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Målanalys: En kunskaps- och tillväxtkommun, Del 1 – Utbildning och försörjning 
Karlstads kommun, kommunledningskontoret 2018 
 
Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den är 
skriven utifrån statistiska underlag från Skolverket och Statistiska centralbyrån samt utifrån 
analysunderlag från kommunens egna verksamheter. Innehållet har diskuterats på ett målanalysmöte 
med representanter från olika verksamheter. Rapporten har presenterats för politikerna i 
kommunledningsutskottet 2018-03-06.  
 
Kontaktperson: Mona Stensmar Petersen, mona.stensmar.petersen@karlstad.se  
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Sammanfattning 
Mål: Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet 

Grundskolan 

Totalt sett har andelen behöriga till gymnasiet ökat, men för kommunala skolor har 
andelen minskat något. Flickornas tidigare minskning av andel behöriga gör att 
pojkar och flickor nu ligger på samma nivå i Karlstad. Vi kan se en tydligt 
sjunkande behörighetsgrad för gruppen elever inom kategorin ”utländsk bakgrund 
födda utomlands”. Nyinvandrade elever samt elever med okänd bakgrund är 
ojämnt fördelade mellan skolorna. Utan kategorierna ”nyinvandrade” och ”okänd 
bakgrund” uppnår flera skolor 100 procent behöriga elever. Andelen behöriga och 
andra resultatskillnader mellan skolorna påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. 
Karlstad har en hög andel behöriga till gymnasiet jämfört med andra kommuner. 

Utmaningar 
Att öka likvärdigheten mellan skolor, att rekrytera lärare samt att planera och 
bygga skollokaler är några av utmaningarna vi ser framöver. 

Gymnasieskolan 

Allt fler slutför sin gymnasieutbildning och får examen inom fyra år. 
Gymnasieskolor med kommunal huvudman har bättre resultat än gymnasieskolor 
med fristående huvudman, men för yrkesprogram ligger de fristående skolorna 
bättre till. Det är en större andel kvinnor än män på högskoleförberedande 
program. Cirka 20 procent läser vidare på högskola eller universitet direkt efter 
gymnasieexamen i Karlstad. Karlstad hamnar på tredje plats bland 
jämförelsekommunerna när det gäller andel elever med slutförd gymnasieexamen. 
Fler slutför sin kurs inom den gymnasiala vuxenutbildningen. 

Utmaningar 
Att få ännu fler att klara gymnasieexamen, att utveckla utbildningen för nyanlända, 
att fler som börjar på Introduktionsprogrammen (IM) ska nå fram till 
gymnasieexamen samt att minska andelen ungdomar som varken arbetar eller 
studerar är några av utmaningarna vi ser framöver. 

Mål: Karlstad ska vara en bra universitetsstad 

Nästan en tredjedel av de som hade arbete ett år efter sin examen från Karlstads 
universitet jobbade i Karlstadsregionen. Antalet sökande till universitet och 
högskolor minskade i riket som helhet höstterminen 2017, medan det ökade för 
Karlstads universitet. 

Utmaningar 
Att få fler studenter att se Karlstad och Karlstadsregionen som en framtida 
bostads- och arbetsregion, att få studenterna mer delaktiga och synliga i Karlstad 
som stad, att underlätta för studenterna att knyta kontakter med näringslivet i tidigt 
skede samt att ge ungdomar bra möjlighet att välja inriktning inom bristyrken är 
några av utmaningarna vi ser framöver. 

Mål: Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva 

Förvärvsfrekvensen ökar och Karlstads lite lägre nivå närmar sig rikets eftersom 
Karlstads ökning var större än rikets. Det är cirka 20 procentenheter lägre 
förvärvsfrekvens hos utlandsfödda än hos svenskfödda både för åldersgruppen 20–
64 år och 20–24 år. Andelen biståndsmottagare har minskat några år, men verkar 
återigen ha ökat under förra året. Nästan alla jämförelsekommuner hade en 
minskning av andelen biståndsmottagare 2016. Arbetslösheten går ner på grund av 
att andelen personer i åtgärder och program har minskat. Totalt sett minskade 
arbetslösheten mer i Karlstad än i riket och Karlstad ligger nu bättre till än riket. 
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Utmaningar 
Att få fler nyanlända som avslutat sin etableringsperiod att komma ut i egen 
försörjning, att få till en fungerande samverkan med Arbetsförmedlingen när 
etableringsfasen övergår i arbetsmarknadspolitiskt program för att ge bra stöd till 
individer långt från arbetsmarknaden samt att bli bättre på att tänka nytt när det 
gäller kompetensförsörjning är några av utmaningarna vi ser framöver. 
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Indikatorer 
 

En kunskaps- och tillväxtkommun 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Karlstad ska erbjuda utbildning av hög 
kvalitet             
Gymnasiebehörighet, andel elever i årskurs nio 
som är behöriga till gymnasieskolan, samtliga 
huvudmän (%), Skolverket .. 93,1 90,7 91,2 87,0 87,6 

    varav pojkar .. 93,6 89,1 89,5 86,4 87,4 

    varav flickor .. 92,6 92,1 93,0 87,7 87,8 
Gymnasieexamen, andel elever som slutfört sin 
gymnasieexamen inom fyra år (%), Skolverket .. .. .. 71,0 73,3 74,7 
Gymnasial vuxenutbildning (Komvux), andel 
deltagare som slutfört kurs (%), Skolverket 69,0 76,1 74,4 66,6 76,6   

Karlstad ska vara en bra universitetsstad             

Arbete efter examen, andel studenter som 
förvärvsarbetar i Karlstadsregionen ett år efter 
examen från Karlstads universitet (%), SCB .. .. .. 37,7 31,8   

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter 
att försörja sig själva             

Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande av 
befolkningen 20–64 år (%), SCB 75,5 75,4 75,7 76,8 77,7   

    varav män 76,0 75,3 75,7 76,7 77,6   

    varav kvinnor 75,1 75,5 75,7 76,9 77,8   
Biståndsmottagare, andel av befolkningen (%), 
Socialstyrelsen 4,5 4,6 4,6 4,5 4,3   
Arbetslöshet (öppet arbetslösa samt personer i 
program med aktivitetsstöd), andel av 
arbetskraften 16–64 år (%), Arbetsförmedlingen 9,2 9,1 8,3 8,0 7,7 7,3 

    varav män 9,4 9,6 9 8,7 8,6 8,0 

    varav kvinnor 9,1 8,6 7,6 7,2 6,9 6,6 

Kommentar: Pilarna visar åt vilket håll utvecklingen har gått (positivt eller negativt) för 
respektive indikator det senaste året. 
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Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet 
Målet anger att utbildning är en viktig grundsten, både för individen och för 
samhället. Utbildning och kunskap skapar meningsfullhet, är avgörande för att 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden och för möjligheten att välja en 
sysselsättning som upplevs stimulerande. En växande kommun som Karlstad 
behöver välutbildad arbetskraft med hög kompetens som kan vara med och bygga 
framtidens samhälle. 

