmedelvärde beräknas för varje år. 
 
Halten av bly har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren men har, sett ur ett 
längre perspektiv, minskat vilket är en allmän tendens sedan man införde blyfri 
bensin. 
 
Kadmiumhalten i slam har ökat under en rad år. Ökningen har skett från en låg nivå 
och det är oklart vad som ligger bakom. Våren 2011 skedde en tydlig ökning från 
att halten varit relativt konstant under många år. Kadmium i avloppsvatten härrör 
huvudsakligen från bilvårdsanläggningar, tvätterier, konstnärsfärger och mat.  
 
Kvicksilver ligger på en relativt jämn nivå med tillfälliga toppar. Den huvudsakliga 
källan till kvicksilver är tandamalgam vilket innebär att vi kommer att se en 
långsam minskning av kvicksilver på sikt.  
 
Status för sjöar och vattendrag 
Vart sjätte år utförs statusklassningar av sjöar och vattendrag i enlighet med EU:s 
vattendirektiv. Det är en bedömning av hur vattnet mår och ligger till grund för de 
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram som beslutades 2009. En ny statusklass-
ning för sjöar och vattendrag har gjorts under 2015, men den är ännu inte beslutad. 
Därför finns inga nya siffror att redovisa.   
 
Skyddad natur 
I Karlstads kommun så finns flera olika typer av skydd för naturen. Naturreservat är 
den vanligaste skyddsformen. Biotopskydd används framförallt för mark- eller 
vattenområden som är mindre än 5 hektar och som utgör livsmiljö för hotade djur- 
eller växtarter. Natura 2000 är områden med höga naturvärden och ingår i ett EU-
nätverk. Naturminnen kan utgöra enskilda naturföremål som till exempel gamla och 
storvuxna träd. Sedan har vi även 35 fridlysta arter i Värmlands län som är fredade. 
De olika skydden har gemensamt målet att värna om den biologiska mångfalden 
och värdefulla naturmiljöer.  
 
Andelen skyddad natur av Karstads kommuns landyta har ökat något under 2014. 
Kommunen har bildat ett nytt biotopskyddsområde på Hösserudsåsens 
västbrant och Länsstyrelsen har bildat ett naturreservat i Styggvrån som ligger ca 
två kilometer väst om Älvsbacka. Ytterligare ett naturreservat har bildats vid Nedre 
Prostgårdsälven (där beslutet togs 2015).  
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
Verksamhetsstyrning, 2015-12-08 
Malin Ronnby, 054-540 10 40 
malin.ronnby@karlstad.se 
 

 

 

Förutsättningar för företagande och boende 
Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan 

Vi har tappat placeringar, i Svenskt näringslivs undersökning om företagsklimat, 
sedan målet att vara bland de tjugo bästa kommunerna sattes upp. Vi är långt ifrån 
måluppfyllelse när det gäller resultatet i de båda undersökningarna som vi använder 
oss av. Antalet färdigställda bostäder har legat på en lägre nivå de senaste åren, men 
nu verkar det som det har släppt lite. Ovanligt många bygglov för bostäder har 
beviljats den senaste tiden och antalet startbesked för första halvåret ser ut att 
innebära ett bra tillskott i antal bostadslägenheter framöver. Vi lever upp till 
målsättningen om god planberedskap för bostäder. Vad gäller verksamhetsmark är 
det svårt att avgöra om den stora mängd mark vi har idag är ett gott tecken eller 
dåligt, är den tillräckligt attraktiv? 
 

