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Tabellöversikt – En kommun för alla 
Pilarna anger indikatorernas förändring för det senast redovisade året. 

 

En kommun för alla 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Målvärde 
Karlstadsborna ska trivas och 
vara stolta över sin kommun 

              

Nöjd-Region-Index 0-100, MBU 70 70 70 71 72 70 73 

Nöjd-Medborgar-Index 0-100, MBU 64 64 62 64 65 65 66 
Karlstadsborna ska ha tillgång 
till bra bostäder               

Färdigställda bostäder, i antal, SCB/KLK 
(avrundade siffror fram till 2015) 200 200 200 500 682   550 

Nöjdhet Bostäder, index 0-100, MBU 62 62 60 58 53 56  55 
Hem- och bostadslösa i Karlstads kommun, 
antal, ASF .. .. .. 358 350   350 
Karlstad ska vara ett 
dynamiskt kulturellt centrum  

              

Nöjdhet Kultur, index 0-100, MBU 73 72 72 73 74 75  75 
Karlstad ska vara bland de 
bästa besöksmålen i Sverige  

              

Hotellövernattningar i antal (tusental), SCB 408 416 419 457 507   530 
Karlstad ska vara en trygg 
kommun               

Trygghetsindex 0-100, MBU 61 64 61 63 60 60  64 

Trygghet bland unga, (%), ELSA .. .. .. 97 97   97 
Karlstadsborna ska ha ett liv 
fritt från diskriminering 

              

Indikator saknas               
Tillgängligheten och 
möjligheten till delaktighet ska 
vara god               

Nöjd-Inflytande-Index 0-100, MBU 46 47 49 48 46 45  50 
Informationsindex för kommunens 
webbplats, andel av maxpoäng från 
undersökning, (%), KKiK .. .. .. 94 93 91  95 

Delaktighetsindex 0-100, KKiK .. .. 81 85 76 76  78 
Karlstadsborna ska kunna 
leva ett hälsosamt liv  

              

Fritidsmöjligheter, index 0-100, MBU 72 73 72 73 72 73  74 

Ohälsotal, antal ersättningsdagar från F-
kassan per person (16-64 år) och år, F-kassan  22,5 22,2 23,1 23,9 24,4   24,0 
Psykisk hälsa hos unga, (%), ELSA .. .. .. 85 84   85 
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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. Därav finns det inte 
heller några utmaningar för verksamheterna medtagna i den här rapporten. 

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun  

Karlstadsborna är något mindre nöjda i årets medborgarundersökning än 
föregående år när det gäller kommunen som plats, NRI (Nöjd-Region-Index). När 
det gäller nöjdheten på kommunens verksamheter NMI (Nöjd-Medborgar-Index) 
ligger vi på samma nivå som året innan vilket är det bästa vi haft. Även om vi inte 
sett en ökning i något av dessa två index i senaste undersökningen ligger vi väldigt 
bra till med nöjdare kommuninvånare jämfört med våra jämförelsekommuner och 
genomsnittet för deltagande kommuner. 

Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder  

Vi har ett högt bostadsbyggande i Karlstad för närvarande. I förhållande till 
folkmängden färdigställde vi näst flest bostäder tillsammans med Linköping av 
jämförelsekommunerna under 2016 och flest 2015.  

Även bostadsindex i medborgarundersökningen visar att nöjdheten hos 
Karlstadsborna återigen har ökat efter en tidigare negativ trend med minskad 
nöjdhet. Nu har nöjdheten för möjligheterna att hitta bra boende och nöjdheten 
med utbudet av olika typer av boendeformer ökat. 

Trots att vi bygger många bostäder i Karlstad finns det ändå de som har svårt att 
hitta bostad. Unga vuxna som inte studerar men som vill flytta hemifrån samt olika 
målgruppen inom kommunens bostadsförsörjningsansvar är några av de som 
konkurrerar om de små lite billigare lägenheterna. 

Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum  

Karlstadsborna är mycket nöjda med kulturen i Karlstad enligt SCB:s 
medborgarundersökning. Kulturindex har ökat flera år i rad och vi ligger bäst till i 
landet av deltagande kommuner. Ökningen som har skett gäller framförallt ökad 
nöjdhet med teaterföreställningar och konserter samt utställnings- och 
konstverksamheten. Att kvinnornas nöjdhet har minskat något sedan förra 
undersökningen påverkar inte resultatet eftersom männens ökade nöjdhet är 
betydligt större. 

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige  

Karlstad är en stad att räkna med när det gäller att ordna stora event och 
evenemang. Med hjälp av besöksstatistik och hotellövernattningar kan vi se att 
siffrorna går uppåt med fler besökare. I förhållande till folkmängden ligger vi på 
sjätte plats i landet i antal hotellövernattningar. Före oss har vi Sigtuna, Stockholm, 
Solna, Gotland och Göteborg. Efter oss på sjunde plats kommer Malmö. 

Det var framförallt de svenska hotellgästerna som bidrog till den stora ökningen 
under 2016 eftersom de utländska gästerna istället var färre. Minskningen för 
utlandet berodde framförallt på färre kinesiska och norska gäster. 

Karlstad ska vara en trygg kommun 

Den upplevda tryggheten i Karlstad ligger kvar på samma nivå som året innan 
enligt medborgarundersökningen och ELSA-undersökningen sett till totalen. 
Uppdelat på kön syns dock att kvinnornas upplevda trygghet har minskat något i 
medborgarundersökningen. Det syns inte i helhetsresultatet eftersom männens 
upplevda trygghet istället har ökat. Den största förändringen från föregående år är 
att den upplevda tryggheten kring inbrott i hemmet har minskat. 
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Tryggheten hos unga har inte ändrat sig nämnvärt från föregående år. Det är elever 
i fjärde klass som känner sig minst trygga även om skillnaderna mellan årskurserna 
och mellan könen inte är stora. Det är elever i förskoleklass, årskurs fyra, årskurs 
sju och årskurs ett på gymnasiet som ingår i ELSA-studien. 

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering 

Hur det står till med detta mål är svårt att säga. I dagsläget har vi ingen indikator 
som vi kan mäta detta område med. 