För att följa upp målet använder vi Skolverkets mått på andelen elever som går ut 
nionde klass med gymnasiebehörighet, samt andelen som slutför sin 
gymnasieexamen respektive sin komvuxutbildning. Detta är av stor vikt för att 
kunna läsa vidare på högskola och universitet och i förlängningen få ett arbete. 
 

Indikator: Gymnasiebehörighet, andel elever i årskurs nio som är behöriga 
till gymnasieskolan (lägsta behörighetskravet), samtliga huvudmän1 (%), 
Skolverket 

Totalt sett har andelen behöriga till gymnasiet ökat, men för kommunala skolor 
har andelen minskat något 

Andelen elever som gick ut årskurs nio våren 2017 med behörighet till gymnasiets 
yrkesprogram2 uppgick till 87,6 procent i Karlstads kommun (samtliga huvudmän). 
Motsvarande siffra för riket var 82,5 procent. Totalt sett hade Karlstad en ökning 
mellan 2016 och 2017, men ser vi enbart till de skolor där kommunen själv är 
huvudman har andelen behöriga istället minskat något. Den sjunkande trenden 
sedan 2013 var som störst under 2016 och har nu återigen planats ut något. 
Skolorna med fristående huvudmän har 100 procent eller nära nog 100 procent 
behöriga till gymnasiet. Gymnasiebehörigheten bland elever i Karlstad har över tid 
varit ett par procentenheter högre än i riket som helhet.  

Flickornas tidigare minskning av andel behöriga gör att pojkar och flickor nu 
ligger på samma nivå i Karlstad. 

Uppdelat på kön ser man att 2016 minskade andelen behöriga flickor mer än 
andelen behöriga pojkar i Karlstad, vilket innebär att pojkar och flickor i Karlstad 
nu ligger på samma nivå. Den största minskningen skedde under 2016 och under 
2017 ser det istället ut som om utvecklingen i Karlstad har vänt med en knapp 
synbar ökning för flickorna och med en mer tydlig ökning för pojkarna.  

I riket däremot syns inte samma mönster. Under 2016 minskade andelen behöriga 
pojkar i riket betydligt mer än vad andelen behöriga pojkar i Karlstad gjorde. Till 
skillnad från den kraftiga minskningen för flickor i Karlstad under 2016 ökade 
andelen behöriga flickor i riket 2016 för att därefter minska något under 2017. För 
rikets del har det lett till en ökad skillnad mellan pojkar och flickor, medan det för 
Karlstads del har det lett till en minskad skillnad mellan könen. 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Huvudman är antingen kommunen eller fristående huvudman, vilken driver skolan som aktiebolag, kooperativ 
eller i någon annan form. 
2 Behörighet till yrkesprogram är den lägsta behörighetsnivån. 
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Diagram 1: Andel elever behöriga till gymnasiet (samtliga huvudmän) 2013–
2017 

 
Källa: Skolverket (OBS! Bruten skala3) 
 

Över tid har andelen behöriga flickor i Karlstad varit något högre än andelen 
behöriga pojkar, med undantag för 2013. För 2017 var det dock ganska lika mellan 
könen i Karlstad efter flickornas minskning. Tar man bort de nyanlända ur 
statistiken för 2017 har Karlstadspojkarna en högre andel behöriga, cirka tre 
procentenheter högre än Karlstadsflickorna.  

Vi kan se en tydligt sjunkande behörighetsgrad för gruppen elever inom kategorin 
”utländsk bakgrund födda utomlands” 

Behörigheten mellan elever med ”svensk bakgrund”, ”utländsk bakgrund född i 
Sverige” och ”utländsk bakgrund född utomlands” skiljer sig åt. För 2017 var 
behörigheten för nämnda grupper: 90,6 procent, 89,4 procent respektive 52,2 
procent4. De senaste åren har skillnaderna i gymnasiebehörighet för elever med 
svensk bakgrund respektive utländsk bakgrund födda i Sverige varit små. Elever 
med svensk bakgrund har under perioden 2013–2017 haft en svagt sjunkande 
behörighetsgrad medan elever med utländsk bakgrund födda i Sverige har haft en 
positiv utveckling. Däremot har elever med utländsk bakgrund födda utomlands 
haft en tydligt sjunkande behörighetsgrad, från 75,9 procent 2013 till 52,2 procent 
20175. Denna kategori av elever har ökat i och med den senaste flyktingströmmen. 

Nyinvandrade elever samt elever med okänd bakgrund är ojämnt fördelade mellan 
skolorna 

Av 920 elever som gick ut nian läsåret 2016/2017 var 5,3 procent nyinvandrade 
elever6 och/eller elever med okänd bakgrund7, (totalt 49 elever, varav 33 pojkar 
och 16 flickor). De skolor som hade flest elever ur dessa kategorier läsåret 
2016/2017 var Frödingskolan (27,3 procent) och Rudsskolan (9,6 procent). Även 
om de två skolorna hade ungefär lika många i antal sett blir andelen mycket större 
på Frödingskolan eftersom det är färre elever där totalt än på Rudsskolan. Dessa 
elever har inte hunnit vara i Sverige tillräckligt länge för att kunna klara alla mål i 
skolan, vilket påverkar statistiken för gymnasiebehörighet med flera 

                                                      
3 Bruten skala innebär att skalan inte börjar på noll. 
4 Dessa siffror gäller skolor med kommunal huvudman, (Karlstads kommuns egna skolor). 
5 Dessa siffror gäller skolor med kommunal huvudman, (Karlstads kommuns egna skolor). 
6 Nyinvandrade elever har kommit till Sverige de senaste fyra åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svenska 
skola tidigare.  
7 Elever med okänd bakgrund saknar uppgift om personnummer, till exempel om de ännu inte blivit folkbokförda 
i Sverige. 
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procentenheters lägre värde som följd. Nästan alla av de 49 eleverna går på skolor 
med kommunal huvudman, men de är inte jämnt fördelade mellan skolorna. Några 
av de kommunala skolorna hade ingen elev alls ur denna kategori under 2017.  

Utan kategorierna ”nyinvandrade” och ”okänd bakgrund” uppnår flera skolor 
100 procent behöriga 

Om man i statistiken exkluderar de elever som är nyinvandrade eller har okänd 
bakgrund är det betydligt fler av Karlstads skolor som uppnår 100 procent eller i 
princip 100 procent behöriga niondeklassare. Uppdelat på flickor och pojkar ser 
man att resultaten förbättras avsevärt om elever som är nyinvandrade eller har 
okänd bakgrund inte finns med i siffrorna, särskilt för pojkarnas del. Detta 
bekräftar att den ojämna fördelningen av nyinvandrade/okänd bakgrund mellan 
skolorna har medfört en något större skillnad i skolresultat och minskad 
likvärdighet mellan skolorna.  

