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Målanalys: En kommun för alla del 1 – trygghet och säkerhet, medborgarinflytande och hälsa 
Karlstads kommun, kommunledningskontoret 2018.  
  
Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den är 
skriven utifrån statistiska underlag från Försäkringskassan 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 2018-04-10.  
  
Kontaktperson: Malin Ronnby, malin.ronnby@karlstad.se  
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Sammanfattning 
Målområdet En kommun för alla består av åtta övergripande mål. Vi har valt att 
dela upp målområdet i två delar och i denna rapport presenteras fyra av de 
övergripande målen. Resterande mål kommer att presenteras senare under året.  

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. 

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. Vi bedömer att vi strävar åt rätt håll 
när det gäller målet om att Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering 
med tanke på de åtgärder och aktiviteter vi har genomfört under året. I dagsläget 
har vi ingen indikator som vi kan mäta området 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. När det gäller information har vi dock det näst bästa 
resultatet i landet enligt medborgarundersökningen. 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. Här kan planerna på ett Muminland på Skutberget och 
turerna kring ett moskébygge på Rud ha inverkat på resultaten. Sedan 
kommunfullmäktige beslutade om nya riktlinjer för medborgardialog 2014 har det 
inte skett någon stor ökning av antalet medborgardialoger. Vi har många stora 
stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt framför oss, och om vi vill att 
uppfattningen av delaktighet och inflytande ska öka, bör vi arbeta mer med 
medborgardialog som ett sätt att involvera Karlstadsborna inför beslut. Genom att 
ha systematiska dialoger kan vi både stärka demokratin och förtroendet för 
kommunens verksamhet.  

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. Enligt SCB:s medborgarundersökning är dock Karlstadsborna nöjdast i 
landet med kommunens webbplats. 

Inom delaktighetsindex, som också är en självskattningsundersökning, har vi fått 
samma resultat i år som föregående år. Exempelvis erbjuder vi inte 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 



    
 

4 

 

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 en enhet upp eller 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 minskat för båda könen. Av 
jämförelsekommunerna ligger vi på tredje plats. Linköping ligger bäst till med det 
lägsta ohälsotalet därefter kommer Luleå. Den förbättring av ohälsotalet som vi ser 
är generell för hela landet och verkar mer bero på förändrat arbetssätt hos 
Försäkringskassan med hårdare bedömningar som följd.  

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. I årskurs sju och första året på gymnasiet är det däremot större 
andel flickor med psykisk ohälsa. Den största skillnaden mellan könen är i 
gymnasiet.   
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Indikatorer 

En kommun för alla 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Karlstad ska vara en trygg kommun             

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

    varav män 64 64 62 64 62 63 

    varav kvinnor 58 64 60 61 58 57 
Trygghet bland unga, andel av elever (%), 
ELSA . . . 97 96,6 .. 

    varav pojkar . . . . 96,7 .. 

    varav flickor . . . . 96,6 .. 
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 

    varav män 46 46 46 44 46 45 

    varav kvinnor 46 48 51 52 47 46 
Informationsindex för kommunens 
webbplats, andel av maxpoäng från 
undersökning, (%), KKiK . . 93 94 93 91 

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

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

    varav män 71 71 70 70 70 71 

    varav kvinnor 73 75 74 75 74 74 

Ohälsotal, antal dagar med utbetald 
ersättning vid nedsatt arbetsförmåga per 
person (16-64 år) och år, F-kassan  22,5 22,2 23,1 23,9 24,4 23,4 

    varav män 18,3 17,8 17,9 18,3 18,4 17,8 

    varav kvinnor 26,8 26,6 28,3 29,4 30,4 29,1 

Psykisk hälsa hos unga, andel av elever 
(%), ELSA . . . 85 84,4 .. 

    varav pojkar . . . . 86,5 .. 