Målområde: Tillväxt 

Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat 

Indikator: Karlstads placering av antal undersökta kommuner (Insikt) 

Indikator: Karlstads placering av 290 kommuner (Svenskt Näringslivs rankning) 
 

Karlstad ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt 
skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse 

Indikator: Antal färdigställda bostäder, ny och ombyggnad 

Indikator: Antal outnyttjade byggrätter för bostäder i beslutade och laga kraftvunna 
detaljplaner 

Indikator: Antal kvadratmeter verksamhetsmark från outnyttjade byggrätter i 
beslutade och laga kraftvunna detaljplaner 
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Företagsklimat 
För att mäta företagsklimatet använder vi oss två olika undersökningar, Sveriges 
näringslivs företagsrankning samt SKL:s Insikt, som indikatorer.  

Insikt 
SKL:s undersökning görs vart annat år och har genomförts under 2015. Insikt är en 
kundnöjdhetsundersökning som enbart mäter faktorer som vi kan påverka och det är 
uteslutande företag som varit i kontakt med kommunen som ingår i studien. Ger 
inte ett heltäckande svar på företagsklimatet men ger en viktig del.  

 
DIAGRAM 1: NÖJDKUNDINDEX, INSIKT SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, FÖR 
JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA ÅR 2015 

 
Källa: Sveriges kommuner och landsting 

 
Nöjdkundindexet, NKI värde, för Karlstad kommun har ökat till 71 från 67 2013. 
Snittet för de 193 kommunerna ligger på 68, vilket är klart godkänt värde, med ett 
lägsta värde på 50 och ett högsta värde på 84. Det är inte några större skillnader 
mellan åren eller mellan jämförelsekommunerna vad gäller NKI värde. Men det är 
en stor skillnad placeringsmässigt. Karlstads NKI har ökat med 4 enheter och 
förbättrat placeringen från 103 till 62 plats. 
 

DIAGRAM 2: PLACERING, INSIKT, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, FÖR JÄMFÖRELSEKOMMUNERNA 
ÅR 2015 

 
Källa: Sveriges kommuner och landsting 
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I årets undersökning har antalet kommuner som fått högt betyg, det vill säga NKI 
över 70, däribland Karlstad, ökat till 40 procent, från en tredjedel, andelen som 
ligger på icke godkända betyg har minskat vilket leder till en stor konkurrens om 
placeringar.  

Det är påtagligt många kommuner i Värmland som presterar bra i årets 
undersökning. Hammarö, Torsby, Sunne och Arvika finns alla med bland de 20 
bästa kommunerna och ingen av Värmlands deltagande kommuner får ett NKI-
värde under riksgenomsnittet NKI 68. Det är många mindre kommuner som ligger i 
topp medan de större kommunerna i stor utsträckning får mittenplaceringar. Ser 
man till Karlstads placering jämfört med större kommuner med mer än 40 000 
invånare ser placeringen betydligt bättre ut med en tionde plats.  

Svenskt näringslivs ranking 
I Svenskt näringslivs undersökning deltar samtliga 290 kommuner. Rankingen 
bygger både på officiell statistik och på enkäter till företagare. Av 400 företag har 
185 företagare svarat, av dessa har inte alla varit i kontakt med kommunen.  

Här tappar Karlstad 15 placeringar från föregående undersökning och hamnar på en 
75:e plats. 53,8 procent av företagarna tycker att företagsklimatet i Karlstad är bra, 
vilket är marginellt högre än föregående år. För det sammanfattande omdömet 
ligger Karlstad kvar på samma betyg 3,5 och riksgenomsnittet är 3,3 (betygsskala 1-
6). Jämförelsekommunernas sammanfattande betyg i undersökningen ligger mellan 
2,8-3,9. Växjö är fortsatt bäst med 3,9, därefter kommer Luleå, Linköping, 
Jönköping som alla ligger över medel tillsammans med Karlstad. Med något sämre 
betyg än Karlstad men över rikssnittet ligger Kalmar. Betyg under rikssnittet har 
Örebro, Sundsvall och Gävle. 