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara god 

Karlstadsbornas nöjdhet med inflytandet i kommunen, NII (Nöjd-Inflytande-
Index), har minskat något sedan förra undersökningen, men vi ligger bättre till än 
medelvärdet för deltagande kommuner. Minskningen är något större för 
Karlstadskvinnorna än för Karlstadsmännen, även om kvinnorna i utgångsläget är 
mer nöjda än männen. Minskningen har skett för frågan om hur väl kommunen 
uppfyller förväntningarna på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande samt 
frågan hur nära idealet kommunen kommer när det gäller insyn och inflytande. 
Skutberget med Muminland och Moskébygge kan ha påverkat resultaten. 

När det gäller tillgängligheten till information på kommens webbplats har den 
minskat något om man utgår från SKL:s självskattningsundersökning. Vi saknar 
viss information inom områdena individ- och familjeomsorg, gymnasium, kultur 
och fritid. Även sökfunktionen behöver förbättras. Ett område där vi istället har 
förbättrat informationen sedan förra undersökningen är inom tillstånd, tillsyn och 
näringsliv. 

Inom delaktighetsindex, som också är en självskattningsundersökning, har vi fått 
samma resultat i år som föregående år. En fråga som vi inte uppfyller är till 
exempel om det finns tid för allmänheten att ställa frågor eller lämna synpunkter 
när kommunfullmäktige sammanträder. En annan fråga som vi inte uppfyller är om 
vi ger kommuninvånarna möjlighet att återkommande ta del av och påverka 
utfallet i budgeten. Vi presenterar inte heller resultaten av inkomna synpunkter på 
webbsidorna. 

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv  

Enligt medborgarundersökningen är Karlstadsborna överlag mycket nöjda med 
fritidsmöjligheterna i kommunen. Förra året hade Karlstad de nöjdaste invånarna 
bland deltagande kommuner. Resultaten för Karlstad över tid har inte ändrats 
speciellt mycket och pendlat ett värde upp eller ett värde ner. Kvinnornas nöjdhet 
med fritidsmöjligheterna låg kvar på samma höga nivå medan männens nöjdhet 
ökat något och har närmat sig kvinnornas.  

För att få Karlstadsborna att leva hälsosamt kan det underlätta om det finns tillgång 
till bland annat parker, grönområden och natur, att det finns ett utbud av olika 
sportmöjligheter, kultur och friluftsliv. Tillgången till idrottsevenemang, 
kulturevenemang och nöjen kan också ha betydelse för hälsan.  

Ohälsan i Karlstads kommun har ökat för båda könen men mer för kvinnorna som 
redan ligger sämst till med högst ohälsotal (antal dagar med ersättning från 
Försäkringskassan per person och år). Av jämförelsekommunerna ligger vi ändå i 
topp med näst lägsta värdet. Linköping ligger bäst till med det lägsta ohälsotalet. 

Bland unga är den psykiska hälsan i det närmaste oförändrad, en liten nedgång i 
sifforna kan skönjas i senaste undersökningen. Totalt sett är det större andel flickor 
än pojkar som inte mår helt bra. Det är relativt stora skillnader mellan de olika 
årskurserna. I förskoleklass och årskurs fyra är det tvärtom större andel pojkar som 
inte mår helt bra. Däremot i årskurs sju och första året på gymnasiet är det återigen 
större andel flickor med psykisk ohälsa. Den största skillnaden mellan könen är i 
gymnasiet.   
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Uppföljning av de övergripande målen 

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun 
Målet beskriver att Karlstad ska vara en attraktiv kommun för alla invånare. En 
plats som är intressant att bo och leva på, där invånarna trivs och känner förtroende 
för sin kommun.  

För att följa upp målet använder vi oss av två olika index (NRI och NMI) från 
Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som Karlstads kommun deltagit i 
flera år i rad. För respektive index ingår några delfrågor som betygssätts av 
invånarna från 1-10 (hur nöjd man är). Betygsmedelvärdena från delfrågorna 
omräknas till ett index från 0 till 100. 

Indikator: Nöjd-Region-Index (NRI – kommunen som plats), MBU 

Frågorna som ligger till grund för NRI är: Hur nöjd är du med din kommun i dess 
helhet som en plats att bo och leva på? Hur väl uppfyller din kommun dina 
förväntningar på en plats att bo och leva på? Föreställ dig en kommun som en plats 
som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din 
kommun kommer?  

Karlstadsborna är överlag väldigt nöjda med sin kommun. Det som utmärker sig 
särskilt för Karlstads del är att vi har betydligt mer nöjda invånare inom de flesta 
områden som handlar om kommunen som plats att bo och leva på, jämfört med 
medelvärdet av de deltagande kommunerna, se diagram 1. 

I senaste undersökningen som genomfördes under hösten 2017 var värdet för NRI 
70 för Karlstads del, vilket är en liten försämring mot föregående år då det var 72. 
Det är ändå betydligt bättre än medelvärdet för deltagande kommuner där NRI låg 
på 60 i årets undersökning.  

Det är kvinnorna som är mest nöjda (71 för Karlstadskvinnorna och 69 för 
Karlstadsmännen) även om skillnaderna mellan könen inte är så stora i år som vid 
förra årets undersökning (2016 hade kvinnorna 75 och männen 70).  

 

DIAGRAM 1: Nöjd-Region-Index, NRI, och andra index inom Kommunen som 
plats, Karlstads kommun jämfört med deltagande kommuner 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
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Indikator: Nöjd-Medborgar-Index (NMI – kommunens verksamheter), MBU  

Frågorna som ligger till grund för NMI är: Hur nöjd är du med hur din kommun 
sköter sina olika verksamheter? Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina 
förväntningar? Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett 
perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer?  

När det gäller hur Karlstadsborna ser på kommunens verksamheter visar det 
övergripande indexet NMI också på ett jämförelsevis bra resultat, index 65 
(samma nöjdhet för båda könen och på samma nivå som föregående år), se 
diagram 2. Det kan jämföras med medelvärdet för deltagande kommuner i den 
senaste undersökningen som låg på 55 och högsta värdet som låg på 69.  

 

DIAGRAM 2: Nöjd-Medborgar-Index, NMI, och andra index inom Kommunens 
verksamheter, Karlstads kommun jämfört med deltagande kommuner 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
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Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder 
Målet beskriver att en bostad är en av grundpelarna för att människor ska känna 
trygghet och för att livet ska fungera. Vi måste kunna erbjuda attraktiva och 
hälsosamma boendemiljöer med blandad bebyggelse både för befintliga invånare 
men också för att locka till oss nya Karlstadsbor.  