    varav flickor . . . . 82,3 .. 
Kommentar: Pilarna visar åt vilket håll utvecklingen har gått (positivt eller 
negativt) för respektive indikator det senaste året. En prick (.) i tabellen innebär 
att vi inte har tillgång till det årets siffror. Två prickar (..) innebär att siffrorna 
ännu inte har publicerats. För ett av målen saknas det i dagsläget lämpliga 
indikatorer. 
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Trygghet och säkerhet, medborgarinflytande 
och hälsa 
Vi vill skapa bra dagar för Karlstadsborna. Vi vill att kommunen ska vara en trygg 
plats att leva och bo på. Medborgarna ska känna sig delaktiga i samhället och ha en 
god hälsa. Hälsofrämjande och förebyggande arbete bygger på kunskap om 
skydds- och riskfaktorer. Skyddsfaktorer är faktorer som skyddar mot ohälsa och 
problem. Riskfaktorer ökar istället risken för ohälsa. Enstaka faktorer har 
begränsad effekt, däremot ökar chanserna för ett gott och långt liv om man har 
flera skyddsfaktorer även om man många riskfaktorer. Att trivas med sitt arbete är 
den skyddsfaktor som har starkast samband med att må bra. Andra starka 
skyddsfaktorer är att känna sig trygg och säker i det område man bor i, känna tillit 
till andra människor, vara fysiskt aktiv, har tillgång till personligt stöd och att ha 
någon att anförtro sig åt. Skyddsfaktorer som att känna sig trygg och känna att man 
har möjlighet att påverka sitt liv och samhället kan motverka riskfaktorer. Vi som 
individer har möjligheter att påverka våra förutsättningar till god hälsa. 
Kommunen kan skapa förutsättningar och möjligheter för medborgarna att påverka 
sina skyddsfaktorer.1 

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 

I SCB:s medborgarundersökning ställs tre frågor, där svaren sammanvägs till ett 
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 undersökningen ligger den upplevda tryggheten bland Karlstadsborna kvar 
på samma nivå som föregående år med index 60. Uppdelat på kön ser vi dock att 
den upplevda tryggheten hos männen 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 
på 60 hamnar på en tredjeplats av jämförelsekommunerna och ligger över 
medelvärdet för deltagande kommuner som var 57 i den senaste undersökningen. 

                                                      
1 Hämtat från Liv & hälsa i Mellansverige 2017, Resultat från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och 
hälsa. Utgiven i samverkan mellan landstingen/regionerna i Uppsala, Sörmlands, Värmlands, Västmanlands och 
Örebro län.  
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Jönköping och Luleå hade de högsta indexvärdena av våra jämförelsekommuner, 
index 64 respektive 63, se diagram 1. 

 

DIAGRAM 1: Trygghetsindex från medborgarundersökningen, Karlstads 
kommun och jämförelsekommunerna 2016 och 2017 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 

 

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 2. 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. 

 

DIAGRAM 2: Delfrågorna inom Trygghetsindex (båda könen), Karlstads 
kommun 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
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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 3. 

 

DIAGRAM 3: Trygghet hos unga (båda könen) uppdelat på årskurs i 
Karlstads kommun  

  
Källa: ELSA-undersökningen läsåret 2016/2017, Karlstads kommun (OBS! Bruten skala2) 
 

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. 

                                                      
2 Med bruten skala menas att diagrammets skala inte börjar från noll. 
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Analys och åtgärder 
Det är viktigt att komma ihåg att våra indikatorer visar den upplevda tryggheten, 
det behöver inte betyda att man faktiskt har blivit utsatt för brott. Det finns många 
olika aspekter som påverkar om man känner sig trygg eller inte och vi ser inte så 
stora variationer över tid när vi ser på totalen i medborgarundersökningen. 
Otryggheten är kopplad till vilket bostadsområde man bor i, något som är än 
tydligare i större städer. 

Enligt den medborgardialog som genomfördes i samband med polisens 
medborgarlöfte3 är de viktigaste problemområdena att arbeta med i kommunen 
Våld i offentliga miljöer, Otrygga miljöer samt Narkotika och alkoholrelaterad 
brottslighet. De områdena stämmer överens med de frågor som ingår i 
medborgarundersökningen och som handlar om säkerhet i offentliga miljöer, hot, 
rån och misshandel och oror för inbrott i hemmet. Kommunen har under året 
arbetat med dessa problem tillsammans med polisen på olika sätt både internt och 
externt. Insatser mot alkohol och droger minskar våld och otrygghet både i 
samhället och i hemmet eftersom många brott bottnar i problem med alkohol och 
narkotika.  

Inom den öppna fritidsverksamheten pågår ett arbete mot droger. Under året har 
personal från våra verksamheter vid Kronoparken och UNO samt fritidsledare i fält 
genomgått drogutbildning som ett led i arbetet mot droger bland ungdomar. Alla 
medarbetare inom verksamhetsområdet Öppen fritid har en del av sin tjänst avsatt 
till fältarbete. Förvaltningen har fått särskilda medel för att minska den sociala 
oron vilket har lett till att man kan satsa på fältarbete vilket har varit framgångsrikt.  

Kultur- och fritidsförvaltningen tar fram en stor mängd olika aktiviteter för barn 
och unga under sommaren för att minska den sociala oro som kan uppstå under 
sommarlovet. Verksamheterna försöker samarbeta och samverka så mycket som 
möjligt med exempelvis polisen och socialtjänsten i olika bostadsområden för att 
minska oro och skapa trygghet. En koordinator håller ihop arbetet med 
utvecklingen av det områdesbaserade arbetet på Kronoparken.  

