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Målanalys: Utbildning och försörjning 

Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den baseras på officiell 
statistik samt på analysunderlag från kommunens egna verksamheter. Innehållet har diskuterats på 
målanalysmöten med representanter från olika verksamheter och stämts av med berörda direktörer. Rapporten 
har presenterats för politikerna i kommunledningsutskottet 2019-03-05.   

Kontaktperson: Mona Stensmar Petersen, mona.stensmar.petersen@karlstad.se  
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Sammanfattning 
Mål: Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet 

Andelen elever i grundskolan som blir behöriga till gymnasiet ökar i Karlstad. Vi ligger högre än riket 
men även högre än våra jämförelsekommuner, dock är variationen mellan skolorna i Karlstad stor.  

Av de elever som inte klarar behörigheten till gymnasiet ser vi en stor och ökande andel som saknar 
godkända betyg i alla tre ämnena matematik, engelska och svenska. För att nå elever som riskerar att 
inte nå kunskapskraven arbetar grundskolorna bland annat med språk- och kunskapsutveckling, 
individanpassningar och goda relationer. 

Andelen elever i gymnasieskolan som slutför sin examen inom fyra år minskar i Karlstad, vilket 
främst kan härledas till yrkesprogrammen och introduktionsprogrammen. För att bryta denna trend 
arbetar gymnasieskolan bland annat med särskilda insatser inom matematik och gymnasiearbete som 
är viktiga nyckelkurser för att få sin examen. Satsningar för en så smidig övergång mellan högstadiet 
och gymnasiet görs också för att lägga grunden till en god start på gymnasiet. Den kommunala 
gymnasieskolan i Karlstad har en hög andel behöriga lärare jämfört med andra kommuner, något som 
skolan ser som viktigt i arbetet med att lyckas nå goda resultat.  

De största framtida utmaningarna är att åstadkomma en mer differentierad undervisning som 
tillmötesgår elevers olika behov, samt att hantera framtida kompetensförsörjning inom grundskolan.   

Mål: Karlstad ska vara en bra universitetsstad 

Andelen studenter som förvärvsarbetar i Karlstadsregionen två år efter examen från Karlstads 
universitet har ökat något i den senaste mätningen. Ökningen beror troligtvis till stor del på en positiv 
utveckling av arbetsmarknaden men de konkreta satsningar som kommunen gjort tillsammans med 
universitetet för att underlätta för studenter och arbetsgivare att mötas har säkert bidragit till att fler 
fått arbete i regionen. Kommande insatser handlar bland annat om att locka hit studenter, få dem mer 
synliga i staden och sammanföra dem med arbetsgivare. I det arbetet ingår att identifiera vad som gör 
Karlstad unik som studentstad, så att vi tydligare kan profilera och marknadsföra oss. 

En framtida utmaning är att skapa framgångsrika mötesplatser och forum för dialog mellan 
näringslivet, universitetet, kommunen och studenterna. Att skapa fler mötesplatser och få arbetsgivare 
att hitta enkla vägar till kontakt med studenterna.  

Mål: Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva 

Andelen förvärvsarbetande i Karlstad har ökat och andelen arbetslösa minskat, men trots det ökar 
andelen som är i behov av ekonomiskt bistånd. Karlstad ligger där något högre än snittet för riket. 
Bland kommuner med jämförbara förutsättningar ligger vi på en medelnivå, och det kan noteras att 
såväl riket som majoriteten av jämförelsekommunerna har en positiv nedgång medan Karlstad har 
ökat. Orsaken till detta är inte helt tydlig, men vi ser att utslagningseffekterna hos de redan 
marginaliserade grupperna ökar. De som står längst ifrån arbetsmarknaden är de som har det svårast 
och färre får ersättningar från andra myndigheter på grund av strängare bedömningar och förändrade 
regelverk. Även det långvariga bidragsberoendet ökar. Ökningen kan till viss del förklaras av att fler 
nyanlända inte kommit ut i egen försörjning efter etableringsperioden. För att minska andelen i behov 
av ekonomiskt bistånd har kommunen fokuserat bland annat på arbetsträning och 
arbetsmarknadsanställningar såsom interna jobbspår i samarbete med Arbetsförmedlingen och mellan 
olika förvaltningar inom kommunkoncernen. 