Andelen behöriga och andra resultatskillnader mellan skolor påverkas av 
föräldrarnas utbildningsnivå 

Skillnaderna i skolresultaten mellan de olika högstadieskolorna beror på många 
olika faktorer, till exempel skolans sätt att organisera och bedriva sin verksamhet, 
arbetssätt och lärarinsatser. Men en betydande faktor är elevernas socioekonomiska 
bakgrund där föräldrarnas utbildningsnivå spelar stor roll. Om vi exkluderar elever 
med okänd bakgrund har i stort sett alla elever i Karlstads kommuns skolor vars 
föräldrar har en eftergymnasial utbildning blivit behöriga till gymnasieskolan 
läsåret 2016/2017. Alla skolor8 utom Norrstrandsskolan (Terra Ignis) hade 100 
procent eller i princip 100 procent behöriga elever i den här kategorin.  

Karlstad har en hög andel behöriga till gymnasiet jämfört med andra kommuner 

Bland våra jämförelsekommuner var det Luleå som hade den högsta andelen 
behöriga till gymnasieskolan, 88 procent år 2017, därefter kom Karlstad med 87,6 
procent, vilket visar att vi i Karlstad ligger fortsatt ganska bra till jämfört med 
andra kommuner. 

 
Diagram 2: Andel elever behöriga till gymnasiet (samtliga huvudmän), 
jämförelsekommunerna 2016–2017 

 
Källa: Skolverket (OBS! Bruten skala.) 

                                                      
8 Nyeds skola är inte med i den här redovisningen av sekretesskäl (för få elever). 
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Sett till samtliga huvudmän har ungefär hälften av jämförelsekommunerna haft en 
ökning av andelen behöriga det senaste året, däribland Karlstad. Den största 
ökningen stod Växjö för. 
 

Indikator: Gymnasieexamen, andel elever som slutfört sin 
gymnasieexamen inom fyra år (%), Skolverket 

Allt fler slutför sin gymnasieutbildning och får examen inom fyra år 

Andelen elever som slutför sin gymnasieexamen inom fyra år har stadigt ökat de 
tre senaste åren och ligger nu på 74,7 procent för Karlstads del. Motsvarande siffra 
för riket var 70,9 procent.  

Gymnasieskolor med kommunal huvudman har bättre resultat än gymnasieskolor 
med fristående huvudman, men för yrkesprogram ligger de fristående skolorna 
bättre till 

Uppdelat på huvudman ser vi att de kommunala skolorna har en högre andel elever 
som slutför sin examen inom fyra år än de fristående skolorna i Karlstad. Uppdelat 
på programtyp9 är det cirka tio procentenheter större andel elever i de 
högskoleförberedande programmen som uppnår gymnasieexamen jämfört med 
yrkesprogrammen. 

Generellt sett har de fristående skolorna i Karlstad sämre resultat på sina 
högskoleförberedande program jämfört med sina yrkesprogram. De kommunala 
skolorna och riket har förbättrat sig år för år, både vad gäller högskoleförberedande 
program och yrkesprogram. De fristående skolorna som grupp ligger däremot på 
samma nivå som de senaste tre åren för yrkesprogram men har pendlat något upp 
och ner för högskoleförberedande program, med en sänkning det senaste året. 

Det är en större andel kvinnor än män på högskoleförberedande program 

En större andel kvinnor än män läser på ett högskoleförberedande program i 
gymnasieskolan. Det gäller både för Karlstad och för riket som helhet. Det var 55 
procent kvinnor på de högskoleförberedande programmen och 49 procent kvinnor 
på yrkesprogrammen i Karlstad läsåret 2016/2017.  

Andelen med utländsk bakgrund i Karlstads gymnasieskolor utgjorde 15 procent 
på högskoleförberedande program och 14 procent på yrkesprogram det senaste 
läsåret. 

Andelen behöriga till högskola efter examen från högskoleförberedande program 
har ökat något för de fristående skolorna som legat på en lägre nivå än de 
kommunala skolorna. Men minskningen för de kommunala skolorna det senaste 
året gör att de kommunala skolorna ligger endast något över friskolornas resultat. 
När det gäller yrkesprogrammen ligger de fristående skolorna bättre till med 
betydligt högre andel behöriga till högskolan än för de kommunala skolornas 
yrkesprogram.  

Det är en större andel kvinnor än män som sedan läser vidare på högskola eller 
universitet, oberoende av typ av inriktning. 

Cirka 20 procent läser vidare på högskola eller universitet direkt efter 
gymnasieexamen i Karlstad 

Av de eleverna som slutförde sin examen från någon av gymnasieskolorna inom 
Karlstads kommun 2014 var det knappt 20 procent som studerade vidare inom ett 
år. Av dessa var det drygt 26 procent som valde Karlstads universitet. Det har varit 

                                                      
9 Med programtyp här menas de två kategorierna ”högskoleförberedande program” och ”yrkesprogram”. 
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stora skillnader mellan olika år. Till exempel var andelen som valde Karlstads 
universitet närmare tio procentenheter högre 2014 än 2015.  

Karlstad hamnar på tredje plats bland jämförelsekommunerna när det gäller andel 
elever med slutförd gymnasieexamen 

Bland våra jämförelsekommuner var det Kalmar och Jönköping som hade en högre 
andel med slutförd examen än Karlstad. 

 
Diagram 3: Andel elever som slutför sin gymnasieexamen inom 4 år, 
jämförelsekommunerna 2016–2017 

 
Källa: Skolverket  
 

Fyra av jämförelsekommunerna ökade sin andel elever med slutförd examen från 
året innan och den största ökningen stod Sundsvall för som annars låg lägst av de 
nio kommunerna.10  
 

Indikator: Gymnasial vuxenutbildning (Komvux), andel deltagare som 
slutfört kurs (%), Skolverket 

Fler slutför sin kurs inom den gymnasiala vuxenutbildningen 

När det gäller andelen komvuxelever som slutfört sin kurs inom gymnasial 
vuxenutbildning har den ökat från 66,6 procent till 76,6 procent i Karlstad mellan 
2015 och 2016, vilket är den största ökningen någon av jämförelsekommunerna 
hade. För 2016 var det bara Gävle som låg högre än Karlstad med sina 77,1 
procent.  

Alla jämförelsekommunerna utom Växjö och Luleå hade en ökning mellan 2015 
och 2016 för andelen deltagare som slutfört kurs i gymnasial vuxenutbildning.  

 

 

 

 

 

                                                      
10 Den här statistiken finns inte uppdelad på kön eller bakgrund. 
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Diagram 4: Andel deltagare som slutfört kurs inom gymnasial 
vuxenutbildning, jämförelsekommunerna 2015–2016 

 

Källa: Skolverket 
 

Analys och åtgärder 

Grundskolan 

Skolans mål är att alla elever ska ha godkända betyg och vara behöriga att söka en 
gymnasieutbildning. Det är ett nationellt mål som alla kommuner har att förhålla 
sig till. Statistiken visar dock att andelen behöriga skiljer sig åt mellan olika 
kategorier av elever. 