För att följa upp målet använder vi oss av statistik kring bostadsbyggande, hur 
många nybyggda bostäder som har färdigställts under året i olika upplåtelseformer 
och bostadstyper. I totalsiffran ingår också om det tillkommit några nya bostäder 
vid ombyggnad. Vi tittar även på index för bostäder från SCB:s 
medborgarundersökning och antalet hem- och bostadslösa. 

Indikator: Färdigställda bostäder, SCB 

Under 2016 färdigställdes 682 bostäder i Karlstad enligt SCB, Statistiska 
centralbyrån. Innan 2015 låg bostadsproduktionen på runt 200 bostäder per år men 
från och med 2015, då vi hade närmare 500 färdigställda bostäder, har 
bostadsbyggandet ökat kraftigt i kommunen. Enligt prognosen för 
bostadsbyggande som uppdaterades senast november 2017 ser det ut att bli cirka 
620 bostäder klara under 2017 och så många som drygt 1 100 under 2018. I stort 
sett alla bostäder som förväntas bli klara under 2018 har redan fått startbesked. 

Vi har ett högt bostadsbyggande i Karlstad. För att få en uppfattning om hur 
mycket vi bygger jämfört med andra kommuner har vi räknat ut antal färdigställda 
bostäder i förhållande till folkmängden. Diagram 3 nedan visar att Karlstad ligger 
på en delad andraplats av jämförelsekommunerna när det gäller bostadsbyggande. 
Örebro är den kommun som under 2016 hade den största bostadsproduktionen. 
Under 2015 var det Karlstad som hade den största bostadsproduktionen i 
förhållande till sin folkmängd. 

 

DIAGRAM 3: Färdigställda bostäder per tusen invånare för Karlstads 
kommun och jämförelsekommunerna år 2015 och 2016 

 

Källa: Bearbetning av SCB-statistik  
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Av de 102 bostäderna i småhus som färdigställdes under 2016, var 80 äganderätter 
av typen friliggande villor och 22 bostadsrätter som klassats som småhus med flera 
lägenheter enligt lantmäterimyndigheten. Fördelningen av alla färdigställda 
bostäder utifrån upplåtelseform och hustyp för 2016 framgår av tabell 1. 

 

TABELL 1: Färdigställda bostäder i Karlstads kommun 2016 
 

Antal färdigställda bostäder  2016 

Totalt antal (nybyggnad samt nettotillskott ombyggnad) 682 

    varav lägenheter i flerbostadshus 580 

        hyresrätter 523 

        bostadsrätter 57 

    varav småhus 102 

        äganderätter 80 

        bostadsrätter 22 

 
Källa: SCB 
 

För att befintliga och nya Karlstadsbor ska ha tillgång till bra bostäder behövs det 
variation och en bra fördelning mellan olika hustyper och upplåtelseformer. Om vi 
har lyckats med det är svårt att säga. Ser vi på det befintliga bostadsbeståndet och 
fördelningen mellan bostäder i småhus och lägenheter i flerbostadshus är 
småhusandelen 33,6 procent i Karlstad. Det kan jämföras med rikets 42,8 procent. 
Av jämförelsekommunerna har Örebro den lägsta andelen småhus, 31,6 procent 
och Växjö den högsta 43,1 procent.  

Sett utifrån upplåtelseform har Karlstad 46 procent hyresrätter, 23 procent 
bostadsrätter och 32 procent äganderätter. Det kan jämföras med rikets 38 procent 
hyresrätter, 23 procent bostadsrätter och 39 procent äganderätter. Den kommun av 
jämförelsekommunerna som har den jämnaste fördelningen mellan de olika 
upplåtelseformerna är Gävle.  

Vad som är eftersträvansvärt när det gäller fördelning av olika hustyper och 
upplåtelseformer är svårt att säga och är inte klarlagt för Karlstads del mer än att 
det ska finnas ett varierat utbud på bostadsmarknaden. Just nu byggs det många 
nya bostäder som ger en hög boendekostnad. När nya bostäder byggs kan bostäder 
i det äldre beståndet frigöras och skapa så kallade flyttkedjor. Frågan är hur väl det 
fungerar? Resultat från flyttstudier som WSP har gjort visar att svårigheten för 
unga vuxna att etablera sig på bostadsmarknaden till stor del beror på att många 
äldre bor kvar ensamma i sina småhus. Nyproduktion som attraherar äldre 
människor genererar längre flyttkedjor än övrig nyproduktion och ska alltså i 
slutändan frigöra mindre lägenheter i befintligt bostadsbestånd. Frågan är om det 
frigör tillräckligt många mindre lägenheter? 

I Karlstad är det just de små lite billigare lägenheterna som är svåra att hitta. Det är 
många olika målgrupper som konkurrerar om dessa lägenheter. Förutom unga 
vuxna som vill flytta hemifrån och som inte är studenter är det även personer inom 
kommunens bostadsförsörjningsansvar, som har det svårast att komma in på 
bostadsmarknaden, som är i behov av dessa bostäder.  

Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram behövs det tillkomma cirka 550 
nya bostäder per år för att ha en önskvärd tillväxttakt i kommunen. Hur många 
bostäder i olika upplåtelseformer och hustyper är inte preciserat men 
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bostadsförsörjningsprogrammet pekar på att bostadsbehovet bland de socialt 
utsatta grupperna är stort. Behovet av boenden för nyanlända har ökat och drygt 
300 boenden ska ha ordnats under 2017 kopplat till Bosättningslagen. Till detta 
väljer många nyanlända att hitta eget boende (EBO) vilket leder till en del 
planeringsproblem för kommunen.  

En annan målgrupp som kommunen haft svårigheter att tillgodose bostadsbehovet 
för är personer inom LSS med beslut om bostad med särskild service. Även för den 
äldre andelen av befolkningen som stadigt ökar behöver boendesituationen lösas i 
form av fler boendealternativ med tillgänglighet till service och social närhet. 