Framtida utmaningar är det faktum att allt fler står längre ifrån arbetsmarknaden och behöver stöd, 
samtidigt som detta stöd blir allt mer komplext och kräver mer individanpassade insatser.   
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Översikt indikatorer 
 

Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Gymnasiebehörighet, andel elever (%) 90,7 91,2 87,0 87,6 88,2 

    varav flickor 92,1 93,0 87,7 87,8 90,0 

    varav pojkar 89,1 89,5 86,4 87,4 86,4 

Gymnasieexamen slutförd inom fyra år, andel elever (%) - 71,0 73,3 74,7 72,0 

Gymnasial vuxenutbildning, andel som slutfört kurs (%) 74,4 66,6 76,6 69,8  

 

 

Karlstad ska vara en bra universitetsstad 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Arbete i Karlstadsregionen två år efter examen, andel av 
de med förvärvsarbete (%) 

- - 30,2 32,1  

 

 

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Förvärvsfrekvens, andel av befolkningen 20–64 år (%) 75,7 76,8 77,7 78,5  

    varav kvinnor 75,4 76,9 77,8 78,2  

    varav män 75,7 76,7 77,6 78,7  

Biståndsmottagare, andel av befolkningen 18+ år (%) 4,7 4,5 4,3 4,4  

Arbetslöshet, andel av arbetskraften 16–64 år (%) 8,3 8,0 7,7 7,3 6,8 

    varav kvinnor 7,6 7,2 6,9 6,6 6,4 

    varav män 9,0 8,7 8,6 8,0 7,3 

Kommentar: 2018 års siffror för vuxenutbildning, arbete efter universitetsexamen, förvärvsfrekvens och biståndsmottagare 
publiceras från källan senare under 2019.  
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Uppföljning av övergripande mål 
 

Mål: Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet 
Målbeskrivning: 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. I Karlstad ska förskolor och skolor ha goda arbetsmiljöer och vara trygga, ge kunskap och 
hålla så hög kvalitet att det lockar fler människor hit. Skolan ska vara till för alla och ska stimulera till 
bästa möjliga resultat oavsett förutsättningar, kön och bakgrund. Grunden läggs i unga år och det är 
därför viktigt för individen att klara alla stadier i skolan och får känna lust och vilja att läsa vidare. 

 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1: Gymnasiebehörighet, andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskolan oavsett 
kommunala eller fristående skolor (det lägsta behörighetskravet – yrkesprogram) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Gymnasiebehörighet totalt (samtliga huvudmän) 90,7 91,2 87,0 87,6 88,2 

    varav flickor 92,1 93,0 87,7 87,8 90,0 

    varav pojkar 89,1 89,5 86,4 87,4 86,4 

Källa: Skolverket 

Andel elever i Karlstads kommun som går ut årskurs nio i högstadiet och är behöriga till 
gymnasieskolans yrkesprogram (det lägsta behörighetskravet) har ökat 2018 jämfört med föregående 
år, från 87,6 procent till 88,2 procent totalt sett, och värdet är nu det högsta på tre år. Det är flickornas 
förbättrade värde som ligger bakom ökningen. Gymnasiebehörigheten för flickor ligger på 90,0 
procent 2018 jämfört med 87,8 för 2017. Pojkarnas behörighet har istället sjunkit med en procentenhet 
från 87,4 till 86,4 procent. Flickornas behörighet är alltså klart högre än pojkarnas och på över hälften 
av kommunens skolor har flickorna nästintill 100 procents behörighet. 

Diagram 1: Andel elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasieskolan (lägsta behörighetskravet) 

 

Källa: Skolverket 

Om vi bryter ner siffrorna och enbart tittar på de kommunala skolorna år 2018 så följer de samma 
mönster. Andelen behöriga elever har ökat från 85,0 till 86,0 och andelen behöriga har ökat de senaste 
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tre mätningarna. Det är flickorna som står bakom även den ökningen: från 85,1 till 87,7 procent. 
Andelen behöriga pojkar ha däremot sjunkit något: från 84,8 till 84,4 procent. 

Gymnasiebehörigheten i Karlstads kommun är förhållandevis hög jämfört med andra kommuner. 
Bland våra jämförelsekommuner1 hade vi det högsta resultatet år 2018. Oavsett om vi jämför Karlstads 
kommuns samtliga grundskolor mot rikets samtliga grundskolor eller om vi jämför Karlstads 
kommunala grundskolor mot rikets kommunala grundskolor var Karlstads behörighet ungefär 3,5 
procentenheter högre än rikets år 2018. 

Sett över en lite längre tidsperiod ligger gymnasiebehörigheten i Karlstad något lägre än den gjorde 
fyra, fem år tillbaka, trots en ökning de senaste två åren. Och bland de elever som inte är behöriga till 
gymnasiet kan vi se att andelen som saknar betyg i samtliga tre ämnen, som är ett grundvillkor för 
gymnasiebehörighet (matematik, engelska och svenska), har ökat. 