I Karlstads kommun har andelen behöriga till gymnasieskolan totalt sett ökat igen 
efter den stora minskningen 2016, då antalet nyanlända elever var som störst. För 
enbart de kommunala skolorna har andelen behöriga istället minskat något även 
2017. Det beror till stor del på att behörighetsgraden bland de nyanlända i de 
kommunala skolorna får genomslag i statistiken. De som kom med den stora 
flyktingvågen har inte hunnit vara i Sverige så länge att de har haft samma rimliga 
chans att uppnå skolmålen på samma sätt som övriga elever. Jämfört med andra 
kommuner har vi i Karlstad ändå haft en förhållandevis låg andel nyanlända och vi 
har mindre problem med segregation än andra kommuner. Trots det ser vi ändå 
vissa skillnader mellan skolorna i kommunen. Andelen niondeklassare som uppnår 
behörighet till gymnasieskolan skiljer sig åt mellan högstadieskolorna i Karlstad. 

Vi ser även att elevernas kunskapsnivå är olika hög på olika skolor. Elever med 
hög respektive låg måluppfyllelse är inte jämnt fördelade mellan skolorna i 
Karlstads kommun. Ett par av kommunens skolor har återkommande lägre resultat 
än kommunmedel. Dessa skolor har också ett upptagningsområde med en högre 
andel elever med annat modersmål och föräldrar med kortare studiebakgrund. En 
stor grundorsak till skillnader mellan skolor handlar enligt forskningen om 
socioekonomiska skillnader hos eleverna och framför allt om föräldrarnas 
utbildningsnivå. Den biten är svårare för skolan att göra något åt. Vad kommunen 
kan göra är att planera för att det kan byggas bostadsområden med olika 
bostadstyper och upplåtelseformer för att lättare skapa mångfald i olika områden. 
Det fria skolvalet gör dock att elever kan välja att gå i en annan skola än den de 
tillhör. 

För att ändå försöka få en mer likvärdig skola i Karlstad oavsett vilken skola man 
går i måste vi i kommunen sätta in rätt resurser i form av stöd till skolor och 
fördela skickliga lärare och rektorer där de bäst behövs. Skolans uppgift är att så 

76,1 73,7 76,1 77,1

58,1

76,6
70,0

64,3

46,4

71,3

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

An
de

l i
 p

ro
ce

nt

2015 2016



    
 

12 

 

långt som möjligt kompensera för skillnader mellan elever och ge det stöd som 
varje enskild elev behöver för att uppnå målen för utbildningen. 

I vår analys av skolresultaten kan vi se att av de som saknar behörighet är en 
ökande andel obehöriga i samtliga tre kärnämnen; matematik, svenska och 
engelska. Karlstads meritvärde är något lägre än rikets samtidigt som 
gymnasiebehörigheten är högre. Det kan förklaras av att andelen elever som får de 
allra lägsta respektive allra högsta betygen är färre i Karlstad än i riket. 

En likvärdig skola arbetar även för att det ska bli minskade skillnader mellan 
könen, och då handlar det om att få både pojkar och flickor att höja sina resultat 
och att få de som har lägst resultat att höjas mest. 

Varför andelen behöriga flickor i Karlstad har haft en så stor nedgång 2016 att de 
hamnar på samma nivå som rikets flickor och nästan på samma nivå som pojkar i 
Karlstad, när de tidigare flera år legat några procentenheter högre (i varje fall 
jämfört med riket) är svårt att veta. Och varför minskningen varit betydligt större 
för flickorna än för pojkarna 2016 är också svårt att förklara. Det kan helt enkelt 
handla om naturliga variationer mellan åren. 

Skillnaden mellan flickor och pojkar i kunskapsresultat inom olika ämnen har ökat 
under senare tid och är stora i svenska och i moment kopplat till skrivande. 
Skillnaden mellan könen tycks gälla för såväl yngre som äldre barn. Låga 
kunskaper kopplade till svenska förefaller ha stor inverkan på 
kunskapsutvecklingen i flertalet andra ämnen. Forskning hävdar att ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt är gynnsamt för alla elevers lärande men särskilt 
gynnsamt för grupper av elever med sämre språkkunskaper, till exempel gruppen 
pojkar eller elever med annat modersmål.  

Goda kunskaper i ämnet svenska (eller svenska som andraspråk) är grundläggande 
för att lyckas i skolan. Satsningen på ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
tillsammans med ett starkt fokus på läs- och skrivutveckling i de yngre årskurserna 
fortgår och är ett prioriterat område i Karlstad. Som stöd i arbetet har en 
språkutvecklare med övergripande ansvar anställts. Här gör vi även insatser redan i 
förskolan eftersom vi ser att barnen har olika förutsättningar gällande läsandet och 
skrivandet redan när de kommer till grundskolan. 

I Karlstad gör vi även en översyn av förstelärare för att få minst en förstelärare 
behörig att undervisa i svenska på varje lågstadieenhet för att stötta rektorerna i 
arbetet med att utveckla svenskundervisningen. Detta för att säkerställa att alla 
barn, oavsett kön eller vilken skola de går i, tidigt utvecklar sin förmåga att läsa 
och skriva. 

Digitalisering i förskola/skola är ett annat prioriterat område i Karlstad. En ökad 
digitalisering kan ses som en resurs i arbetet för en ökad likvärdighet. Det handlar 
både om kunskapen om digitaliseringens möjligheter, organisation av lärandet och 
tillgången till digitala verktyg. Vi har arbetat med att öka tätheten av de digitala 
verktygen främst bland personalen, men också för barn och elever. Vissa projekt 
pågår, till exempel att se till att alla läromedel finns på datorerna i en 
högstadieskola och att de yngre barnen lär sig läsa genom att skriva på datorer. En 
nationell strategi för digitalisering i skolan har kommit under året som vi arbetar 
med att anpassa till vår kommun. 

Vi vill motverka utanförskap och se till att alla har en tillhörighet där alla har en 
naturlig plats. Till exempel har ansvaret för de nyanlända eleverna lagts ut på 
respektive skola i stället för som tidigare då en särskild enhet ansvarat för dessa 
elever. De elever som genomför sin utbildning i någon av våra särskilda 
undervisningsgrupper har numera sina lokaler i anknytning till våra 
högstadieskolor och därigenom skapas naturligare mötesplatser. 
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Utmaningar 
 Hur kan vi att attrahera, behålla och utmana skolpersonal? 

Kompetensförsörjningen ser vi som en grundförutsättning för att lyckas 
med skolans uppdrag. Skolenheter i ytterområden ser stora utmaningar. 

 Hur kan vi i ett växande Karlstad möta det utökade behovet av förskolor, 
skolor och fritidshem? Lokalförsörjningen med tillgängliga och 
välfungerande lokaler, där barn- och ungdomsförvaltningen och teknik- 
och fastighetsförvaltningen samverkar är viktigt i detta uppdrag. 

 Hur kan vi planera och bygga olika bostadsområden för att öka 
likvärdigheten och minska segregationen mellan områden och mellan 
skolor? Hur föräldrar väljer skola till sina barn utmanar oss i arbetet med 
likvärdighet i våra verksamheter.  