Sammanfattningsvis är det många parametrar som spelar in i under-sökningarna och 
det är svårt att komma till något entydigt svar på vad som behöver förbättras. Även 
om Karlstad har godkänt betyg i båda under-sökningarna är svårt att tyda 
undersökningarna, då de ger olika resultat och skillnaderna i resultaten är stora 
mellan undersökningarna i våra jämförelse-kommuner. Exempelvis är Växjö med 
sin 172 placering sämst i SKL:s undersökning samtidigt som man är bäst, av våra 
jämförelsekommuner, med en 17:e plats i Svenskt näringslivs ranking.  

På mer konkreta frågor i undersökningarna tycker företagarna att kommunen skall 
bli bättre på att stimulera nyetableringar, bättre förståelse hos tjänste-män och 
politiker för företagande (attityder och kunskap) samt snabbare handläggningstider. 
I kontakter med kommunen är de viktigaste kvalitéerna effektivitet, bemötande och 
rättssäkerhet enligt företagarna. Kommunen har förbättrat sina resultat avseende 
rättssäkerhet och bemötande men behöver arbeta vidare och då framförallt med att 
förbättra effektiviteten. Här har man en handlingsplan för att förbättra bland annat 
effektiviteten men den har ännu inte implementerats i det dagliga arbetet. Man 
behöver arbeta fram möjligheter till förvaltningsövergripande mål och arbetssätt för 
att kunna hjälpa företagare på ett bättre sätt. Vi skulle även kunna utveckla 
samarbetet inom Karlstad Business Region för att hjälpas åt att locka hit 
verksamheter, till exempel genom ett gemensamt tillväxtmål.  

Verksamhetsmark  
Att mäta i antalet kvadratmeter verksamhetsmark kan vara tvetydligt då det både 
kan betyda att vi har god tillgång eller att den mark som finns inte är attraktiv. Där 
får man göra en samlad bedömning av känslan på marknaden och den kan då 
naturligtvis vara olika avseende olika områden i kommunen.  

Hittills i år så finns det verksamhetsmark att utnyttja till flera olika ändamål. 
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TABELL 1: VERKSAMHETSMARK FÄRDIG ATT TA I ANSPRÅK FÖR FÖRETAG 

* En del områden kan enligt detaljplan användas för olika ändamål, och kan därför räknas med under mer än en 
kategori. Källa: Mex-enheten, teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun 

Bråtebäcken är sedan 2014 färdigt för försäljning och arbete pågår med att få 
intressenter dit. Förhoppningen är att locka dit någon större intressent för att andra 
mindre skall vilja etablera sig där. Karlstad kommun behöver mer mark för 
industrin och svårigheten är att få tag på kvalitativ mark i bra läge som attraherar 
nya aktörer. Vi ser även svårigheter för verksamheter som nu ligger på Örsholmen 
men som växt ur sina lokaler. Där jobbar kommunen med olika lösningar, antingen 
genom att hjälpa industrier där det finns möjlighet att expandera inom Örsholmen 
eller att kunna flytta ut till de nya områdena utanför centrala Karlstad.  

Mark för handel finns men marknaden för ytterligare handelscentra är i nuläget 
begränsad. Överlag finns det en hel del kontorslokaler ledigt i kommunen och man 
bör inventera varför det är så, håller de inte måttet eller har vi inte tillräckligt med 
inflöde? De möjligheter som finns i kommunen till expansion och etablering, 
avseende lokalfrågor, ger naturligtvis utslag i ovan nämnda 
företagsklimatundersökningar.  

Behovet och utbudet av verksamhetsmark i kommunen är viktigt för Karlstads 
tillväxt. Man ser vikten av att få tag på ”rätt sorts” verksamhetmark för att attrahera 
till etableringar i kommunen. Attraktiv och varierande bostadstillgång är också en 
viktig faktor för att locka hit företag och företagare. Vilken sorts mark är det då som 
behövs? Även här behövs ett bättre samarbete mellan olika intressenter, företagare 
och även inom kommunens verksamhet. Exempelvis så är besöksnäringen den 
näring som växer mest nu i kommunen, har vi lokaler och mark för att tillvara ta den 
tillväxten? Viktigt att man tillsammans tar ett helhetsgrepp och översyn, vad står vi 
och vart vill vi? För att få en gemensam bild och ett gemensamt mål. 