Diagram 2: Andel elever i Karlstads grundskolor som saknar betyg i matematik, engelska och svenska av 
de obehöriga eleverna 2013–2018 

 

Källa: Skolverket 

Vi kan se att under perioden 2013 till 2018, en period som omfattas av samma behörighetsregler och 
den tid då betyg har satts enligt Lgr112, har de elever som inte uppnår betyg E i något av ämnena 
matematik, engelska och svenska kommit att utgöra en allt större andel av de obehöriga. År 2018 
saknade 55,6 procent av de obehöriga eleverna betyg i samtliga tre ämnen jämfört med 26,8 procent 
2013. 

Lite mer än en tredjedel av de elever som saknar gymnasiebehörighet är födda utomlands. För gruppen 
elever födda utomlands ligger behörighetsgraden på 63,8 procent. För elever med svensk bakgrund är 
92,6 procent behöriga och för elever med utländsk bakgrund men födda i Sverige är behörigheten 86,7 
procent. Andelen elever födda utomlands har varit ungefär lika stor de senaste två åren och ligger på 
cirka 12 procent. 

Indikator 2: Gymnasieexamen, andel elever med slutförd gymnasieexamen inom fyra år (oavsett 
kommunala eller fristående skolor) 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Gymnasieexamen, andel elever Karlstad     - 71,0 73,3 74,7 72,0 

Gymnasieexamen, andel elever riket     - 69,3 70,8 70,9 71,5 

Källa: Skolverket, siffror uppdelat på kön finns inte hos Skolverket. 

Andelen elever som slutför sin gymnasieexamen inom fyra år i Karlstad har efter flera års uppgång 
minskat och 2018 var andelen 72,0 procent. År 2017 var andelen 74,7 procent. Motsvarande siffra för 
riket 2018 var 71,5 procent.  

                                                      
1 När det gäller statistik har vi i Karlstad några andra kommuner som vi brukar jämföra oss med: Linköping, Örebro, 
Jönköping, Gävle, Sundsvall, Växjö, Luleå och Kalmar. 
2 Lgr 11 är grundskolans läroplan som gäller från och med höstterminen 2011. 
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Diagram 3: Andel elever med slutförd gymnasieexamen inom fyra år för Karlstad, riket och 
jämförelsekommunerna 2016–2018 

 

Källa: Skolverket 

I förhållande till kommunens nio jämförelsekommuner placerar sig Karlstad på en sjunde plats. 
Framförallt Karlstad, men även Kalmar, har haft en tydlig minskning sedan föregående år medan 
övriga jämförelsekommuner och riket som helhet har ökat något eller legat kvar på ungefär samma 
nivå. 

Diagram 4: Andel som når gymnasieexamen efter fyra år i kommunala respektive fristående skolor i 
Karlstad, uppdelat på yrkesprogram samt högskoleförberedande program utifrån startår 

 
Källa: Skolverket 

De kommunala gymnasieskolorna i Karlstad fortsätter att prestera bättre än de fristående 
gymnasieskolorna totalt sett när det gäller uppnådd examen inom fyra år. Bryter vi ner statistiken på 
programtyp visar det lite andra skillnader mellan kommunala och fristående gymnasieskolor. På de 
högskoleförberedande programmen i de kommunala gymnasieskolorna tog 82,8 procent av eleverna 
examen inom fyra år 2018. Motsvarande siffra för de fristående gymnasieskolorna var 76,0 procent. På 
yrkesprogrammen var resultatet dock det omvända 2018. De fristående gymnasieskolorna presterade 
bättre; 74,7 procent av eleverna tog en gymnasieexamen inom fyra år jämfört med 67,7 procent för de 
kommunala gymnasieskolorna i Karlstad.  
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Diagram 5: Andel elever som påbörjar Introduktionsprogrammet3, IM, och slutför sin gymnasieexamen 
inom fyra år (samtliga huvudmän), jämförelsekommunerna och riket 2016–2018. 

 

Källa: Skolverket 

När det gäller andel elever på introduktionsprogrammen som når gymnasieexamen efter fyra år, ligger 
Karlstad lägst bland jämförelsekommunerna och även hela 6,2 procentenheter lägre än genomsnitt i 
riket. Karlstad har också tappat stort mot året innan, från 21,1 procent till 9,2 procent. 

Tittar vi på betygspoäng för avgångseleverna så följer Karlstad rikets positiva trend och fortsätter att 
öka. Karlstads betygspoäng 2018 hamnade i genomsnitt på 14,2 jämfört med 13,9 året innan. 
Motsvarande siffra för riket 2018 var 14,3. 