Nationella trygghetsundersökningen visar att skillnaden mellan könen, på nationell 
nivå, varierar beroende på vilket brott man pratar om. Kvinnor upplever 
fortfarande en större otrygghet än män. Kvinnor och män är ungefär lika oroliga 
för att utsättas för inbrott. Kvinnor är mycket mer oroliga för att utsättas för 
överfall eller misshandel. Det innebär till att en del kvinnor avstår från att gå ut på 
kvällar och nätter. Det leder till en minskad livskvalitet för individen, men även en 
minskad möjlighet att ta del av och forma det samhälle man lever i.  

Trygghetsfrågor är en central del i arbetet med stads- och centrumutvecklingen, 
och inte minst i arbetet med ett nytt resecentrum. Stadsmiljöarbetet och planarbetet 
ska säkerställa trygga miljöer och bidra till ökad trygghet. Därför jobbar 
stadsbyggnadsförvaltningen bland annat med att uppdatera arbetsrutiner kring 
dessa frågor. En kartläggning av hållplatser och dess närmiljöer pågår för att öka 
tryggheten med bland annat belysning.  

Kommunen har tillsammans med lokalpolisområde Karlstad bildat en strategisk 
lägesbildsfunktion med representanter från bägge organisationernas högsta 
tjänstemannaledning. Tillsammans delar de den övergripande lägesbilden i 
trygghets-, säkerhets- och orosfrågor. Genom att få en gemensam bild av problems 
omfattning och art kan man rikta arbetsinsatser, prioritera och hitta områden att 
förstärka samverkan kring. 

Kommunen har tillsammans med polisen identifierat behov av områdesutveckling 
på Kronoparken. FD/VD gruppen har arbetat tillsammans med frågan och tagit 

                                                      
3 Polisen upprättade ett medborgarlöfte i samverkan med Karlstads kommun under 2016. 
Medborgarlöftet gällde från 1 oktober 2016 - 30 september 2018 men har förlängts.  
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fram en handlingsplan. De har också varit på studieresa till några 
Stockholmsförorter och plockat med sig värdefulla erfarenheter hem som vi kan 
arbeta vidare med i Karlstad.  

Karlstads kommun har tillsammans med Landstingen i Värmland och 
lokalpolisområde Värmland inlett ett långsiktigt samarbete med trossamfunden. 
Genom samarbetet vill vi öka förståelsen för varandra och därigenom kunna leva 
tillsammans i harmoni i ett mångkulturellt samhälle. Vi vill öka inkluderingen och 
integrationen i Karlstad. Men det handlar också om att lösa praktiska frågor kring 
hur man lever tillsammans i samhället 

Utfallet i ELSA-undersökningen varierar inte så mycket mellan åren. Om vi 
däremot bryter ner det per skola kan man se större variationer. Skolorna gör en hel 
del insatser för att förbättra för eleverna i alla skolor. Ofta är det rasterna som är 
problematiska därför arbetar de allra flesta skolorna med trivselaktiviteter. Det ska 
alltid finnas lekaktiviteter som pågår så att alla har något att göra och någon att 
vara med.  

Ett led i att öka tryggheten för våra äldre är det mobila resursteam vi har startat upp 
tillsammans Landstinget i Värmland. Verksamheten drivs av Hemvården som 
under hösten format arbetet. Man har successivt utökat verksamheten till att 
omfatta fler geografiska områden, först ett fåtal för att hitta arbetsformerna och 
under våren 2018 kommer alla stadsdelar i Karlstad att omfattas. Verksamhetens 
patientansvariga sköterska får stöd i arbetet och kund behöver inte uppsöka 
vårdcentral för läkarkontakt. Vi tror att det har inneburit ökad undvikbar 
slutenvård. Vi kan inte se någon effekt på minskade oplanerade återinskrivning, 
men hoppas att de kommer att synas på 2018 års statistik då hela Karlstad omfattas 
av teamets tjänster. 

Personalkontinuitet är viktigt för tryggheten i hemtjänsten. I snitt möter kunden 
färre medarbetare, men vi har ett fortsatt arbete med att om möjligt minska antalet 
ytterligare. En del i tryggheten för våra kunder är att regelbundet träffa den 
kontaktpersonal som har huvudansvaret för grundplanereningen av personens stöd. 
Genom stickprov har vi sett att våra kunder inom funktionsstöd, äldreboende och 
hemvård träffar sin kontaktpersonal med den regelbundenhet som 
överenskommits.  

