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En attraktiv arbetsgivare 
Pilarna anger indikatorernas förändring för det senast redovisade året. 

En kommun för alla 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Målvärde 

Karlstads kommun ska ha bra 
ledarskap och medarbetarskap               

Ledarindex 1-100, LMU 73 .. 74 .. 75   76 

Medarbetarindex, 1-100, LMU 78 .. 79 .. 81   82 

HME-index 0-100 (Hållbart medarbetarengagemang), 
LMU/Kolada 79 .. 79 .. 81   82 

Karlstads kommun ska arbeta för 
jämställdhet och mångfald                

Anställda utrikes födda, balanstal <1 visar att andelen 
utrikes födda är minder än andelen utrikes födda 
kommuninvånare, Kolada .. 0,7 0,7 0,8 0,8   0,9 

Könsfördelningen bland chefer, andel män och kvinnor 
(%), KLK .. 

39,0 
/61,0    >40/60 

Karlstads kommun ska ha en god 
arbetsmiljö               

Frisktal, andel arbetade timmar av den förväntade 
arbetstiden (%), Kolada .. 95,0 94,0 93,4 93,3   94 
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Sammanfattande målanalys 
Under 2017 har vi inte haft analysgruppsmöten för alla målområden såsom vi 
brukar. Den här rapporten har inte varit uppe för diskussion vid ett sådant möte. 
Det gör att utvecklingen av indikatorerna i de flesta fall saknar den 
verksamhetsanalys som kanske kan förklara utvecklingen. 

Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av 
medborgarna. Vår uppgift är att ge medborgarna bästa tänkbara tjänster och 
service. Medborgarnas bedömning av kommunen avgörs i mötet mellan 
medborgaren och medarbetaren. Därför är varje medarbetares insats av stor 
betydelse för medborgarnas syn på kommunen. Karlstads kommun ska vara en 
arbetsgivare som sätter verksamhetens resultat, kvalitet och förnyelse i fokus. 
Kommunens medarbetare i förvaltningar och bolag ska samtidigt uppleva goda 
allmänna anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter samt ha en arbetsmiljö 
och en arbetsorganisation som ger förutsättningar för det dagliga arbetet. Centralt 
för arbetsgivarpolitiken är att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal.  
 

Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap 

Karlstad har något ytterligare förbättrat sina resultat i den senaste medarbetar-
undersökningen och vi har fortsatt fina resultat. Våra medarbetare tycker att 
koncernen har ett bra ledarskap och medarbetarskap något som är mycket viktigt 
för att vara en attraktiv arbetsgivare. En av våra stora utmaningar för framtiden är 
att säkerställa kompetensförsörjningen inom kommunens verksamheter. Är våra 
medarbetare nöjda så blir vi en attraktiv arbetsgivare och kan locka nya 
medarbetare till oss. Inom många områden är konkurrensen mellan arbetsgivarna 
stor och då måste bra arbetsgivare bli ännu bättre. Det är därför viktigt att våra 
medarbetare mår bra, trivs på sitt arbete, känner att arbetsuppgifterna är 
meningsfulla och utvecklande. Den senaste medarbetarundersökningen visar att det 
stämmer i hög grad för en stor andel av våra medarbetare.  

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och mångfald 

Att vi som arbetsgivare arbetar för jämställdhet och mångfald är viktigt inte bara 
för att vi enligt vår värdegrund är till för alla karlstadsbor. Vi vill vara en attraktiv 
arbetsgivare genom att aktivt arbeta med att skapa goda förutsättningar för 
jämställdhet och mångfald. Ser vi till de indikatorer vi använder för målet så ligger 
vi bra till men vi behöver blir ännu bättre för att nå målet framförallt avseende 
mångfald.  

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 

En god och hållbar arbetsmiljö är en viktig del av verksamhetens utveckling och 
fortsatt en av verksamhetens största utmaningar. Koncernen följer den nationella 
trenden med fortsatt höga sjuktal, men också vad avser förbättring av frisktalet 
jämfört med 2015 och 2016. Störst ökning av frisktalet har Karlstad-Hammarö 
Gymnasieförvaltning och vård- och omsorgsförvaltningen. Störst ökning av 
kvinnors frisktal har vård- och omsorgsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen.  
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Uppföljning av de övergripande målen 
Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och 
medarbetarskap 
Karlstads kommun ska ha bra ledarskap och medarbetarskap. Goda ledare verkar 
för att tillvarata potentialen hos både verksamhet och medarbetare för att nå 
uppsatta mål. Kommunen eftersträvar ett arbetsklimat som kännetecknas av dialog 
och delaktighet där chefer och medarbetare gemensamt medverkar till att skapa en 
god arbetsmiljö och en effektiv verksamhet med god kvalitet.  

För att följa upp målet använder vi oss av tre olika index från den 
medarbetarundersökning (LMU) som genomförs vartannat år i koncernen. Den 
senaste undersökningen gjordes 2016. Kommunen ligger på bra nivåer i alla tre 
indexen och samtliga har ökat i 2016 års undersökning.  