Bostäder 
Antalet färdigställda bostäder har legat på en lite lägre nivå de senaste åren, men 
tittar vi på det förväntade byggandet under de närmaste åren verkar det som om 
bostadsbyggandet kommer att ta fart ordentligt.  

 
TABELL 2: FÄRDIGSTÄLLDA BOSTÄDER (SOM FÅTT SLUTBESKED) 

Färdigställda bostäder (slutbesked) 
 

2012 2013 2014 2014 
halvår 

2015 
halvår 

Småhus  42 49 40 22  30 

Flerbostadshus totalt  210 131 131 22  68 

  varav nybyggnad  208 117 109 20  56 

  varav tillkommande genom ombyggnad  2 14 12 2  12 

Totalt antal bostäder  252 180 161 44  98 

Källa: Bygglovsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 

   2012  2013  2014  hittills 2015 

Kvadratmeter markyta, totalt  .. 697 505 726 097  670 994

    varav mark för industri  157 683 628 226 656 815  592 128

    varav mark för kontor  17 022 50 069 37 353  37 353

    varav mark för handel  99 162 119 228 95 083  94 026

Totalt  273 867 697 505* 726 097*  670 994*
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Vi har inga siffror för nuläget när det gäller outnyttjade byggrätter för bostäder i 
gällande detaljplaner. Nya siffror kommer efter årsskiftet. Men vi kan nog ändå 
konstatera att vi lever upp till målsättningen om god planberedskap för bostäder. 
Det är många detaljplaner på gång och vi kan se att antalet beviljade bygglov hittills 
i år är ovanligt många i förhållande till tidigare år. Under första halvan av 2015 har 
539 bygglov även fått startbesked för att börja bygga. Detta sammantaget tyder på 
att ett relativt stort antal bostäder borde kunna stå färdiga inom en snar framtid. 
 

TABELL 2: BEVILJADE BYGGLOV FÖR BOSTÄDER 

 
2012 2013 2014 2013

 halvår
2014 

halvår 
2015 

halvår 

Småhus  34 34 83 15 31  53 

Flerbostadshus totalt  413 264 305 61 90  447 

  varav nybyggnad  407 259 190 56 78  399 

  varav ombyggnad  6 5 115 5 12  48 

Totalt antal bygglov  447 298 388 76 121  500 

Källa: Bygglovsenheten, stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun 

Det finns inte så många färdiga villatomter att tillgå i nuläget, mer än på Stockfallet 
och några strötomter här och där, men i detaljplanen för Edsgatan (privat mark) och 
norra Stockfallet är det ca 350 småhustomter inplanerade.  

Många av lägenheterna i flerbostadshusen som byggs nu är hyresrätter, men det 
finns fortfarande ett stort behov av mindre hyresrätter som är mer anpassade för 
andra målgrupper än de som de nyproducerade bostäderna mer riktar sig till.  

Utmaningar 
 Hur kan vi förbättra samarbetet ytterligare mellan och inom förvaltningarna 

för att på ett bättre och effektivare sätt möta näringslivets behov? 

 Hur kan vi utveckla samarbetet inom Karlstad Business Region för att 
gemensamt öka tillväxten och attraktionskraften i regionen?  

 Hur kan vi arbeta med att få fram ”rätt sorts” verksamhetsmark? Till 
exempel gnom att nya områden planläggs och/eller genom förflyttningar av 
verksamheter mellan befintliga områden.  

 Hur kan vi se till att bebyggelsen även fortsatt blir blandad och 
tillfredsställer behovet av olika bostadsstorlekar och upplåtelseformer för 
olika målgrupper? 
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