Utmaningar 
 Hur kan vi kommunicera för att skapa ökad trygghet i ett samhälle som allt 

oftare uppfattas som otryggt? 
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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 

Analys och åtgärder 
Även om vi inte har någon indikator för att mäta resultaten arbetar vi mycket med 
diskrimineringsfrågor och jämställdhetsfrågor i verksamheterna. Vi har ett antal 
nämndmål, inom skolan och öppen fritidsverksamhet, som kopplar till det 
övergripande målet. 

Skolinspektionen fokuserar på skillnaden mellan flickor och pojkar när de gör sina 
granskningar. Där kan man bland annat se att flickor ofta får bättre betyg trots att 
pojkarna presterar lika bra på nationella prov. Den skillnaden ser man i hela landet. 
Skillnader mellan flickor och pojkar i undervisningen är något som skolan arbetar 
kontinuerligt med något som tas upp mer ingående i målanalysrapporten En 
kunskaps- och tillväxtkommun Del 1 – utbildning och försörjning.  

I skolan har vi nolltolerans mot kränkande behandling, både fysisk och psykisk, 
vilket i praktiken innebär att om en elev känner sig kränkt ska det upprättas ett 
kränkningsärende. Sedan får utredningen visa om det är en kränkning eller inte. 
Rutinen för rapportering av anmälningar ser olika ut på olika skolor vilket gör att 
vi inte kan analysera och jämföra på ett rättvist sätt. Störst andel av anmälningar är 
det i mellanstadiet.  

Alla medarbetare inom den öppna fritidsverksamheten har HBTQ-certifierats för 
att öka kvaliteten i det personliga mötet med ungdomarna. All öppen verksamhet 
ska vara genussmart och man har tagit fram en modell att arbeta efter för att alla 
ska kunna trivas och innebär att verksamheten ska motverka rådande 
genusordningar och könsstereotypa aktiviteter.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har under hösten arbetet med projektet ”kostnad 
per brukare som verktyg i jämställdhetsarbete”. Syftet med projektet var att 
undersöka hur resurser fördelas mellan de flickor och pojkar, kvinnor och män som 
har insatser från vård- och omsorgsförvaltningen. I projektet genomfördes också en 
processkartläggning för att ta reda på var i processen det finns risk för olika 
behandling på grund av kön. 

En gemensam riktlinje för jämställdhetsintegrering av verksamheten håller på att 
tas fram i kommunen. Den ska vara ett stöd för verksamheterna i deras arbete att ta 
fram handlingsplaner, ge kunskap inom området och sätta in 
jämställdhetsintegrering i ett sammanhang. En utvecklingsgrupp, där 
representanter från alla förvaltningar ingår, arbetar med riktlinjen och kommer att 
vara ett stöd för verksamheterna i deras arbete med jämställdhetsintegrering. 
Gruppen kommer också vara delaktig i utvecklingen av kommunens arbete med 
jämställdhet och arbeta med att arrangera utbildningsdagar inom genus, 
jämställdhet och normkritik. 

Jämställdhetsintegrering är ett förändringsarbete som kräver att hela organisationen 
involveras. I måltexten till målområdet En kommun för alla säger vi att Karlstads 
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kommuns verksamhet ska vara en av landets mest jämställda. Det är en hög 
målsättning som kräver mycket arbete och engagemang.  

Utmaningar 
 Hur kan vi förebygga de skillnader som finns i samhället? Skillnader 

mellan könen, olika grupper, bostadsområden och skolor i kommunen? 
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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 

Följande tre frågor i undersökningen vägs samman till ett Nöjd-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 2017 års undersökning. Det är en liten 
försämring mot föregående år. NII var som högst 2014 med indexvärde 49 för 
båda könen. Sedan dess har det minskat succesivt ner till 45.  

Skillnaden mellan könen var som störst 2015 med betydligt mer nöjda kvinnor än 
män. Indexvärdena för 2017 visar att skillnaderna mellan könen inte är så stora 
som 2015, vilket beror framförallt på att kvinnornas nöjdhet minskat, se diagram 4. 

 

DIAGRAM 4: Nöjd-Inflytande-Index, NII, för Karlstads kommun uppdelat på 
kvinnor och män 2012–2017 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökningar 

46 46 46 44 46 4546 48 51 52
47 46

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2012 2013 2014 2015 2016 2017

In
de

x 
0-

10
0

varav män varav kvinnor



    
 

14 

 

Karlstads värde på 45 ligger över medelvärdet för deltagande kommuner som var 
40. Högsta värdet var 55 och lägsta värdet var 24. Bland jämförelsekommunerna 
låg Kalmar högst med index 50 och därefter Karlstad, se diagram 5. Kalmars 
ökning från 40 till 50 i index mellan 2016 och 2017 är smått otrolig och man kan 
fråga sig vad de har gjort för att lyckas med en sådan ökning från ett år till ett 
annat. 