När det gäller andelen som blev behöriga till högskolan av avgångseleverna i Karlstads 
gymnasieskolor skedde det en kraftig ökning under 2018. För högskoleförberedande program ökade 
andelen från 87,7 till 94,4 procent. För yrkesprogram ökade andelen från 25,8 till 30,8 procent. 

Indikator 3: Gymnasial vuxenutbildning (Komvux), andel som slutfört kurs 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Andel som slutfört kurs 74,4 66,6 76,6 69,8  

Källa: Skolverket, siffror för 2018 kommer i juni 2019. 

Andelen komvuxelever som slutfört sin kurs inom gymnasial vuxenutbildning i Karlstad sjönk med 
nästan 7 procentenheter från tidigare år. Med en andel på 69,8 procent totalt placerar sig Karlstad på 
en femteplats i förhållande till jämförelsekommunerna och strax under rikets värde som var 71,1 
procent. 

Analys och åtgärder 
För att mäta om målet Karlstad ska erbjuda utbildning av hög kvalitet går i rätt riktning, tittar vi bland 
annat på utvecklingen av indikatorerna enligt ovan. Kommunens påverkansgrad när det gäller dessa 
indikatorer är relativt stor, men effekten av olika konkreta satsningar visar sig troligen inte förrän efter 
några år. Att elevsammansättningen förändras mellan olika år kan också påverka indikatorerna på 
olika sätt, vilket gör att det kan vara svårt att uttala sig om hur den ena eller andra satsningen inverkat 
på indikatorns utveckling. 

                                                      
3 Introduktionsprogrammen i gymnasieskolan vänder sig till elever som saknar betyg i något eller några av de ämnen som 
krävs för att vara behörig för gymnasiets nationella program. 
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Förskolan 

I förskolan kan inte undervisningens resultat iakttas genom barnens prestationer på samma sätt som för 
eleverna i grund- och gymnasieskolan. Förskolans kvalitetsarbete fokuserar på att försöka synliggöra 
hur väl personalen lyckas ge verktyg för att stimulera barnens utveckling och lärande. Det innebär att 
resultat i förskolan bedöms utifrån hur väl personalens planering, undervisning och omsorg ger barnen 
stöd och stimulans så att varje barn utvecklas så långt som möjligt. Personalen behöver vara skickliga 
på att anpassa lärprocesser utifrån läroplanens alla mål och riktlinjer. Här har förskolorna inom 
Karlstads kommun kommit olika långt. 

Genomförda resultatdialoger visar att såväl förskolechefer som personal bedömer att förskolan i 
många avseenden når sina mål och resultatkrav. Barnen bedöms vara väl rustade för det fortsatta 
lärandet och vårdnadshavarna visar enligt undersökning ett högt förtroende för förskolan. 
Verksamheten lyfter framför allt fram sin förmåga till lyhördhet och flexibilitet samt förmågan att ge 
varje barn ett omsorgsfullt och lekfullt stöd för utveckling och lärande. Det finns en stolthet, ett 
engagemang och ett positivt utvecklingsklimat som tydligt förmedlas via resultatdialogerna, men 
också en oro för ökande sjukskrivningstal hos personalen och för de utmaningar som finns gällande att 
få alla barn att lyckas. 

Grundskolan 

Karlstads kommun har lyckats bra med att få en stor andel elever från grundskolan att bli behöriga till 
gymnasieskolan. Vi ligger högre än riket och högst av våra jämförelsekommuner. Att grundskolan i 
Karlstad haft ett stort fokus på att skapa goda relationer, att det har varit fokus på utvecklingsarbeten 
kopplat till tillgängliga lärmiljöer, att man använt ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt 
utnyttjat digitaliseringsmöjligheter skulle kunna vara några bidragande faktorer till att fler elever 
lyckats klara behörigheten.  

Att Karlstads grundskolors studieresultat ligger högre jämfört med riket som helhet kan delvis även 
förklaras av att elevunderlaget i Karlstad skiljer sig åt från riksgenomsnittet både genom att 
föräldrarnas utbildningsnivå generellt sett är högre än för riket och att andelen elever med utländsk 
bakgrund är förhållandevis låg, vilket är två faktorer som korrelerar med höga studieresultat.  

Gymnasiebehörigheten varierar dock stort mellan de olika grundskolorna i Karlstad. De fristående 
grundskolorna har högst andel elever behöriga till gymnasiet, nästintill 100 procent. Lägst andel har 
den kommunala Frödingskolan, där endast två tredjedelar av eleverna är behöriga till gymnasiet när de 
går ut årskurs nio. Frödingskolan skiljer sig åt från de övriga grundskolorna när det gäller elevernas 
bakgrund. Strax över 70 procent av eleverna har utländsk bakgrund, en siffra som ingen annan av 
kommunens skolor är i närheten av. 