Indikator: Nöjdhet med bostäder, index från MBU 

Frågorna som ligger till grund för medborgarundersökningens index för bostäder 
är: Hur ser du på möjligheterna till att hitta bra boende? Hur ser du på utbudet av 
olika typer av boendeformer (hyresrätt, bostadsrätt, småhus etc.)? Hur ser du på 
hur trivsam bebyggelsen är?  

Karlstadsbornas nöjdhet med bostäder har haft en nedåtgående trend genom åren 
enligt resultaten från medborgarundersökningen. År 2012 låg Karlstad på index 62 
och har därefter minskat succesivt till index 53 för 2016. I senaste undersökningen 
2017 ökade dock nöjdheten något igen, till 56 (57 för män och 55 för kvinnor). 
Medelvärdet för deltagande kommuner var 52.  

Karlstads tidigare nedgång berodde mest på Karlstadsbornas minskade nöjdhet 
med utbudet av olika typer av boendeformer men även på en minskad nöjdhet med 
möjligheterna att hitta bra boende. De här två delfrågor har nu fått höjda betyg, se 
diagram 3. Den största ökningen har skett för Karlstadsmännen som är mer nöjda 
än tidigare och mer nöjda än Karlstadskvinnorna.  

 

DIAGRAM 3: Delfrågorna inom index för Bostäder (båda könen), Karlstads 
kommun 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 
Den delfråga som handlar om hur trivsam bebyggelsen är har inte gått ner på 
samma sätt utan har legat ungefär på samma nivå under hela tidsperioden och där 
är det ingen större skillnad mellan könen.  

Även om många upplever det svårt att hitta bra boende inom vissa grupper kan det 
vara så att det ökade bostadsbyggandet i kommunen har lett till en ökad nöjdhet 
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generellt hos Karlstadsborna. Många av dem som svarat på enkäten i 
medborgarundersökningen kanske inte själva har letat bostad den senaste tiden 
utan mer har en allmän uppfattning och tycker att det är positivt att det byggs fler 
bostäder. 

Indikator: Hem- och bostadslösa i Karlstads kommun (ASF) 

För att veta hur många som är hem- och bostadslösa i kommunen görs en 
kartläggning en specifik vecka under året då man räknar de som finns med i 
arbetsmarknads- och socialförvaltningens verksamhetssystem. Vid kartläggningen 
används Socialstyrelsens definition som omfattar fyra olika situationer som 
personer kan befinna sig i under en kortare eller längre tid: Situation 1) En person 
är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. Situation 2) 
En person är intagen/inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt eller 
behandlingsenhet. Situation 3) En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning till exempel träningslägenhet eller med socialt kontrakt på grund av 
att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Situation 4) En 
person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/släktingar eller har ett 
tillfälligt inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson.  

I den senaste mätningen i Karlstad 2016 var det cirka 350 hem- och bostadslösa 
personer som fanns med i arbetsmarknads- och socialförvaltningens 
verksamhetssystem enligt ovanstående definitioner. Drygt hälften av dem var män, 
närmare 66 procent. Inom Situation 1 där personerna är hänvisade till akutboende, 
härbärge, jourboende eller är uteliggare fanns det 54 personer (41 män och 13 
kvinnor). Det var ungefär lika många i Situation 2 där personerna är intagna eller 
inskrivna på anstalt eller behandlingsenhet. Inom Situation 3 var det flest personer, 
122 (70 män och 52 kvinnor), där personerna har en boendelösning ordnad av 
kommunen. Inom Situation 4 var det 96 personer (61 män och 35 kvinnor) som bor 
tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar och släktningar. Förutom de personer som 
förvaltningen har koll på kan det finnas ett visst mörkertal. 

Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum  
Målet beskriver vikten av en mångfald av kultur- och nöjesevenemang, ett rikt 
utbud av natur- och friluftsområden samt att det finns möjligheter att utöva idrott 
och ha en aktiv vardag. Kommunen har ett särskilt ansvar för att barn och 
ungdomar får del av kulturella upplevelser.  

För att följa upp målet använder vi Kulturindex från SCB:s 
medborgarundersökning. 

Indikator: Kulturindex, MBU 

Det är tre frågor som ligger till grund för detta index: Vad tror eller tycker du om 
biblioteksverksamheten? Vad tror eller tycker du om utställnings- och 
konstverksamheter? Vad tror eller tycker du om teaterföreställningar och 
konserter?  

När det gäller kulturindex i SCB:s medborgarundersökning ligger Karlstad väldigt 
bra till med mycket nöjda Karlstadsbor. Det har skett en stadig ökning i 
Karlstadsbornas nöjdhet inom kulturområdet de senaste fyra åren. I den senaste 
undersökningen hade Karlstad index 75 för kulturområdet, vilket var det högsta 
betygsindexet för någon kommun. Även i förra årets undersökning låg vi i topp 
med mer nöjda invånare än andra kommuner när det gäller kultur. Medelvärdet för 
deltagande kommuner låg på 62 i årets undersökning. 

För detta index är skillnaderna mellan män och kvinnor större än för andra index i 
samma undersökning, med betydligt mer nöjda kvinnor än män. Den senaste 
undersökningen som gjordes under hösten 2017 visar dock att nöjdheten har ökat 
för männen medan den minskat något för kvinnorna, vilket gjort att männen 
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närmat sig kvinnornas nivå när det gäller kultur. Männen har ökat från 70 till 74 
och kvinnorna har minskat från 79 till 77.  

Tittar man på delfrågorna inom detta index får biblioteksverksamheten högst betyg 
även om det var en liten nedgång från föregående år på grund av något mindre 
nöjda kvinnor. Karlstadskvinnorna gav betyget 8,2 och Karlstadsmännen 8,0 av 10 
möjliga. För delfrågorna om utställnings- och konstverksamheten samt 
teaterföreställningar och konserter kan ökningen sedan förra årets underökning 
tillskrivas nöjdare män. Kvinnorna låg på samma nivå som vid förra årets 
undersökning.  

Det har inte varit så stora skillnader mellan åren för de olika delfrågorna mer än att 
de har närmat sig varandra något, se diagram 4. Den största ökningen över tid har 
varit för utställnings- och konstverksamheten. 