Gymnasieskolan 

Inom den kommunala gymnasieskolan ser vi att allt fler elever når sin 
gymnasieexamen och Karlstad följer den positiva trenden som syns i Sverige. Den 
genomsnittliga betygspoängen (GBP) är även högre efter avslutad utbildning. 
Flickor når bättre resultat än pojkar, speciellt inom de högskoleförberedande 
programmen i gymnasieskolan där flickorna ligger cirka åtta procentenheter högre 
än pojkarna. Inom yrkesprogrammen är det endast någon eller några 
procentenheters skillnad mellan könen. När det gäller gymnasial vuxenutbildning 
är det klart färre avbrott och även här bättre resultat. 

Vi har satt in särskilda resurser i vissa ämnen som är extra viktiga för att nå 
gymnasieexamen, exempelvis matematik och gymnasiearbete. Vi har även insatser 
på individnivå för elever som inte ser ut att uppnå E i de ämnen som räknas in i det 
slutliga betygsdokumentet. 

Skolorna har fått snabbare resultatåterkoppling från staben vid läsårsslutet för att 
kunna göra mer faktabaserad analys och förbättrad planering inför det kommande 
läsåret. Staben har följt upp vid såväl egenregi som externa utbildare avseende 
avhopp och betyg (resultat) samt återkopplat till berörda utbildare. Resultatet har 
även stämts av mot nationell statistik (oktober 2017). 

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och gymnasieförvaltningen arbetar i 
samverkan för att söka upp och hjälpa ungdomar som varken arbetar eller studerar 
att komma ut i olika aktiveter, studier eller jobb.  

Utmaningar 
 Hur får vi ännu fler elever, och framför allt fler pojkar, att nå fram till 

gymnasieexamen? Det är avgörande för fortsatta studier alternativt arbete. 

 Hur kan vi erbjuda ett utbud av utbildningar inklusive yrkeshögskolan, 
YH, som matchar arbetsgivarnas kompetensbehov? 

 Hur kan vi utveckla utbildningen för nyanlända såväl inom gymnasiet som 
vuxenutbildningen? 

 Hur får vi fler elever som börjar på Introduktionsprogrammen (IM) att nå 
fram till gymnasieexamen alternativt genomgå en kortare yrkesutbildning? 
Nationella yrkespaketen kan användas både inom gymnasiet (IM) och 
vuxenutbildningen. 

 Hur kan vi minska andelen ungdomar i åldern 16 – 24 år som varken 
arbetar eller studerar? 
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Karlstad ska vara en bra universitetsstad 
Målet anger att universitetet är en viktig del i Karlstads och Värmlands fortsatta 
utveckling och tillväxt. Det tryggar kompetensförsörjningen till länet och utifrån 
forskning och innovationer föds nya entreprenörer och företag. Karlstad ska arbeta 
aktivt för att ta vara på och behålla den kompetens som studenterna och 
universitetet utgör. Karlstad ska utvecklas som en attraktiv student- och 
universitetsstad och fortsätta arbetet med kompetensmatchning och 
kompetensförsörjning samt försöka få studenter att stanna kvar i kommunen efter 
studierna.  

För att följa upp målet använder vi oss av ett mått som visar hur stor andel av 
studenterna från Karlstads universitet som har arbete i Karlstadsregionen ett år 
efter examen.  
 

Indikator: Arbete efter examen, andel studenter som förvärvsarbetar i 
Karlstadsregionen ett år efter examen från Karlstads universitet (%), SCB 

Nästan en tredjedel av de som hade arbete ett år efter sin examen från Karlstads 
universitet jobbade i Karlstadsregionen 

Av de studenter som tog examen vid Karlstads universitet 2015 hade cirka 90 
procent arbete ett år efter examen. Den övriga andelen var fortfarande studenter, 
några var arbetslösa eller övrigt (och okänt) ett år senare. Om man ser till de nittio 
procenten som hade jobb ett år senare var det 1 681 personer. Och av de arbetade 
45 procent i Värmland (757 personer) och 31,8 procent hade jobb i 
Karlstadsregionen (534 personer). Andelen för både Värmlands län och 
Karlstadsregionen var något lägre än året innan. En del av de som jobbade flyttade 
till arbete i Västra Götalands län, 19 procent, och en del till Stockholms län, cirka 
12 procent. 

Om man tittar på de 757 personer som hade arbete i Värmland arbetade drygt 70 
procent av dem inom Karlstadsregionen. Om det var några som arbetade i Norge 
efter studierna framgår inte av statistiken, eftersom arbete i Norge eller pendling 
till arbete i Norge hamnar bland ”uppgift saknas”. En intressant aspekt att studera 
vidare är att se hur många av de 757 personerna som arbetade i Värmland ett år 
efter universitetsstudierna som kom från Värmland från början och var de andra 
kom ifrån. 

Antalet rekryterade till ett enskilt lärosäte är bland annat beroende av dess 
utbildningsutbud och om rekryteringen sker regionalt, nationellt eller 
internationellt. Antalet boende i högskolelänet efter examen påverkas bland annat 
av arbetsmarknadssituationen och eventuella möjligheter till fortsatta studier. 

Av de examinerade från universitet eller högskola totalt i riket har drygt 9 av 10 
arbete som huvudsaklig sysselsättning våren 2017. I det här fallet gäller det tre år 
efter examen.  

Antalet sökande till universitet och högskolor minskade i riket som helhet 
höstterminen 2017, medan det ökade för Karlstads universitet 

Enligt Karlstads universitet egen studenträkning den 6 november hade universitetet 
11 066 studenter 2017.11 Det är 200 färre än föregående år vilket beror på att 
antalet studenter på fristående kurser har minskat. Antalet har legat på ungefär 
samma nivå de senaste fem åren. 

Även om antalet studenter minskade från föregående år har Karlstads universitet 
fått fler sökande till sina kurser och program. Karlstads universitet hamnade på 
                                                      
11 Studenträkning 6 november 2017, Karlstads universitet. För definitioner av student, se rapport. 



    
 

15 

 

12:e plats av 38 lärosäten sett till antal sökande till universitet och högskolor 
hösten 2017. Totalt sett i riket minskade antalet sökande jämfört med året innan, 
medan antalet sökande ökade med fyra procent för Karlstads universitet. 
Procentuellt sett var det den näst största ökningen av alla lärosäten. Konstfack hade 
den största ökningen. Tittar man enbart på antalet förstahandssökande hamnar 
Karlstads universitet på 10:e plats av 38 lärosäten.12 

En sammanfattning av studenternas flyttmönster som gjorts av Karlstads 
universitet utifrån två olika studier visar följande:  

 Karlstads universitet ger fler nya värmlänningar 

 Värmlänningar som läst på Karlstads universitet stannar  

 Inte så många värmlänningar flyttar hem igen efter studier på annan ort 

 Studenter från andra län varken stannar i eller flyttar till Värmland 

För utförligare beskrivning se rapporten från universitet.13 

Analys och åtgärder 
Att Karlstads universitet är ett intressant alternativ för blivande studenter visar 
siffrorna för antalet sökande till universitet och högskolor. En förklaring till att 
Karlstads universitet såg en ökning av antalet sökande mellan höstterminen 2016 
och höstterminen 2017 kan vara den nystartade Juristutbildningen hösten 2017, 
vilken blev väldigt populär. 