Ett annat sätt att se hur det går för Karlstads skolor är att titta på meritvärdet. Genomsnittet för 
Karlstads samtliga skolor (både kommunala och fristående) ligger på 229,8 poäng vilket är något lägre 
än föregående år. De fristående skolorna har sänkt sitt meritvärde betydligt vilket är anledningen till 
att totalresultatet sänks, eftersom de kommunala skolorna istället ökat sitt meritvärde med cirka tre 
procentenheter under perioden. 

Meritvärdet för Karlstad är ändå cirka en poäng högre än för riksgenomsnittet. Utifrån Karlstads 
elevunderlag som jämfört med riket är en socioekonomiskt stark grupp är det rimligt att Karlstad har 
ett högre meritvärde än riket.  

När det gäller de enskilda betygen visar det sig att såväl andelen F-betyg som andelen A-betyg är lägre 
i Karlstad jämfört med riket. En jämförelse av Karlstads kommunala skolors resultat på nationella 
prov och de faktiska betyg som eleverna får, visar att betygssättningen är något mer restriktiv i 
Karlstad än för riket som helhet. Mer djupgående analyser visar att de kommunala skolorna framför 
allt är restriktiva med de högsta betygsstegen. Jämför vi nettoavvikelsen (ett mått som visar om 
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eleverna får högre eller lägre betyg än de förtjänar, bedömt utifrån resultaten på nationella proven) ser 
vi en stor skillnad mellan Karlstads kommunala skolor och Karlstads fristående skolor det senaste året. 
Under 2018 var de fristående skolorna i Karlstad betydligt generösare i sin betygssättning än vad de 
kommunala skolorna var. Att samma tendens finns på nationell nivå men i lägre omfattning vittnar 
Skolverket om i en ny rapport där betygsresultaten analyserats. 

Skolverket slår i rapporten4 från 2019 också fast att förekomsten av så kallad relativ betygssättning är 
stor i Sverige. Det innebär att elevers prestationer jämförs och bedöms utifrån den lokala elevgrupp de 
ingår i vilket i sin tur leder till att starka grupper riskerar att bedömas hårdare. Det finns därför en risk, 
enligt Skolverket, att elevgrupper i socioekonomiskt starka miljöer får lägre resultat än vad deras 
prestationer motsvarar. Skolverkets slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens 
betygssystem. 

De flesta skolor i Karlstads kommun arbetar sedan något år tillbaka med ett språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt vilket är en form av undervisningspraktik som forskningen hävdar har 
särskilt gynnsam effekt för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. I de kvalitativa 
datainsamlingar som görs framkommer också att rektorer och lärare bedömer att skolorna lägger ner 
mycket energi på att etablera goda relationer med eleverna och att anpassa undervisningen efter 
individens särskilda behov, vilket varit framgångsrikt. Just goda lärare-elev-relationer och 
individanpassningar är två faktorer som även forskningen lyfter som betydelsefulla i arbetet för att fler 
elever ska nå gymnasiebehörighet.  

En slutsats som dragits inom grundskolans systematiska kvalitetsarbete i Karlstad är att det är viktigt 
att utveckla undervisningskvaliteten och differentiera den så att samtliga elever får de utmaningar och 
den intellektuella stimulans de behöver, inklusive de högpresterande eleverna. 

En särskild satsning har gjorts på att rekrytera förstelärare i svenska till lågstadieskolorna för att 
starta arbetet med tidiga läskunskaper och öka likvärdigheten på våra skolor. Hösten 2018 hade 13 av 
kommunens 21 lågstadieskolor en förstelärare i svenska. Utifrån det obligatoriska bedömningsstödet i 
årskurs 1 (ett nationellt framtaget material för att bedöma elevernas kunskaper) har 93 procent av 
eleverna uppnått godkänd nivå när det gäller att läsa och strax över 80 procent när det gäller att skriva. 
Förskolan har genom sin förändrade läroplan ett framskrivet uppdrag att arbeta med barns 
språkutveckling vilket lyfts fram i skolans kvalitetsarbete. 

Under 2018 genomfördes återigen en sju veckors sommarskola för nyanlända elever, för att stötta 
deras skolgång. Även aktiviteter inom projektet Värmlands Nya5 siktar på att få alla elever till 
nationella program på gymnasiet. Att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever i matematik är en 
insats som fortsätter. Ett nytt projekt med programmering i matematik i samverkan med gymnasiets 
lärare har också påbörjats. 