Indikator: Ledarindex, LMU 

Detta mått är ett index där nio frågor ligger till grund. Frågorna betygssätts med 
betyg från 1 till 5 av chefer och medarbetare och omräknas till ett index från 0 till 
100. Ledarindexet ökade med en enhet till 75 i senaste undersökningen. Kvinnorna 
är mer nöjda än männen och båda män och kvinnors resultat har förbättrats sedan 
2012. Skillnaden mellan män och kvinnors nöjdhet har varierat något mellan åren.  

Indikator: Medarbetarindex, LMU 

11 frågor ligger till grund ligger till grund för detta index. Frågorna betygssätts och 
omräknas till ett index på samma sätt som tidigare index. Även här har vi förbättrat 
resultatet jämfört med föregående undersökning, från 79 till 81. Kvinnorna är mer 
nöjda än männen och här är det en större skillnad mellan könen än för 
ledarindexet.  

TABELL 1: Ledar- och medarbetarundersökning 

  2012 2014 2016 

Ledarskapsindex, 0-100, LMU 73 74 75 

   varav män  70 73 73 

   varav kvinnor 74 74 76 

Medarbetarindex 0-100, LMU 78 79 81 

   varav män  74 76 77 

   varav män  79 80 82 

Källa: Kommunledningskontoret, LMU 

Indikator: HME-index, (Hållbart medarbetarengagemang), LMU/Kolada 

HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på 
medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta 
tillvara på och skapa engagemang. Frågorna betygsätts och omräknas på samma 
sätt som de tidigare indexen och ett totalindex formas som ett medelvärde av 
frågorna i undersökningen. Kommunen har förbättrat sitt totalindex från 79 till 81.  

TABELL 2: Ledar- och medarbetarundersökning 

Medarbetarengagemang (HME) 2012 2014 2016 

Ledarskapsindex 79 79 80 

Motivationsindex 79 79 81 

Styrningsindex 80 80 81 

Totalindex 79 79 81 

Källa: Kommunledningskontoret, LMU 
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Frågorna i Hållbart medarbetarengagemang delas upp i tre delindex, Motivation, 
Ledarskap och Styrning. Delindex Ledarskap består av de tre frågorna Min 
närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, Min närmaste chef visar 
förtroende för mig som medarbetare, Min närmaste chef ger mig förutsättningar att 
ta ansvar i mitt arbete. Delindex Motivation består av de tre frågorna Mitt arbete 
känns meningsfullt, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, Jag ser fram 
emot att gå till arbetet. Delindex Styrning består av de tre frågorna Jag är insatt i 
min arbetsplats mål, Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, 
Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Vi har förbättrat vårt resultat även i 
de tre delindexen.  

För att främja bra ledarskap och medarbetarskap inom kommunen ges numera 
chefsbrevet ut elva gånger per år i syfte att sprida information till koncernens alla 
chefer. Dessutom genomförs chefsmöten på mer regelbunden basis än tidigare för 
att ge stöd och fånga upp gemensamma behov. I syfte att skapa mer gynnsamma 
förutsättningar för förskolechefers och rektorers pedagogiska ledarskap har fler 
biträdande skolledare tillsatts. Ansvarsfördelning och arbetsuppgifter för de 
biträdande skolledarna beslutas i samråd av förskolechef och rektor utifrån de 
särskilda förutsättningar som råder på respektive enhet. Den nya personaltidningen 
Solglimten har syftet att öka medarbetarnas medvetenhet om kommunens olika 
verksamheter samt skapa en vi-känsla och stolthet över att vara medarbetare i 
Karlstads kommun. Karlstads kommun har i år blivit nominerade till Human 
Growth Award för arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Vi har även startat 
en upplevelseverkstad för medarbetarna inom vård- och omsorg, som blir en ny 
komponent i arbetet med kompetensutveckling. Personalen ska få en egen 
upplevelse och erfarenhet av hur en begränsning påverkar vardagen. 

Karlstads kommun ska arbeta för jämställdhet och 
mångfald 
Karlstads kommun ska arbeta aktivt för ökad jämställdhet och mångfald och för att 
förhindra diskriminering inom vår organisation. Det handlar om att skapa lika 
villkor för alla. Det är även ett sätt att bidra till en bild av kommunen som en 
attraktiv arbetsgivare, vilket i sin tur bidrar till att säkerställa framtida 
kompetensförsörjning. Vi följer upp målet med två indikatorer det ena avser 
mångfald och det andra avser jämställdhet.  

Indikator: Anställda utrikes födda, balanstal till andel bland 
kommuninvånarna, Kolada 

Detta mått visar om andelen utrikes födda bland kommunkoncernens medarbetare 
(chefer och medarbetare) återspeglar hur det ser ut bland Karlstads befolkning i 
övrigt. Om värdet är 1,0 har kommunkoncernen lika stor andel utrikes födda som 
det är bland Karlstads befolkning. Här ligger vi på samma nivå som föregående år 
med 0,8 vilket innebär att vi har något mindre andel medarbetare som är utrikes 
födda än fördelningen av befolkningen i kommunen. Vi har gjort en marginell 
förbättring sedan 2013.  