När vi talar om att locka hit studenter och behålla dem i regionen efter studierna 
ska vi vara medvetna om att det finns vissa mönster när det gäller 
flyttbenägenheten. Till exempel att de flesta flyttningarna sker i 20–30-årsåldern 
och att de vanligaste flyttorsakerna vid flytt längre än 20 km är arbete, sociala skäl 
och utbildning. De allra flesta in- och utflyttarna kommer från närområdet.14 

Många ungdomar och unga vuxna flyttar till större städer i Sverige. De lämnar det 
mindre samhället eller staden där de vuxit upp och flyttar till en större stad för att 
söka lyckan i jobb och utbildning, och kanske kärlek.  

Även om del av utflyttarna återvänder till hemregionen senare i livet så handlar det 
sällan om mer än en tredjedel av de ursprungliga utflyttarna. Återflyttarna drivs 
huvudsakligen av närhet till släkt och vänner, men kräver liksom de flesta flyttare 
ett jobb om de ska kunna återvända. Studier har visat att om två personer i ett 
hushåll bor i en region där ingen av dem är uppväxt, och båda ursprungligen 
kommer från olika hemregioner, så är det betydligt vanligare att man återvänder 
till kvinnans hemregion, inte mannens.15 De här flyttmönstren känns igen i de 
flesta regioner och delar av Sverige och är kanske inte så lätta att ändra på. Men 
för att kunna påverka som region handlar det om att underlätta för studenterna att 
knyta värdefulla kontakter med framtida arbetsgivare, att skapa möjligheter att 
hitta bra boende och visa på regionens intressanta utbud av kultur, 
idrottsmöjligheter och naturupplevelser med mera. 

En avgörande faktor för att först och främst locka studenter till Karlstad är förutom 
intressanta utbildningar även att underlätta boendesituationen för dem. Karlstads 
kommun har tillsammans med universitetet startat en studentbostadsgrupp för att 
se över aktuella antagningssiffror och tillsammans kunna göra en prognos över hur 
många studenter som kommer att behöva en bostad inför kommande termin. Vi har 

                                                      
12 Antagning till högre utbildning höstterminen 2017. Statistik i samband med sista anmälningsdag ht 2017, 
Universitets- och högskolerådet. 
13 Sammanfattning av studenters flyttmönster, Dan Guttke, Avdelningen för ekonomi- och planering, Karlstads 
universitet, 2018-01-31. 
14 Sammanställning av generella forskningsresultat presenterat vid ett seminarium 2013, Thomas Niedomysl, 
Lunds universitet. 
15 Population, space and place, 2015. Thomas Niedomysl, Lunds universitet. 
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även en studentbostadsportal som tas fram av kommunen och universitetet och där 
alla bostadsföretag ska få möjlighet att gemensamt kunna lägga ut lediga 
lägenheter för att underlätta för studenterna att hitta boende. 
Studentbostadsportalen är beräknad att vara i drift under våren 2018.  

Av de studenter som tog examen från Karlstads universitet 2015 och hade arbete 
ett år efter avslutad utbildning var det ungefär hälften som var kvar i länet och en 
knapp tredjedel var kvar i Karlstadsregionen och arbetade. För att öka den andelen 
som stannar kvar och arbetar i länet/regionen har kommunen påbörjat en ökad 
samverkan med universitetet genom flera projekt kring studenter i ett försök att 
underlätta för dem att få arbete i Karlstadsregionen efter avslutad utbildning.  

Ett projekt för att få fler att stanna kvar i länet är till exempel det nystartade 
traineeprogrammet Higher Ambition Program, där man som trainee arbetar heltid 
under ett år i ett företag eller inom en organisation i Värmland. Ett antal 
arbetsgivare inom privat och offentlig sektor i Värmland har gått ihop för att 
erbjuda 20–25 traineeplatser inom olika kompetensområden på 15–20 företag och 
organisationer. 

Kontaktgarantin är en samverkansform med universitetet där kommunen genom 
praktik, gästföreläsningar, examensarbeten och mentorskap garanterar runt 530 
kontakter med studenterna under 2018. Syftet är att kunna berätta om Karlstads 
kommun som arbetsgivare och vilka möjligheter det finns till arbeten och karriär 
inom kommunen. Vi vill på så sätt skapa en relation med tanke på framtida 
rekryteringar som behöver göras inom kommunen och samtidigt få upp ögonen på 
studenterna att se kommunen som en möjlig arbetsgivare efter avslutade studier. 

Kommunen arbetar med att projektleda det så kallade ”välkomnandet” till 
Karlstad. Välkomnandet handlar om att kommunen tillsammans med universitetet 
och Karlstads studentkår vill välkomna de nya studenterna vid universitetet till 
staden och till en ny termin. De tre första veckorna på höstterminen innehåller 
aktiviteter som gruppen tillsammans arbetar fram. Kommunen tillsammans med 
universitetet och studentkåren kommer att fördjupa detta arbete inför höstterminen 
2018. 

Utmaningar 
 Hur kan vi i kommunen tillsammans med universitetet och övriga aktörer 

ge fler studenter möjlighet att kunna och vilja stanna kvar i 
Karlstad/Värmland efter avslutade studier?  

 Hur kan vi arbeta för att få studenterna mer delaktiga och synliga i staden 
Karlstad? 

 Hur kan vi knyta kontakter med näringslivet i tidigt skede i studentens 
utbildning för att skapa kunskap om kommunens möjligheter att erbjuda 
bra jobb? 

 Hur kan vi se till att ungdomarna har bra möjlighet att välja inriktning 
inom bristyrkena? 
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Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att 
försörja sig själva 
Att ha ett arbete och kunna försörja sig själv och sin familj är en av 
grundförutsättningarna för en god hälsa och för att minska risken för socialt 
utanförskap.  

För att mäta om Karlstadsborna kan försörja sig själva tittar vi på indikatorerna; 
förvärvsfrekvens, arbetslöshet och andel biståndsmottagare. 
 

Indikator: Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande av befolkningen 20–
64 år (%), SCB 

Förvärvsfrekvensen ökar och Karlstads lite lägre nivå närmar sig rikets eftersom 
Karlstads ökning var större än rikets 

När det gäller förvärvsfrekvensen har den ökat stadigt de senaste åren till följd av 
en allt bättre arbetsmarknad och 2016 var 77,7 procent av befolkningen i åldern 
20–64 år förvärvsarbetande i Karlstad. Skillnaden mellan män och kvinnor var 
ytterst liten, kvinnorna låg 0,2 procentenheter högre än männen 2016. 

Jämfört med riket ligger Karlstad cirka en procentenhet lägre, men de senaste två 
åren har förvärvsfrekvensen ökat lite mer i Karlstad än i riket och därmed har 
Karlstad närmat sig riket.   

 

Diagram 5: Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande av befolkningen 20–
64 år, Karlstads kommun jämfört med riket, 2008–2016 

 
Källa: SCB (OBS! Bruten skala) 

 

Även i förhållande till våra jämförelsekommuner ligger Karlstad något lägre med 
undantag av Linköping, som har den lägsta förvärvsfrekvensen av 
jämförelsekommunerna. Linköping har den största andelen unga vuxna i åldern 
20–24 år, därefter kommer Karlstad.  