 

DIAGRAM 5: Nöjd-Inflytande-Index, NII, och andra index inom Inflytandet 
inom kommunen, Karlstads kommun jämfört med deltagande kommuner 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2016 och 2017 
 

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 6. Förtroendeindex handlar om hur nöjd man är med hur kommunens 
politiker och tjänstemän arbetar för kommunens bästa. Där har förtroendet ökat 
mellan 2016 och 2017, från index 49 till index 52.  

Indexvärdet för påverkan har däremot 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 mellan 2016 och 2017 års undersökningar.  

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

 

 

 

 

 

 

 

41
50

45 44
35 37 40 40

24

55

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

In
de

x 
0-

10
0

2016 2017



    
 

15 

 

DIAGRAM 6: 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. 

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. Exempel på frågor som ställs är 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 26 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, 
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 tjänstpersonen, som fyller i enkäten, 
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”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 genomför varje år inom 
KKiK (Kommunens kvalitet i korthet). Resultatet ger 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. Vi 
presenterar inte heller resultaten av alla inkomna synpunkter på webbsidorna. 
Medborgarförslag och e-förslag presenteras på vår hemsida och kommentarer och 
förfrågningar via sociala medier besvaras direkt, men det finns inte någon samlad 
information om vad som skett med alla olika inkomna synpunkter.  

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. 

Analys och åtgärder 
Vi vill vara en kommun i framkant när det gäller att kunna erbjuda olika former av 
digitala tjänster. Genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter kan vi ge ett 
mervärde till Karlstadsborna. För att värna om demokratin är det viktigt att 
invånarna känner sig delaktiga och att de känner att deras åsikter tas på allvar.  

Digitaliseringen i samhället är en utmaning för många äldre och eventet ”digitala 
senioren” är ett sätt att stötta och hjälpa dem att följa med i utvecklingen. Eventet 
genomfördes i samarbete med myndigheter, banker och andra förvaltningar som 
visade och hjälpte seniorer med att bli lite mer digitala. Koncernens 
konsumentvägledare berättade hur man undviker att bli lurad på nätet och Polisen 
berättade om hur man undviker att bli ”digitalt kapad”.  

Vårt samhälle är än mer komplext än tidigare och det enorma informationsflöde vi 
med lätthet kan ta del av gör det näst in till omöjligt att skapa en gemensam 
världsbild. Klimatet för hur vi uttrycker oss i olika sammanhang och då framförallt 
i sociala medier har hårdnat. Möjligheten att få ut sina egna åsikter och skapa 
opinion har ökat. Förväntningarna att få sin röst hörd och få snabba resultat är 
stora. Vi har tydligt sett att ”enkla lösningar” på komplexa problem får stort gehör. 
Vi är mer individualistiska och vi vill ha gehör och respons för just våra egna 
åsikter. Misstron mot det som kallas etablissemanget har ökat. Det är både lättare 
och svårare än tidigare att kritiskt granska information. De förändringar vi ser är på 
flera sätt positiva men de skapar även problem. Det påverkar hur medborgarna i 
vår kommun upplever möjligheten till delaktighet och inflytande.  

Vi har sett under det senaste året att invånare gärna vill uttrycka sina åsikter men 
förståelsen och kunskapen för kommunens uppdrag och hur olika processer 
fungerar inte alltid finns. Därför jobbar våra kommunikatörer mycket med att 
sprida kunskap och information om till exempel när i olika processen invånare får 
och kan komma med synpunkter. I medborgardialogerna försöker vi medvetet nå 
invånare på olika sätt för att få så många olika åsikter och grupper i samhället 
representerade. Exempelvis är att vi haft workshops på skolor för att nå barn och 



    
 

17 

 

unga i utvecklingen av Skutberget, vi har bjudit in föreningar till samtal och gett 
möjlighet för medborgaranda att komma med synpunkter på webben.  

Vi ser att polariseringen ökar och att samtalsklimatet blivit hårdare. Därför har vi 
arbetat fram nya riktlinjer för våra sociala kanaler och tagit fram en utbildning för 
förtroendevalda och tjänstemän om hur man bör hantera påverkanskampanjer och 
hårt samtalsklimat. Vi förbereder insatser som handlar om att beskriva den 
demokratiska processen för kommuninnevånarna. Vi står inför ett valår som spås 
bli unikt på flera sätt både lokalt och regionalt. Kommunens projekt ”schysst 
debatt” är en del i att få en så bra och saklig debatt som möjligt. Vi behöver arbete 
med att påminna om hur vår representativa demokrati fungerar och att kommunens 
politiker måste väga in många olika aspekter i sina beslut.  