Genomförandet av Yrkesmässan för åk 8, och samarbetet med Framtidsfrön6  är insatser för att ge 
eleverna kunskap om olika yrken och entreprenörskap samt underlätta deras val till gymnasiet. 
Näktergalen är ett projekt som genomförs på två av våra grundskolor, där universitetsstudenter 
fungerar som mentorer till elever i syfte att bland annat inspirera dem till högre studier.  

Gymnasieskolan 

Det har varit en tydlig minskning 2018 av andel elever i Karlstad som slutfört gymnasieexamen 
jämfört med året innan. Minskningen har skett både för kommunala skolor och fristående skolor i 
Karlstad. Flera av våra jämförelsekommuner har istället sett en ökning.  

                                                      
4 Rapport 475: Analyser av likvärdig betygssättning mellan elevgrupper och skolor, Skolverket, 2019. 
5 Projektet Värmlands Nya ska utveckla och tillämpa metoder för studiestöd i grund- och gymnasieskola så att fler nyanlända 
ungdomar (15–24 år), klarar måluppfyllelsen och når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar i alla ämnen. 
6 Framtidsfrön är en ideell organisation som arbetar med i entreprenörskap i skolan. 
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Karlstads minskning totalt sett beror delvis på att andelen som slutför sin gymnasieexamen från 
yrkesprogrammen har minskat men även att det skett en minskning för introduktionsprogrammen. Vi 
har helt enkelt lyckats sämre än både riket och våra jämförelsekommuner med att få elever som 
började på introduktionsprogrammen att ta gymnasieexamen från nationellt program fyra år senare.  

Försämringen skulle delvis kunna härledas till att andelen elever med godkänt betyg i matematik och 
gymnasiearbete sjönk under 2018. Elever som misslyckas med någon av dessa så kallade nyckelkurser 
får inte sin gymnasieexamen. Det kan även noteras att majoriteten av introduktionsprogrammens 
verksamhet finns på en och samma skola i Karlstad; på Nobelgymnasiet. Nobelgymnasiets låga 
resultat sticker ut i jämförelse med de andra gymnasieskolorna i Karlstad. 

Andel elever som slutför sin gymnasieexamen från ett yrkesprogram är lägre än andelen elever från 
högskoleförberedande program, oavsett om de går på fristående eller kommunal skola. Dock har 
andelen med gymnasieexamen minskat mer för de kommunala skolorna än för de fristående. Andelen 
elever på högskoleförberedande program som når examen sjunker också, men bara marginellt.  

De kommunala skolornas resultat är högre än för de fristående skolorna på samtliga 
högskoleförberedande program utom ekonomiprogrammet. De fristående skolorna presterar istället 
bättre på yrkesprogrammen än de kommunala skolorna. I Karlstad går två tredjedelar av 
gymnasieeleverna i den kommunala gymnasieskolan.  

Trots lägre andel som slutför sin gymnasieexamen inom fyra år i Karlstad ser vi ändå att 
betygsgenomsnittet fortsätter att öka och fler blir behöriga till högskolan. Högskolebehörigheten ökade 
både för elever på yrkesprogram och elever på högskoleförberedande program.  

När det gäller de nationella programmen lyckas elever med utländsk bakgrund allt bättre, andelen med 
gymnasieexamen ökar. Men fortfarande är det stor skillnad på resultaten mellan elever med utländsk 
bakgrund7 och elever med svensk bakgrund.  

På ämnesnivå på yrkesprogrammen ser vi ett positivt resultat i svenska och engelska. Att resultaten i 
matematik och gymnasiearbete8 har försämrats är förhoppningsvis en tillfällig nedgång. Särskilda 
resurser har satts in under 2018 riktat mot matematik och gymnasiearbete och effekten av detta visar 
sig troligen först om några år. 

För att lyckas nå goda resultat och hög måluppfyllelse hos eleverna krävs kvalificerad personal med 
rätt förutsättningar. I Karlstads kommun har gymnasieskolorna en hög andel behöriga lärare. Bäst är 
det på de kommunala skolorna där 90,3 procent av lärarna har en pedagogisk examen. Detta är klart 
bättre än riket som helhet (78,4 procent) men också bättre än de fristående skolorna i Karlstad (81,1 
procent). Anledningen till att kommunens gymnasieskolor har en högre andel behörig personal beror 
på ett målmedvetet rekryteringsarbete över tid. Till detta har gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen ett kvalitetsmedvetet fortbildningsarbete där rektorer utifrån skolans 
systematiska kvalitetsarbete beslutar om fortbildning på individ- och gruppnivå. 