Alla jämförelsekommuner hade en ökning av förvärvsfrekvensen mellan 2015 och 
2016. 
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Diagram 6: Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande av befolkningen 20–
64 år, jämförelsekommunerna 2015–2016 

 
Källa: SCB (OBS! Bruten skala) 

 

En del av orsaken till en låg förvärvsfrekvens i Karlstad totalt sett kan förklaras av 
en lägre andel förvärvsarbetande i de yngre åldrarna jämfört med andra kommuner, 
vilket slår igenom och påverkar siffrorna för befolkningen 20–64 år som helhet. 
Att det är färre som arbetar i dessa åldrar kan bero på att många studerar, men 
framförallt på att vi i Karlstad har lite större andel i åldern 20–29 år som pendlar 
till arbetar i Norge jämfört med riket och jämförelsekommunerna. Norgependlarna 
kommer inte med i statistiken16.  

År 201117 var det cirka tre procentenheter fler förvärvsarbetande i åldern 20–24 om 
man räknar med de som jobbade i Norge. I åldern 25–29 år var andelen 2,6 
procentenheter högre om Norgependlingen räknas med (och till och med 3,7 
procentenheter högre för män i åldern 25–29 år). Utslaget på hela åldersgruppen 
20–64 år innebär det en skillnad på en procentenhet ungefär. Andelen 
förvärvsarbetande skulle alltså vara ungefär en procentenhet högre i Karlstad om 
Norgependlingen räknades med. Ökningen i övriga jämförelsekommuner och i 
riket skulle inte vara lika stor om deras Norgependling ingick. Andelen som 
pendlar till Norge antas dock ha minskat sedan 2011 års siffror eftersom det 
ekonomiskt inte är lika lönsamt på grund av norska kronans minskade värde 
samtidigt som arbetsmarknaden i Sverige har förbättrats. Nya siffror om 
Norgependlingen saknas i dagsläget. 

Det är cirka 20 procentenheter lägre förvärvsfrekvens hos utlandsfödda jämfört 
med svenskfödda både för åldersgruppen 20–64 år och 20–24 år 

När det gäller förvärvsfrekvensen ligger den betydligt lägre för utrikes födda än för 
svenskfödda; 61 procent för utrikes födda och 81 procent för svenskfödda i 
åldersgruppen 20–64 år. 

För unga förvärvsarbetande i åldern 20–24 år oavsett födelsebakgrund ligger 
förvärvsfrekvensen på 59 procent utan Norgestatistiken. Uppdelat på 

                                                      
16 Arbetspendling över landsgräns finns inte med i förvärvsarbetandestatistiken. 
17 En genomgång av särskild Norgestatistik gjordes senast 2011. 
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födelsebakgrund är andelen svenskfödda förvärvsarbetande 61 procent och andelen 
utrikes födda förvärvsarbetande 42 procent i åldern 20–24 år. 

Ofta när vi tittar på andelen som förvärvsarbetar i åldern 20–64 år undrar vi vad 
den resterande andelen gör. Vid en tidigare genomgång av RAKS-statistik18 kunde 
vi konstatera att 82 procent av Karlstadsborna får sin huvudsakliga inkomst från 
förvärvsarbete och/eller studier. Motsvarande siffra för riket är 81 procent. Den 
resterande andelen får sin huvudsakliga inkomst från ekonomiskt bistånd, 
sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning, ålderspension, vård av barn eller har 
låg löneinkomst eller hamnar i posten övrigt; 18 procent för Karlstad och 19 
procent för riket. 
 

Indikator: Biståndsmottagare, andel av befolkningen (%), Socialstyrelsen 

Andelen biståndsmottagare har minskat några år men verkar återigen ha ökat 
under förra året 

Andelen biståndsmottagare totalt i Karlstad har legat på drygt fyra procent sedan 
2008. Sedan 2014 har andelen biståndsmottagare minskat från 4,7 procent och 
ligger nu på 4,3 procent. Motsvarande siffra för riket är 4,1 procent. Det har även 
skett en nedgång för unga personer i åldersgruppen 18–24 år mellan 2014 och 
2016 från 7,6 procent till 6,2. Siffror för 2017 har inte publicerats ännu, men i 
verksamheten ser man en tendens till ökning. 
 

Diagram 7: Andel biståndsmottagare av befolkningen 18 år och äldre i 
Karlstads kommun 2010–2016 

 
Källa: Socialstyrelsen, uttaget från databasen Kolada 
 
Av våra jämförelsekommuner ligger Karlstad ungefär i mitten om vi rangordnar 
andelen biståndsmottagare per kommun totalt sett. Alla jämförelsekommuner utom 
Gävle och Kalmar hade en minskning av andelen biståndsmottagare mellan 2015 
och 2016. 

 
 
 
 
 

                                                      
18 RAKS-statistiken från SCB (registerbaserad aktivitetsstatistik) visar huvudsaklig inkomstkälla utifrån aktivitet 
och skiljer sig något från den mer vanliga RAMS-statistiken (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik) på grund av 
olika mätmetoder. För mer info se scb.se. 
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Diagram 8: Andel biståndsmottagare av befolkningen 18 år och äldre, 
jämförelsekommunerna 2015–2016 

 
Källa: Socialstyrelsen, uttaget från databasen Kolada. 

Nästan alla jämförelsekommuner hade en minskning av andelen 
biståndsmottagare 2016 

Luleå var den jämförelsekommunen som hade lägst andel biståndsmottagare av 
befolkningen 18 år och äldre, 3 procent 2016, samma värde som året innan. 
Därefter kommer Kalmar med 3,7 procent biståndsmottagare. 
 
Ser vi enbart på gruppen unga 18–24 år hamnar Karlstad på en tredje plats av nio, 
efter Luleå och Kalmar. Andelen unga i Karlstad med bistånd var 6,2 procent 
2016. Motsvarande värde för riket var 7,3 procent. Luleå var den 
jämförelsekommun med lägst andel unga med bistånd, 4,9 procent.  
 

Indikator: Arbetslöshet (öppet arbetslösa samt personer i program med 
aktivitetsstöd), andel av arbetskraften 16–64 år (%), SCB 

Arbetslösheten går ner på grund av att andelen personer i åtgärder och program 
har minskat 

Arbetslösheten i Karlstad var 7,3 procent 2017, vilket innebär att den har minskat 
stadigt över tid sedan 2010, då arbetslösheten var uppe i 9,6 procent. Minskningen 
gentemot föregående år var 0,4 procentenheter.  

Delar man däremot upp statistiken i andel öppet arbetslösa och andel personer i 
program ser man att det är andelen personer i program som står för hela 
minskningen. Andelen öppet arbetslösa har istället haft en marginell ökning med 
0,1 procentenhet. Detta kan knappt ses som en ökning, men visar ändå på en bruten 
trend av årlig minskning. 
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Diagram 9: Andel arbetslösa 16–64 år i Karlstads kommun totalt samt 
uppdelat i öppet arbetslösa och personer i program 2008–2017

 
Källa: Arbetsförmedlingen. Siffran för varje stapel anger totalen. 