 

DIAGRAM 4: Delfrågorna inom Kulturindex (båda könen), Karlstads kommun 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 

Vi vet att överlag är kvinnor mer nöjda än män i den här typen av undersökningar. 
För SCB:s medborgarundersökning är det i stort sett bara trygghetsindex som är 
lägre för kvinnor än män. Att skillnaderna mellan könen är så mycket större på 
kulturområdet skulle kunna förklaras med att kvinnor i större utsträckning än män 
tar del av mer ”traditionella” kulturupplevelser, vilket de tre delfrågorna i 
kulturindex handlar om. Eftersom det är en attitydundersökning uppmanas alla 
svara även om man inte har egen erfarenhet. Kan det vara så att männen som inte 
tar del av kulturen i samma utsträckning som kvinnorna ändå svarar fast kanske 
inte visar samma grad av nöjdhet eftersom man inte riktigt vet? Det vara så att 
männen i större grad tar del av idrottsevenemang som att se på ishockey och 
fotboll. 

Myndigheten för kulturanalys har undersökt svenskarnas kulturvanor och kommit 
fram till att kvinnor både konsumerar och utövar mer kultur än män.  

I rapporten Kulturvanor1 framgår att kvinnor framför allt konsumerar mer av 
traditionell kultur, som besök på teater och konstutställningar. De enda av 
aktiviteterna som ingår i undersökningen där män var mer aktiva än kvinnor var 
onlinespel och att lyssna på radio via internet. 

                                                      
1 Kulturvanor – socioekonomiska analyser och tidstrender, Kulturfakta 2017:2, 
Myndigheten för kulturanalys. 
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Undersökningen visar också ett starkt samband mellan utbildningsnivå och 
kulturvanor. Personer med eftergymnasial utbildning tar oftare del av i princip alla 
sorters kultur. Utbildning påverkar kulturvanorna mer än social klassbakgrund och 
hushållets inkomster. 

Allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande är en viktig del av de 
kulturpolitiska målen. Rapporten visar att de allra flesta tar del av någon slags 
kultur samt att möjligheterna att själv utöva ser ut att vara goda. Däremot påverkas 
delaktigheten av faktorer som utbildning och var man bor. Samhällstrender som 
ökade skillnader på skolområdet och en allt mer glesbefolkad landsbygd är därför 
några exempel på frågor som kommer att påverka kulturpolitiken framöver. 

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige  
Målet handlar om att vi vill stärka besöksnäringen och bidra till utvecklingen av 
Karlstad som event-, upplevelse-. idrotts- och handelsstad. Vi strävar efter att vara 
bland de bästa besöksmålen i Sverige. De som besöker Karlstad ska känna att de 
gärna vill återvända eller bosätta sig här.  

För att följa upp målet använder vi statistik på antal hotellövernattningar i Karlstad 
per år.  

Indikator: Hotellövernattningar i antal, SCB 

Antalet hotellövernattningar i Karlstad har ökat stadigt över tid med en totalökning 
på 100 000 övernattningar från 2012 till 2016 och ligger nu på 507 441 
hotellövernattningar. Detta innebär att vi ligger på nionde plats i landet sett i antal 
övernattningar. Då är flera av de andra topp tio kommunerna befolkningsmässigt 
större än Karlstad eller ligger i Stockholmsregionen.  

Om vi istället tittar på antal övernattningar i förhållande till folkmängden klättrar 
vi några steg uppåt och hamnar på en sjätte plats. Flest övernattningar i förhållande 
till folkmängd har Sigtuna, därefter kommer Stockholm, Solna, Gotland, Göteborg 
och sedan Karlstad. Malmö ligger då sjua. 

För Karlstads del var det de svenska hotellgästerna som stod för ökningen denna 
gång eftersom antalet hotellövernattningar för de utländska hotellgästerna 
minskade. Den totala ökningen sedan året innan blev 11 procent (+19 procent för 
de svenska hotellgästerna och -7 procent för de utländska). Förändringen i antal 
mellan åren 2012 och 2016 visas i diagram 5. 

 
DIAGRAM 5: Hotellövernattningar per år under perioden 2012-2016, 
Karlstads kommun 

 

Källa: SCB 
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Tittar vi på alla svenska gästnätter för Karlstads del, vilket inkluderar förutom 
hotell även stugbyar, vandrarhem och camping, ökade vi med 77 846 gästnätter, 
totalt 18 procent under 2016. Lägger vi till den utländska marknaden blev den 
totala ökningen istället 10 procent eftersom vi hade en minskning på bland annat 
den kinesiska och norska marknaden under 2016.  

Den stora ökningen av hotellgästnätter innebar, förutom att antalet gäster och 
beläggningsgraden ökade hos hotellen, också att hotellen kunde ta bättre betalt per 
rum. Logiintäkterna per disponibelt rum ökade med 15 procent. 

Ökningen beror på flera saker, men konsthallen Sandgrund Lars Lerin har varit en 
betydande faktor. Konsthallen hade 2016 en ökning av antalet gäster med 80 000 
besökare, från 45 000 till 125 000 besökare.  

Privatturismen ökade under 2016, men även evenemang och stora möten gick bra. 
Fler evenemang och fler sålda biljetter än året innan rapporteras från Karlstad CCC 
och Löfbergs Arena. Även Värmlands museum, Wermland Opera, Alsters 
Herrgård och Mariebergsskogen har haft fler besökare under 2016 än året innan.  

Karlstad ska vara en trygg kommun 
Målet handlar om att Karlstad ska upplevas som en säker och trygg kommun där 
alla kan vistas utan oro för att utsättas för våld, hot eller andra brott. Barn och 
ungas uppväxtvillkor är en viktig aspekt i vårt arbete för att göra Karlstad till en 
trygg kommun. Risken för våld och skador i hemmet är också en viktig 
trygghetsfråga.  

För att följa upp målet använder vi trygghetsindex från SCB:s 
medborgarundersökning samt andel elever som upplever trygghet i sin vardag 
utifrån ELSA-undersökningen. Trygghet för unga bygger på enkätfrågor som 
elever får svara på i kommunens ELSA-undersökning och som sammanställs 
årligen för elever i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. 

Indikator: Trygghetsindex, MBU 

Det är tre frågor som ligger till grund för detta index: Hur ser du på hur tryggt och 
säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? Hur ser du på hur trygg och 
säker du kan känna dig mot hot, rån och misshandel? Hur ser du på hur trygg och 
säker du kan känna dig mot inbrott i hemmet?  