En annan grundförutsättning för att lyckas nå goda resultat och bibehålla dessa är ett kvalitetsmässigt 
välutvecklat överlämningsarbete för elever som lämnar högstadiet och börjar på gymnasiet. Här finns 
det idag väl utvecklade rutiner som underlättar och skapar goda förutsättningar för att elever som 
lämnar högstadiet också får en bra start på gymnasiet. För att skapa ännu bättre samarbete mellan 
grundskola och gymnasiet så genomförs det våren 2019 insatser för att dessa rutiner ska vara väl 
kända för alla berörda.  

                                                      
7 I elevgruppen med utländsk bakgrund finns enbart elever med fullständigt personnummer. Övriga, till exempel 
ensamkommande elever, finns inte med i denna elevgrupp. 
8 Gymnasiearbetet är en uppgift om 100 gymnasiepoäng. Målet med gymnasiearbetet skiljer sig mellan yrkesprogrammen 
och de högskoleförberedande programmen. Gymnasiearbetet på yrkesprogrammen ska visa att eleven är förberedd för att 
arbeta inom de yrkesområden programmet riktar sig mot. Gymnasiearbetet på de högskoleförberedande programmen ska visa 
att eleven är förberedd för högskolestudier, i första hand inom de områden som programmet riktar sig mot. 
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Vi ser tendenser till en ökad psykisk ohälsa bland eleverna där prestationsångest, social stress och oro 
för utanförskap är några av anledningarna. Här jobbar skolorna och i synnerhet elevhälsan med 
insatser för såväl enskilda elever som för grupper. Forskning visar tydligt på vilka effekter 
hälsoprojekt har på måendet och lärandet. Inom skolan har vi flera pågående projekt med direkt bäring 
mot att använda träning och motion för att motverka den psykiska ohälsan och därigenom också höja 
måluppfyllelsen. Dessa insatser kommer att kunna påverka indikatorerna i framtida målanalyser. 

Siffrorna för andelen vuxenelever inom Komvux som fullföljer studier minskar något men följer riket 
som helhet. Detta är direkt kopplat till naturliga svängningar då konjunktur och arbetsmarknadsläge 
påverkar resultatet. Viktigt att påpeka är att det idag finns många alternativa vuxenutbildningar och där 
kommunens yrkeshögskoleutbildningar är ett positivt föredöme. Andel deltagare som fullföljt 
utbildning från ett yrkeshögskoleprogram mellan 2010 till 2018 ligger i genomsnitt på 86 procent och 
av dessa var det 83 procent som direkt efter utbildningen gick ut i arbete. Kommunens påverkansgrad 
på resultatet för Komvux ligger på ett medelvärde då stora delar av utbildningen bedrivs av enskild 
huvudman. För yrkeshögskolan är dock påverkansgraden högre. 

Antalet ungdomar (16–20 år) som varken studerar eller arbetar ökar i Karlstad. Dessa ungdomar är 
inskrivna i ett kommunalt aktivitetsansvar och har från hösten 2017 till våren 2018 ökat med två 
procentenheter till 16 procent. Observera att i dessa siffror ingår samtliga elever inom 
introduktionsprogrammet. Inom Myschool (tidigare Notschool), en verksamhet riktad till elever som 
av olika anledning har hög skolfrånvaro, är det idag kö. Detta trots att Myschool läsåret 18/19 utökat 
verksamheten från 90 till 110 platser. Om det beror på att fler ungdomar mår dåligt eller om 
verksamheterna är bättre på att upptäcka elever i utanförskap är för tidigt att dra slutsatser om.  

Elever inom grundskolan som ej når godkänt betyg i svenska, engelska och matematik ökar, vilket 
innebär fler elever som börjar på introduktionsprogrammen. Även andelen elever som varken arbetar 
eller studerar fortsätter att öka. Dessa siffror visar tydligt att det blir allt viktigare med samarbeten över 
förvaltningsgränserna. Oavsett var i utbildningskedjan man befinner sig så behöver insatser sättas in 
för att motverka denna negativa trend. Här har stödfunktionerna inom förvaltningarna ett extra stort 
ansvar att hitta gemensamma projekt som direkt har som målsättning att arbeta för en ökad behörighet 
och att allt fler kommer i studier. Det nya introduktionsprogrammet Programinriktat val som startar 
höstterminen 2019 kan ge bättre möjligheter till att klara av gymnasiet med en examen. Detta trots att 
eleven börjar gymnasiet som obehörig9. 

Framtida utmaningar 

Förskolan och grundskolan 

 Att åstadkomma en mer differentierad undervisning som tillmötesgår elevers olika behov  

 Att klara framtida kompetensförsörjning; vi behöver hitta strategier för att attrahera fler 
kompetenta och behöriga lärare.  