Indikator: Könsfördelning bland chefer, KLK 

Detta mått visar fördelningen mellan kvinnor och män i chefsgruppen i Karlstads 
kommun som organisation. Bakgrunden till att eftersträva en jämn könsfördelning 
bland chefer (60/40-principen) kommer från diskrimineringslagen. 

Andelen kvinnliga chefer inom koncernen ligger 2017 på 62,3 procent vilket är 
högre än föregående år. Könsfördelningen skiljer sig mellan olika förvaltningar 
och verksamheter. Förvaltningsvis kan man behöva identifiera kategorier i sin egen 
verksamhet där vi behöver främja en jämn könsfördelning. En förstudie om 
jämställdhetsintegrerad verksamhet genomfördes under 2016 inom några 
verksamheter och det planeras ett införande i hela kommunen. I arbetet med 
jämställdhet och mångfald har vi under året startat samverkan i MIVO (Mångfald i 
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vård och omsorg) för att få stöd och inspiration för nya sätt att arbeta. Under årets 
första period har det genomförts planering tillsammans med Region Värmland 
inför en nationell jämställdhetskonferens som kommer hållas i Karlstad under 
2018. 

Karlstads kommun ska ha en god arbetsmiljö 
Karlstads kommun ska ha en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet är 
att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av 
organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.   

Den senaste tiden har den nationella trenden varit att frisktalet ökar, detta har även 
gällt för Karlstad som arbetsgivare.  

Indikator: Frisktal, KLK 

Vi följer upp målet med att se hur stor andel av Karlstads kommuns medarbetare 
som är friska och arbetar den förväntade arbetstiden utan sjukfrånvaro (VAB ej 
inräknat).  

Tabell 3: Frisktal, andelen arbetade timmar av den förväntade arbetstiden (%) 

  2013 2014 2015 2016 

Frisktal, totalt 95,0 94,0 93,6 93,3 

   varav män  97,1 96,3 96,2 95,9 

   varav kvinnor 94,4 93,3 92,4 92,4 

Källa: Kolada 

Mäns frisktal är nästan dubbelt så högt som kvinnors. Frisktalet skiljer sig mellan 
olika förvaltningar och yrken. Utmaningen med låga frisktal är allra störst bland 
koncernens kontaktyrken, till exempel i skola, vård och omsorg – yrken som är 
starkt kvinnodominerade. Jämför vi med våra jämförelsekommuner och samtliga 
kommuner i riket ligger vi något bättre till än riket och i mitten vad avser 
jämförelsekommunerna. Ser vi på kommunerna i länet så är det fyra kommuner 
som har sämre frisktal än Karlstads kommun.  

Vi ska arbeta för en god och hållbar arbetsmiljö inom koncernen. Därför har vi på 
flera olika sätt förstärkt det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Under våren 2016 
utökades kompetensen ytterligare kring arbetsmiljö och rehabilitering inom 
skolans verksamhet. För att förbättra frisktalet har en arbetsgrupp utsetts med 
särskilt uppdrag att arbeta både strategiskt och operativt. Inom andra delar av 
organisationen arbetar vi med kulturaktiviteter för att minska ohälsan och öka 
välbefinnandet. Under 2016 startades forskningsprojektet Stamina upp inom olika 
delar av kommunens verksamheter i syfte att skapa struktur och delaktighet i det 
organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet. Projektet har utökats under 2017 
och fortsätter under 2018. Metoden i projektet syftar till att stärka det systematiska 
arbetsmiljöarbete där förhoppningen är att produktiviteten och arbetshälsan ökar. 
Den nybildade husgruppen i samhällsbyggnadshuset arbetar med att utveckla 
arbetssätt och samverkan inom huset. Utvecklingsarbetet omfattar bland annat 
aktivitetsbaserat arbetssätt, huskultur, kommunikation kring huset, arbetsmiljö och 
hantering av synpunkter. Vi har utvecklat trepartssamverkan mellan 
företagshälsovården, kommunen och försäkringskassan. Ett resultat av det är bland 
annat en så kallad aktiveringskurs som företagshälsovården tagit fram där 
målgruppen är medarbetare som riskerar att gå in i en långtidssjukskrivning. En 
pilot av aktiveringskursen genomförs under 2018. Ett annat resultat är 
"Livskompassen" - en kurs i mindre omfattning som riktar sig till medarbetare som 
upplever utmaningar med att få ihop livspusslet eller går igenom en svår period i 
livet. Vi planerar även att utöka IT-stödet inom arbetsmiljö för att kvalitetssäkra 
bland annat rehabprocesser och tillbudsrapportering. 