Enligt SCB:s medborgarundersökning ligger den upplevda tryggheten bland 
Karlstadsborna kvar på samma nivå som i föregående års undersökning totalt sett, 
index 60. Uppdelat på kön ser vi dock att den upplevda trygghet hos männens har 
ökat (från 62 till 63) medan kvinnornas upplevda trygghet minskat (från 58 till 57), 
vilket innebär något ökade skillnader mellan könen, med mindre trygga kvinnor än 
män.  

Den kommun i medborgarundersökningen där kommuninvånarna känner sig minst 
trygga hade ett index på 32. Högsta betygsindexet var 78. Karlstads trygghetsindex 
låg ändå över medelvärdet för deltagande kommuner som var 57 i den senaste 
undersökningen.  

När det gäller delfrågorna inom Trygghetsindex för båda könen är det delfrågan 
om hur trygg och säker man känner sig mot inbrott i hemmet som man känner sig 
mest trygg med. Även om den delfrågans betygspoäng har minskat något sedan 
förra året märks det inte på totalvärdet för hela trygghetsindex. De andra 
delfrågorna ligger kvar på samma betygspoäng som 2016, se diagram 6. Inom alla 
de tre delfrågorna är det kvinnorna som upplever en minskad trygghet jämfört med 
tidigare. Männen däremot upplever en något ökad trygghet i två av delfrågorna. 
Det gäller delfrågan om man känner sig trygg och säker att vistas utomhus på 
kvällar och nätter samt delfrågan om man känner sig trygg och säker mot hot, rån 
och misshandel. 
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DIAGRAM 6: Delfrågorna inom Trygghetsindex (båda könen), Karlstads 
kommun 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 

Indikator: Trygghet bland unga, andel av elever, ELSA  

Frågorna som ställs i ELSA-undersökningen gäller förskoleklass, årskurs 4, 
årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet och är: Jag känner mig trygg inför skoldag, 
Jag trivs i skolan, Jag har kamrater i skolan, Jag har kamrater på fritiden, Elever är 
vänliga. Svaren ”stämmer mycket bra” och ” stämmer ganska bra” läggs ihop och 
redovisas som andel trygga elever i procent.  

Om vi slår ihop alla deltagande årskurser visar resultatet att 97 procent av eleverna 
känner sig trygga och att tre procent känner sig otrygga. Vid en uppdelning på 
årskurs skiljer sig inte resultatet så mycket åt mellan årskurserna eller mellan 
pojkar och flickor. Elever i årskurs sju är mest trygga men bara något mer än 
elever i övriga stadier. Därefter kommer elever i gymnasiets årskurs ett och sedan 
elever i förskoleklass. Elever i årskurs fyra är minst trygga även om skillnaderna är 
mycket små, se diagram 7. 

 
DIAGRAM 7: Trygghet hos unga (båda könen) uppdelat på årskurs i 
Karlstads kommun (OBS! Bruten skala) 

  

Källa: ELSA-undersökningen läsåret 2016/2017, Karlstads kommun 
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Det som dock utmärker sig i resultaten är delfrågan ”om elever är vänliga” där 
eleverna i årskurs fyra har minst andel som håller med, 90 procent. Även om 90 
procent kan låta mycket så är det ändå sju procentenheter lägre än totalresultatet 
där 97 procent är trygga. Om man vänder på det, är det 9,8 procent av flickorna 
och 8,4 procent av pojkarna upplever att andra elever inte är vänliga (svaren 
”stämmer ganska dåligt” och ”stämmer mycket dåligt” på frågan om elever är 
vänliga). Även i förskoleklass upplever eleverna i högre grad att andra elever inte 
är vänliga än jämfört med årskurs sju och gymnasiets årskurs ett. 

Pojkar i gymnasiet uppger i något högre grad än flickor i gymnasiet att de trivs i 
skolan, att elever är vänliga och att de känner sig trygga inför skoldagen. Däremot 
är det en något lägre andel av pojkarna som uppger att de har vänner på fritiden 
jämfört med flickorna. Siffran totalt sett för båda könen på gymnasiet ligger på 
96,7 procent. 

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering 
Målet handlar om att Karlstad vill vara en kommun där invånarna respekterar 
varandra och där ingen karlstadsbo känner sig diskriminerad på grund av kön, 
könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller andra 
omständigheter som gäller den enskilde som person. 

I dagsläget saknas indikatorer för att följa upp målet.  

Indikator: Saknas 

Tillgängligheten och möjligheten till delaktighet ska vara 
god 
Målet handlar om att alla som bor och vistas i Karlstad ska ha god tillgänglighet. 
Det gäller fysisk tillgänglighet, men även tillgänglighet till information och 
möjlighet att förstå beslut och att kunna vara delaktig i kommunens processer. Vi 
vill tillvarata digitaliseringens möjligheter och öka möjligheten för Karlstadsborna 
att aktivt delta i samhället och känna att det finns möjligheter att kunna påverka sitt 
liv och vardag.  

För att följa upp målet använder vi NII (Nöjd-Inflytande-Index) från SCB:s 
medborgarundersökning samt två olika självskattningsundersökningar som vi 
genomför varje år med hjälp av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och som 
ingår i KKiK, Kommunens kvalitet i korthet. Den ena undersökningen handlar om 
en bedömning utifrån givna frågor vad vi har på vår hemsida eller inte. Den andra 
undersökningen baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i 
kommunen. 

Indikator: Nöjd-Inflytande-Index, NII, MBU 

Det är tre frågor som ligger till grund för Nöj-Inflytande-Index, NII: Hur nöjd är 
du med den insyn och det inflytande invånarna har över kommunens beslut och 
verksamheter? Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på invånarnas 
möjligheter till insyn och inflytande? Försök föreställa dig en ideal situation för 
invånarnas insyn och inflytande över kommunens verksamheter och beslut. Hur 
nära ett sådant ideal tycker du att invånarnas insyn och inflytande kommer i din 
kommun?  

Karlstadsbornas nöjdhet när det gäller inflytande över kommunens beslut och 
verksamheter låg på indexvärde 45 i årets undersökning. Det är en liten försämring 
mot föregående år. NII var som högst 2014 med indexvärde 49. Sedan dess har det 
minskat succesivt ner till 45. Förra året var värdet 46.  