I Karlstadrummet som är en utställning om stadsutveckling ges medborgarna 
möjlighet att ta del av den förändring som sker i staden när den växer både i nutid, 
framtid och dåtid. Det kan ge möjlighet att känna delaktighet och öka förståelsen 
och nöjdheten med vår kommun.  

Sedan kommunfullmäktige beslutade om nya riktlinjer för medborgardialog 2014 
har det inte skett någon stor ökning av antalet medborgardialoger. Vi har många 
stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt framför oss och om vi vill att 
uppfattningen av delaktighet och inflytande ska öka bör vi arbeta mer med 
medborgardialog som ett sätt att involvera Karlstadsborna inför beslut. Genom att 
ha systematiska dialoger kan vi både stärka demokratin och förtroendet för 
kommunens verksamhet. 

När vi ser till informationsindexet har vi försämrat vårt resultat något jämfört med 
föregående år. Det är viktigt att våra medborgare lätt kan söka information och att 
den är lättförståelig. En viktig informationskanal är naturligtvis vår hemsida. 
Undersökningen är en självskattning där tjänstepersoner på kommunen söker 
information på webben med ett frågebatteri som SKL har tagit fram. Det gör att det 
kan bli olika resultat mellan åren bland annat på hur man gör bedömningen om 
informationen helt, delvis eller inte alls finns på webben enligt de kriterier som 
finns i undersökningen. Vi får ändå en indikation på vilka områden som vi kan se 
behöva se över. Vi har försämrats oss något avseende möjligheten att söka 
information om individ- och familjeomsorg, gymnasium och kultur och fritid. 
Arbete med att hålla vår webb uppdaterad och lättnavigerad är ett ständigt 
pågående arbete, något som även kan påverka resultatet, och vi bör inte lägga för 
stor vikt vid enskilda års resultat. Över tid har vi legat i den bästa gruppen och vi 
har ett bra resultat i undersökningen. Många kommuner arbetar kontinuerligt med 
sina webbsidor och en ständig utveckling pågår vilket leder till att fler och fler får 
högre resultat. När våra medborgare i kommunen får tycka till om vår information 
i medborgarunderökningen har vi det näst bästa resultatet i landet. 

Delaktighetsindex är ett sätt att se vilka förutsättningar till delaktighet kommunen 
erbjuder. Det är viktigt att komma ihåg att undersökningen säger inget om 
medborgarna använt de möjligheter till delaktighets som erbjudits. Eftersom det 
endast är 18 frågor så syns enstaka förändringar i svaren tydligt i det sammanlagda 
resultatet. När vi analyserar resultatet behöver vi se vad som är ett rimligt 
”maxresultat” för vår kommun. Vi behöver fundera över om vi vill ändra på något 
eller om vi är nöjda med de förutsättningar som vi ger till delaktighet.  

Det är fem frågor som vi inte får högsta möjliga poäng på. Är nämndernas möten 
öppna för kommuninvånare? Finns avsatt tid för allmänheten att ställa frågor eller 
komma med synpunkter på fullmäktige? Finns det någon möjlighet för 
medborgarna att ta del och påverka utfallet i budgeten? Till exempel att påverka 
prioriteringar eller delta i processen. Har våra servicegarantier tagits fram 
tillsammans med brukare de som de är till för? Här har vi startat ett arbete med 
översyn av våra garantier där vi kommer att bjuda in till medborgar- eller 
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brukardialog. Förändringar i medborgarnas möjligheter till delaktighet i de 
politiska processerna kräver stor eftertanke och ett gediget förarbete. 

Utmaningar 
 Vi ser att polariseringen ökar och att samtalsklimatet blivit hårdare. Hur 

kan vi upprätthålla känslan av delaktighet och inflytande? 

 Kan vi öka känslan av delaktighet i de stora stadsutvecklings- och 
infrastrukturprojekten som pågår? 
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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 fem frågor som vägs samman till 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 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 2017 års undersökning visar det sig att 
männen är lite nöjdare (71) och det gjorde att det totala indexet för 
fritidsmöjligheter ökade från 72 till 73. I 2017 års undersökning kom Karlstad på 
andra plats av alla deltagande kommuner och då hade istället Örebro och Göteborg 
de nöjdaste kommuninvånarna med index 74. 

Hela tidsperioden 2012 till 2017 har indexvärdet för fritidsmöjligheter pendlat 
mellan 72 och 73 och samtliga år har kvinnorna varit mer nöjda än. Skillnaderna 
mellan könen var lite mindre i undersökningen som gjordes 2017 än den som 
gjordes till exempel 2015 vilket är ett mönster som syns även i några av de andra 
indexen från samma undersökning, se diagram 7. 