Totalt sett minskade arbetslösheten mer i Karlstad än i riket och Karlstad ligger 
nu bättre till än riket. 

Arbetslösheten i Karlstad har över tid legat högre än arbetslösheten i riket som 
helhet men sedan 2011 har Karlstad succesivt närmat sig rikets nivå. Siffror för 
2017 visar att arbetslösheten var något lägre i Karlstad än i riket; 7,3 procent 
jämfört med rikets 7,5 procent. 

I Karlstad var den öppna arbetslösheten 3,7 procent medan den i riket var 4,0 år 
2017.  

Diagram 10: Andel arbetslösa i Karlstads kommun jämfört med riket 2008–
2017 

 
Källa: Arbetsförmedlingen 
 

För unga i åldersgruppen 18–24 låg arbetslösheten 2017 något högre i Karlstad än i 
riket; 10,7 procent för Karlstad och 10,4 procent för riket som helhet. Även här har 
Karlstads nivå, som legat över rikets över tid, minskat kraftigare och därmed 
närmat sig rikets nivå.  
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Även för åldersgruppen 18–24 var den öppna arbetslösheten lägre i Karlstad än för 
riket; 4,3 procent i Karlstad jämfört med 4,6 procent i riket.  

Minskningen för de unga i åldern 18–24 år har varit större i Karlstad än i riket och 
även större jämfört med hela befolkningen 16–64 år i Karlstad under 2017. 

Analys och åtgärder 
Det finns många orsaker till varför kvinnor och män inte kan försörja sig och sin 
familj, men oftast handlar det om arbetslöshet, sjukdom eller sociala hinder. Av 
alla vuxna biståndsmottagare i riket som helhet var omkring hälften arbetslösa 
under 2016. Det vanligaste biståndshushållet är en ensamstående man utan barn. 
Om man däremot tar hänsyn till antal hushåll totalt i befolkningen, efter 
hushållstyp, så är den procentuella fördelningen för biståndsmottagande hushåll 
högst för ensamstående kvinnor med barn19. 

Även om vi sett positiva förändringar i statistiken hittills med ökad 
förvärvsfrekvens, minskad arbetslöshet och även minskat bistånd, ser det ut som 
om behovet av bistånd återigen har ökat under 201720. Enligt preliminära 
beräkningar har andelen biståndsmottagare ökat med ungefär en procentenhet 
under 2017 jämfört med 2016 trots att arbetslösheten minskat under samma period. 
Det kan bero på att den största ökningen av antal biståndsmottagare finns i gruppen 
nyanlända, som inte hunnit etablera sig helt och hållet på den svenska 
arbetsmarknaden (inte ens som arbetssökande). Bland de nyanlända handlar det 
framförallt om fler barn som lever i familjer med behov av ekonomiskt bistånd, 
men även att antalet vuxna biståndsmottagare har ökat. Vi kan även se att 
kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under föregående år.  

Även om arbetslösheten minskat totalt sett (det var en marginell ökning för den 
öppna arbetslösheten 2017) ser vi att behovet av bistånd återigen har ökat under 
2017. Nettokostnaden för försörjningsstöd som minskade mellan 2015 och 2016 
har till följd av det ökade antalet biståndsmottagare också ökat. Under perioden 
januari till oktober 2017 har antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd ökat 
med i snitt 20 hushåll per månad, jämfört med samma period 2016. 
Arbetsförmedlingen uppger att andelen nyanlända ökar även hos dem.  

Vi i kommunen har under året gjort fördjupade kartläggningar av alla hushåll som 
har ekonomiskt bistånd. Kartläggningen ger en bredare bild än det som kan fås i 
statistikuttag och har hjälpt oss att se var i processen mot egen försörjning våra 
klienter befinner sig. Underlaget har varit en hjälp för att få en tydligare bild av 
vilka grupper som behöver prioriteras samt vilka resurser som behövs för att hjälpa 
dem att nå egen försörjning.  

En omdisponering av överskott på försörjningsstödet påbörjades i juni 2017. Syftet 
var att arbeta proaktivt och omvandla överskott till jobbskapande insatser. Insatser 
som påbörjades var satsningar på barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd och 
även riktade insatser till nyanlända på väg ur etableringen som inte fått fäste på 
arbetsmarknaden. Under 2018 har det skapats ett projekt ”Insteg Karlstad” 
avseende insatser till nyanlända. Satsningen på barnfamiljer i långvarigt 
försörjningsstöd pågår också under 2018. 

Arbetsmarknadsanställningar är ett bra och framgångsrikt verktyg för att få 
personer långt ifrån ett arbete att närma sig den reguljära arbetsmarknaden. Vi har 
utvecklat arbetet med extratjänster, bättre introduktion och kommer fortsätta 
utvecklingsarbetet under 2018 genom att till exempel bygga på med mer 
utbildningsinsatser. 

                                                      
19 Källa: Socialstyrelsen 
20 Det är en viss eftersläpning i statistiken och för 2017 har vi än så länge bara fått arbetslöshetssiffror. 
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Arbetsmarknad- och socialförvaltningen arbetar bland annat tillsammans med 
vuxenutbildningen på gymnasieförvaltningen och Arbetsförmedlingen för att fler 
unga ska fullfölja sina gymnasiestudier. Vi har tillsammans utvecklat en 
orienteringskurs och extra studiestöd vid UBK (utbildningskontrakt i kombination 
med en arbetsmarknadsanställning).  

Utmaningar 
 Hur kan vi bryta trenden med ett ökat antal nyanlända som avslutat sin 

etableringsperiod utan att gå ut i egen försörjning? Detta kommer 
antagligen att innebära ett ökat behov av försörjningsstöd för den 
målgruppen. 

 Hur kan vi samverka med Arbetsförmedlingen för att individer som står 
långt från arbetsmarknaden och har olika svårigheter ska få det stöd och 
den hjälp de är i behov av utan att bollas mellan myndigheter? Under 2018 
kommer etableringsfasen för nyanlända att övergå till att bli ett 
arbetsmarknadspolitiskt program (Arbetsförmedlingens regelverk). Det 
innebär bland annat krav på aktivitetsrapportering och möjlighet till 
sanktioner. Även en utbildningsplikt kommer att införas. Om man inte 
fullföljer programmet kommer man att bli utskriven och får därmed inte 
etableringsersättning utan kan komma att behöva försörjningsstöd.  

 Hur kan vi bli bättre på att tänka nytt när det gäller kompetensförsörjning? 
Vi står inför en kompetensbrist på arbetsmarknaden. De som kommer att 
finnas tillgängliga på arbetsmarknaden kommer inte kunna matcha våra 
utbildningskrav. Alla behövs på arbetsmarknaden, vi ser ett ökat behov av 
motivationsarbete och arbetsrehabilitering för de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden, är sjuka på hel/deltid eller har psykiska/fysiska 
funktionsnedsättningar. 

 



Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se