Som visas i diagram 8 ligger Karlstads värde över medelvärdet för deltagande 
kommuner som var 40. Högsta värdet var 55 och lägsta värdet var 24. 
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DIAGRAM 8: Nöjd-Inflytande-Index, NII, och andra index inom Inflytandet 
inom kommunen, Karlstads kommun jämfört med deltagande kommuner 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 
Om vi tittar på delfrågorna inom NII är det framförallt två av frågorna där 
nöjdheten minskat och då både hos män och kvinnor. Dock är minskningen något 
större för kvinnor än för män, även om kvinnorna i utgångsläget är mer nöjda än 
männen. Minskningen har skett för frågan om hur väl kommunen uppfyller 
förväntningarna på invånarnas möjligheter till insyn och inflytande samt frågan hur 
nära idealet kommunen kommer när det gäller insyn och inflytande. 

Inom detta område brukar vi även hålla lite koll på två andra index; förtroende och 
påverkan. Även där ligger Karlstad över medelvärdet för deltagande kommuner, se 
diagram 8. Förtroendeindex handlar om hur nöjd man är med hur kommunens 
politiker och tjänstemän arbetar för kommunens bästa. Där har förtroendet ökat 
sedan förra året, från index 49 till index 52. Däremot har indexvärdet för påverkan 
minskat något. Två av delfrågorna under index om påverkan handlar om 
möjligheterna till att påverka politiska beslut och om hur väl politikerna lyssnar till 
invånarnas synpunkter. Där ser man en tydlig minskning sedan förra årets 
undersökning.  

Den senaste tidens debatt om Skutberget med Muminland och eventuellt 
moskébygge på Rud är två aktuella händelser som figurerat i media den senaste 
tiden och kan ha påverkat resultatet eftersom undersökningen gjordes under hösten 
2017. 

Indikator: Informationsindex för kommunens webbplats, KKiK 

Måttet baseras på en självskattningsmätning av informationsgivningen på 
kommunens webbsida och visar tillgängligheten till digital information. Totalt 
ställs 256 frågor och för varje fråga kan mellan 0 och 3 poäng ges beroende på om 
informationen finns på hemsidan eller inte. Frågorna som ställs handlar om till 
exempel vilka förskolor som finns i kommunen, öppettider på 
återvinningsstationen eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen. Värdet 
visar andel av maxpoäng. Det är SKL, Sveriges kommuner och landsting, som 
tagit fram måttet, vilket även är ett mått som används i KKiK, Kommunens 
kvalitet i korthet. 

Karlstads kommun får i årets underökning 91 procent av maxpoängen. Sedan förra 
undersökningen har vi minskat med två procentenheter. Vi ligger dock bäst till av 
våra jämförelsekommuner. Linköping är närmast på 90 procent. Jämfört med 
samtliga deltagande kommuner hamnar vi på 30 plats. Hammarö toppar 
placeringen med 98 procent och som nummer tre kommer Forshaga med 97 
procent. Riksgenomsnittet ligger på 79 procent.  

De områden där vi inte har riktigt all information som vi borde ha (enligt 
mätningen) och därför har fått lite sämre resultat för är individ- och familjeomsorg, 
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gymnasium, kultur och fritid och framförallt sökfunktionen på hemsidan. Det är de 
områdena vi har försämrat oss på.  

Däremot har vi förbättrat oss när det gäller information om tillstånd, tillsyn och 
näringsliv, ett område där vi får maxpoäng. Maxpoäng har vi även uppnått för 
förskola. 

Att vi har minskat från 93 till 91 procent samtidigt som genomsnittet för de 
deltagande kommunerna har ökat från 76 till 79 innebär att vi har tappat vår fina 
sjundeplacering från förra året. Totalt sett i riket ligger vi dock i bästa gruppen av 
fyra grupper, den fjärdedelen med högst resultat. 

Eftersom mätningen numera görs av kommunerna själva kan det vara svårt att 
jämföra resultaten med andra kommuner och även mellan åren. Resultaten 
påverkas till viss del av den värdering som den ifyllande personen gör i specifika 
frågor/områden. Särskilt om man ska bedöma ifall något uppfylls ”till viss del” 
eller ”inte alls”. Dock är resultaten från mätningen ett bra verktyg för kommunen 
för att se över de områden där vi kan förbättra oss.  

Indikator: Delaktighetsindex, KKiK 

Mått kommer från en självskattningsundersökning som vi inom kommunen själva 
genomför varje år inom KKiK, Kommunens kvalitet i korthet och visar en samlad 
bild av hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens 
utveckling. Poängen baseras på 18 frågor om möjligheterna till 
medborgardelaktighet i kommunen. Värdet visar andel av maxpoäng. 

De två senaste åren har Karlstads kommun fått index 76, vilket är betydligt lägre 
än vi hade tidigare (2015 var värdet 85). En stor anledning till skillnaden mellan 
2015 och 2016 är att bedömningen gjorts annorlunda i de två senaste mätningarna. 
Det är olika personer hos oss i kommunen som genomfört självskattningen. Det är 
en bedömningsfråga i vissa fall om vi uppfyller frågan helt, delvis eller inte alls.  

En fråga som vi inte uppfyller är till exempel om det finns tid för allmänheten att 
ställa frågor eller lämna synpunkter när kommunfullmäktige sammanträder. En 
annan fråga som vi inte uppfyller är om vi ger kommuninvånarna möjlighet att 
återkommande ta del av och påverka utfallet i budgeten. Vi presenterar inte heller 
resultaten av inkomna synpunkter på webbsidorna. 

Riksgenomsnittet ligger på 57 för 2017 års undersökning. Av 
jämförelsekommunerna ligger Kalmar bäst till med 87. Vi ligger på delad 
andraplats med Gävle. Totalt sett i riket ligger vi i bästa gruppen av fyra grupper, 
den fjärdedelen med högst resultat. 

Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv  
Målet handlar om att skapa möjligheter att främja hälsa och förebygga ohälsa och 
sjukdomar, vilket är utgångspunkten för allt folkhälsoarbete. Karlstad vill arbeta 
aktivt för att invånarna själva ska kunna göra hälsosamma val och må bra genom 
en stadsplanering som stimulerar till rörelse och möten mellan människor samt 
minska buller och annan yttre störande miljöpåverkan.  