 

DIAGRAM 7: Fritidsmöjligheter, index från medborgarundersökningen för 
Karlstads kommun uppdelat på kvinnor och män 2012–2017 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
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Bland jämförelsekommunerna var det Örebro som hade de nöjdaste 
kommuninvånarna 2017 och de låg även bäst till bland alla deltagande kommuner 
tillsammans med Göteborg. Medelvärdet för deltagande kommuner var 61 och 
lägsta värdet 45, se diagram 8.  

 

DIAGRAM 8: Fritidsmöjligheter, index från medborgarundersökningen för 
Karlstads kommun och jämförelsekommunerna 2016 och 2017 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 
 

Skillnaden mellan åren för delfrågorna har inte varit särskilt stora, se diagram 9. 
Av delfrågorna i indexet för fritidsmöjligheter var det frågan om tillgången till 
parker, grönområden och natur som fått högsta betygsvärdet, 8,0 av 10 möjliga 
(7,9 män och 8,1 kvinnor). Det har inte varit några stora skillnader mellan åren för 
de olika delfrågorna utan de ligger på ungefär samma nivå som vid tidigare 
undersökningar. 

 
DIAGRAM 9: Delfrågorna inom index för Fritidsmöjligheter (båda könen), 
Karlstads kommun 
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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 2017 har gått ner och har därmed förbättrats något sedan 
föregående år och för Karlstads del har det minskat från 24,4 till 23,4. 
Förbättringen har skett både för kvinnor och för män. Kvinnorna har fortfarande 
betydligt högre och därmed sämre ohälsotal och skillnaderna mellan kvinnor och 
män är ungefär samma som tidigare.  

Jämfört med riket ligger Karlstad lite bättre till med lägre ohälsotal men 
förbättringen mellan 2016 och 2017 är något större för riket än för Karlstads del, se 
diagram 10. Den förbättring av ohälsotalet som vi ser är generell för hela landet 
och verkar mer bero på förändrat arbetssätt hos Försäkringskassan med hårdare 
bedömningar som följd. Se vidare i analysavsnittet. 

 

DIAGRAM 10: Ohälsotal för Karlstads kommun och riket uppdelat på kön 
2008–2017 

 
Källa: Försäkringskassan 
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jämförelsekommunerna. Alla jämförelsekommuner har fått bättre värde jämfört 
med året innan, se diagram 11.  
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DIAGRAM 11: Ohälsotal för jämförelsekommunerna 2015–2017 (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 kvinnor och män är Linköping. Största skillnaden mellan 
könen har Sundsvall. Sundsvallskvinnorna har i genomsnitt cirka 12 fler 
ersättningsdagar per person och år jämfört med Linköpingskvinnorna, se diagram 
12. Detta har till stor del att göra med att åldersstrukturen är väldigt olika i de båda 
kommunerna. Linköping är en stor studentstad med betydligt större andel unga 
som generellt sett är friskare än äldre personer. 

 

DIAGRAM 12: Ohälsotal uppdelat på kön för jämförelsekommunerna 2017 

 
Källa: Försäkringskassan 
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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 13. 

 

DIAGRAM 13: 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 
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individen Vi kan arbeta aktivt för att ge förutsättningar för att som individ kunna 
göra hälsosamma val och må bra.  

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar för att öka karlstadsbornas möjligheter till 
en aktiv fritid bland annat genom att främja ett brett föreningsliv. För att 
komplettera föreningslivet arbetar vi med att skapa möjligheter för de som inte kan 
eller vill vara aktiva i en förening, exempelvis genom spontanidrott. Alla invånare 
ska ha möjlighet att utöva idrott och kultur organiserat eller på egen hand. Genom 
att erbjuda en mängd kostnadsfria aktiviteter som prova-på-dagar, lovaktiviteter 
och idrottsskolan kan fler barn och unga få möjlighet till en meningsfull fritid. 

Överlag är Karlstadsborna mycket nöjda med de fritidsmöjligheter som finns i 
kommunen. Resultaten har inte ändrats mycket över tid och vi ligger bland de 
bästa i landet. 

Ohälsan i Karlstads kommun har minskat för båda könen men mer för kvinnorna 
som har högst ohälsotal. Det ser ut som om 2017 skulle kunna handla om ett 
trendbrott då ohälsotalet generellt sett i landet har förbättrats efter flera års 
nedgång. Men förbättringen av antalet utbetalda dagar med ersättning förklaras 
framförallt av ett förändrat arbetssätt hos Försäkringskassan. Förändringen i 
arbetssättet har gett en ökad kvalitet i handläggningen och de kan göra 
bedömningar i rätt tid och fler sjukfall har avslutats under första 
sjukskrivningsåret. Även avslagen på ansökan om sjukpenning har blivit vanligare. 
Försäkringskassan verkar helt enkelt ha blivit hårdare i sin bedömning. 

Siffrorna för ohälsa har blivit bättre men det verkar dock inte som att vi är friskare 
eller mår bättre för det. Den generella trenden i landet är att de långa 
sjukskrivningarna blivit längre och de psykiatriska diagnoserna alltmer 
dominerande. Det blir även fler och längre sjukfall för de arbetslösa utan a-kassa, 
vilket kan få konsekvenser för kommunen i slutändan med ökade kostnader som 
följd. Jämför vi utvecklingen i olika kommuner ser vi att alla följer samma kurva. 
Ohälsotalet påverkas i första hand av utomstående faktorer som konjunktur, 
tillväxt och andra samhällsförändringar.  

Bristen på legitimerade sjuksköterskor har lett till att vi inte har kunnat genomföra 
det förebyggande hälsoåtgärder på det sätt vi önskat inom vård och 
omsorgsverksamheterna. Arbetet med att utveckla de redan etablerade 
Hälsogenomgångarna (för vårdboende) och Hälsostödjande Riskprofilen (för 
hemvården) har inte kunnat vidareutvecklas utan tyvärr fått stå tillbaka då 
hemvården fått prioritera direkta hälso- och sjukvårdsinsatser brist på leg 
sjuksköterskor.  

Vi kan också konstatera att både hemvården och vårdboende generellt är mer nöjda 
med verksamheten än tidigare år. Vi har också en ganska hög nöjdhet när det gäller 
bemötande inom båda verksamheterna, runt 95% är nöjda med bemötandet. 

Vi kan se att Kulturtrappans4 utbud ökat antalet deltagare via 
aktivitetssamordningen. Det finns mer att välja på och verksamheten behöver inte 
arrangera på egen hand, utan man väljer aktivitet tillsammans med kunder, som 
sedan ordnas av aktivitetssamordningen. Det gör att kulturlivet flyttas in i 
verksamheten.  

Gruppen unga kvinnor är en grupp som sticker ut i flera sammanhang. 
Undersökningen ELSA visar att 35,4 procent av flickorna i årskurs 1 i gymnasiet 

                                                      
4 Kulturtrappan är en satsning som ska ge dig som bor på vårdboende eller får hemtjänst möjlighet till fler 
kulturupplevelser. Det är ett projekt som pågår under ett verksamhetsår, med start i mars 2017. Inom projektet 
finns ett antal paket som innehåller ett rikt utbud av kultur och aktiviteter som leds av professionella aktörer. 
Paketen som tagits fram finns inom kategorierna må bra, uppleva och göra samt sport. 
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uppger att de inte mår bra. Gruppen har även fler självmordsförsök än andra 
grupper i samhället. Den psykiska hälsan på verkan möjligheterna till att slutföra 
en utbildning. Därför arbetar arbetsmarknads- och socialförvaltningen mer 
coachande för att få fler att må bättre och klara av sina studier. Även elevhälsan 
arbetar med frågan. Vi ser i kund- och brukarundersökningarna i skolan att flickor 
och unga kvinnor ställer större krav på sig själva, de skattar även sig själva lägre i 
undersökningarna.  

Livsvillkor som social och ekonomisk trygghet har stor betydelse för både den 
fysiska och psykiska hälsan. Vi som individer har möjlighet att själva påverka våra 
förutsättningar för god hälsa genom goda levnadsvanor. De insatser vi som 
kommun kan göra är förebyggande och kunskapshöjande, vi kan ge förutsättningar 
för våra medborgare att göra val som ökar skyddsfaktorerna och minskar 
riskfaktorerna för god hälsa. Att upplevd trygghet kan skilja sig stort mellan olika 
områden i landet och även på lokal nivå. Det kan vara rimligt att anta att det även 
finns koppling till ökad ohälsa på platser där man upplever otrygghet. Vi upplever 
att det inom många områden är stora skillnader mellan olika grupper i samhället 
exempelvis mellan kön, unga och gamla, svenska och utlandsfödda och mellan 
olika geografiska områden. Det borde finnas ett värde i att sammanföra de olika 
risk och skyddsfaktorer för hälsa för att kunna identifiera områden med större risk 
för ohälsa och då att kunna rikta insatser där de behövs mest. Någon sådan 
undersökning har inte gjorts i kommunen. 

Utmaningar 
 Hur kan vi rikta insatserna till de grupper och områden där de behövs bäst? 



Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. 

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