För att följa upp målet använder vi Index för Fritidsmöjligheter i SCB:s 
medborgarundersökning, Försäkringskassans ohälsotal, samt ett index om psykisk 
hälsa från elevhälsodata som sammanställs årligen från elever i förskoleklass, 
årskurs 4, årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet. (ELSA). 

Indikator: Fritidsmöjligheter, index, MBU 

Det är fyra frågor som ligger till grund för detta index: Hur ser du på tillgången till 
parker, grönområden och natur? Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva 
fritidsintressen t ex sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv? Hur ser du på tillgången 
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till idrottsevenemang? Hur ser du på tillgången till kulturevenemang? Hur ser du 
på nöjesutbudet?  

I SCB:s medborgarundersökning 2016 var Karlstadsborna nöjdast i landet när det 
gäller fritidsmöjligheter (bland deltagande kommuner). Karlstad fick indexvärdet 
72, där kvinnorna hade 74 och männen 70. I årets undersökning visar det sig att 
männen är lite nöjdare (71) och det gjorde att det totala indexet för 
fritidsmöjligheter ökade från 72 till 73. Det högsta värdet för detta index för 2017 
var 74. Medelvärdet för deltagande kommuner 2017 var 61 och lägsta värdet 45. 
Skillnaden mellan åren för delfrågorna har inte varit särskilt stora, se diagram 9. 

 

DIAGRAM 9: Delfrågorna inom index för Fritidsmöjligheter (båda könen), 
Karlstads kommun 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 

Av delfrågorna i index för Fritidsmöjligheter är det den om tillgången till parker, 
grönområden och natur som fått högsta betygsvärdet, 8,0 av 10 möjliga (7,9 män 
och 8,1 kvinnor). 

Indikator: Ohälsotal, F-kassan  

Ohälsotalet är ett mått på hur många dagar under en tolvmånadersperiod som 
Försäkringskassan betalar ut ersättning vid nedsatt arbetsförmåga i förhållande till 
antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år. Ersättningar som ingår är sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på 
antalet utbetalda nettodagar. Ju lägre ohälsotal desto bättre.  

Ohälsotalet för 2016 har försämrats något sedan föregående år och för Karlstads 
del har det ökat från 23,9 till 24,4. Försämringen har skett både för män och för 
kvinnor men mest för kvinnorna som redan innan hade ett högt ohälsotal.  

Av jämförelsekommunerna är det Linköping som ligger bäst till med lägst 
ohälsotal, 21,0. Karlstad har det näst bästa värdet av jämförelsekommunerna, men 
Växjö och Luleå ligger tätt efter. Alla jämförelsekommuner utom Linköping och 
Luleå har fått sämre värde jämfört med året innan, se diagram 10.  
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DIAGRAM 10: Ohälsotal för jämförelsekommunerna 2014-2016 (båda könen) 

 
Källa: Försäkringskassan 
 

Uppdelat på kön ser vi att det är kvinnorna som har de högsta ohälsotalen, alltså 
flest dagar med utbetald ersättning per person och år. Den kommun som har den 
minsta skillnaden mellan män och kvinnor är Kalmar. Största skillnaden mellan 
könen har Sundsvall. Sundsvallskvinnorna har i genomsnitt cirka 12 fler 
ersättningsdagar per person och år jämfört med Karlstadskvinnorna, se diagram 11. 

 

DIAGRAM 11: Ohälsotal uppdelat på kön för jämförelsekommunerna 2016 

 

Källa: Försäkringskassan 
 

Eftersom ohälsotalet är ett trögrörligt mått kan man även titta på 
sjuktal/sjukpenningtal för att få en mer nyanserad bild och tidigare se tendenser 
och trender. Det har vi dock inte gjort för 2016. Siffror för ohälsotalet 2017 
kommer i slutet av januari 2018. 

 

21,0

27,4
29,6

26,6

33,0

24,4 25,0 25,6
28,0 27,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

An
ta

l u
tb

et
al

da
 d

ag
ar

 m
ed

 e
rs

ät
tn

in
g 

pe
r p

er
so

n

2014 2015 2016

16,3

21,9 23,7
20,7

24,3

18,4 19,9 19,9
23,5 22,1

26,1

33,0
35,7

32,6

42,0

30,4 30,3 31,9 32,5 33,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

An
ta

l u
tb

et
al

da
 d

ag
ar

 m
ed

 e
rs

ät
tn

in
g 

pe
r p

er
so

n

Män Kvinnor



   Sid 21(21) 
 

 

Indikator: Psykisk hälsa hos unga, andel av elever, ELSA 

Frågorna som ställs i ELSA-undersökningen gäller förskoleklass, årskurs 4, 
årskurs 7 och årskurs 1 på gymnasiet och är: Jag känner mig ledsen, Jag känner 
mig orolig/ängslig, Jag känner mig känner mig arg, Jag känner mig irriterad eller 
på dåligt humör, Jag har svårt att koncentrera mig. Svaren ”sällan” och ”aldrig” 
läggs ihop och redovisas i andel (%) av de i respektive årskurs som svarat på 
enkäten. 

Totalt sett (alla deltagande årskurser sammanslaget) är det fler pojkar än flickor 
som uppger att de mår bra utifrån de frågor som ställs i undersökningen. Tittar vi 
däremot på skillnaderna mellan årskurserna ser vi att en större andel flickor än 
pojkar uppger att de mår bra i förskoleklass och i årskurs 4. I årskurs 7 och i 
årskurs 1 på gymnasiet är det omvända förhållanden med större andel pojkar än 
flickor som mår bra. Den största skillnaden mellan pojkar och flickor är i 
gymnasiet där 64,6 procent av flickorna och 80,7 procent av pojkarna uppger att de 
mår bra, se diagram 12. 

 

DIAGRAM 12: Psykisk hälsa hos unga, andel av elever i respektive årskurs i 
Karlstads kommun som uppger att de mår bra, läsåret 2016/2017 

 

Källa: ELSA-undersökningen, Karlstads kommun 
 

Om vi vänder på värdena så är det 35,4 procent av flickorna i gymnasiets årskurs 1 
som uppger att de inte mår bra. Det är ”svår koncentration” som de uppger i störst 
utsträckning, därefter kommer ”irriterad”, ”orolig” och ”ledsen”. Inte lika stor 
andel känner sig ”arga”. 
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