 Att utveckla effektiva forum för kollegialt lärande där lärare kan mötas för att tillsammans 
utveckla undervisningen 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

 Att erbjuda ett allsidigt utbud av eftergymnasiala utbildningar som matchar arbetsgivarnas 
behov och nå en högre genomströmning inom vuxenutbildningen.  

 Att skapa lärmiljöer i skolorna som bättre kan passa elever som har särskilda behov. Även ett 
aktivt elevhälsoarbete för att minska den psykiska ohälsan hos de unga är en åtgärd som kan 

                                                      
9 För att bli godkänd och behörig till den lägsta nivån i gymnasieskolan, som är yrkesprogram, krävs minst åtta godkända 
ämnen varav matematik, svenska och engelska. För högskoleförberedande program gäller minst tolv godkända ämnen. 
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ge stora förbättringar för eleven att klara av sin utbildning. Här krävs det ett samarbete med 
fler samhällsaktörer. 

 Att få fler elever som börjar på Introduktionsprogrammen (IM) att nå fram till en 
gymnasieexamen alternativt komma i sysselsättning 

 Att höja pojkarnas resultat och bromsa försämringen för flickor när det gäller andelen som når 
en gymnasieexamen 

 Att utveckla utbildningen för nyanlända och de med utländsk bakgrund såväl inom gymnasiet 
som inom vuxenutbildningen 
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Mål: Karlstad ska vara en bra universitetsstad 
Målbeskrivning: 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. 

 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1: Andel studenter som förvärvsarbetar i Karlstadsregionen två år efter examen från Karlstads 
universitet 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Andel med arbete i Karlstadsregionen två år efter 
examen 

     -      - 30,2 32,1  

Källa: SCB, siffror för 2018 kommer i december 2019. Statistiken finns ej uppdelad på kön. 

 

För att följa upp målet använder vi oss bland annat av en indikator som visar hur stor andel av 
studenterna som tagit examen vid Karlstads universitet och som två år efter avslutade studier har 
arbete i Karlstadsregionen10. Andelen är uträknad av alla som hade förvärvsarbete efter två år av 
studenterna. Där kan vi se att andelen har ökat från 30,2 procent 2016 till 32,1 procent 2017. 

Om vi tittar i ett vidare perspektiv, andelen som hade arbete i Värmland två år efter avslutade studier 
från Karlstads universitet, kan vi även där se en ökning; från 42,3 procent 2016 till 44,3 procent 2017. 

Antalet registrerade studenter11 vid Karlstads universitet i november 2018 uppgick till 11 358 
personer, en ökning med 292 studenter sedan november 2017. Den ökningen kan härledas till de 
fristående kurserna eftersom studenter som läser inom ett program har blivit färre. Kvinnor är sedan 
lång tid tillbaka i klar majoritet bland Karlstads universitetsstudenter och är så fortfarande. Hösten 
2008 var andelen kvinnor bland studenterna så hög som 68 procent. De senaste tio åren har dock 
relativt sett fler män tillkommit i studentpopulationen.  

Andelen studenter som enbart har registrering på distanskurser uppgår till 38,4 procent hösten 2018. 
Det är en något högre andel än de senaste fyra åren. Det innebär att det är 4 365 studenter som enbart 
läser på distanskurser, en ökning på 7,3 procent jämfört med hösten 2017.  

Sett över den senaste femårsperioden har studentpopulationen vid Karlstads universitet blivit äldre, 
och hösten 2018 ligger medelåldern bland studenterna på drygt 30 år. Av universitetets studenter är 41 
procent yngre än 25 år, 21 procent mellan 25 och 29 år och övriga 38 procent 30 år eller äldre. 

Analys och åtgärder 

För att mäta om målet Karlstad ska vara en bra universitetsstad går i rätt riktning, tittar vi bland annat 
på utvecklingen av indikatorn enligt ovan. Att det skett en ökning av andelen studenter som arbetar i 
Karlstadsregionen efter examen beror troligtvis till stor del på en positiv utveckling på 
arbetsmarknaden, något vi även kan se när det gäller den ökade förvärvsfrekvensen i stort samt den 
minskade arbetslösheten. Dock tror vi att det arbete som Karlstads kommun tillsammans med 

                                                      
10 Karlstadsregionen består av de fem kommunerna Karlstad, Hammarö, Kil, Forshaga och Grums. 
11 I antalet registrerade studenter ingår samtliga individer som under höstterminen 2018 varit förstagångs- eller 
fortsättningsregistrerade på någon poänggivande kurs vid Karlstads universitet. Uppgifterna avser alla studenter på 
behörighetsgivande nivå, grundnivå och avancerad nivå oberoende av kursens finansieringsform. Om inget annat anges 
omfattar därmed statistiken såväl anslagsfinansierad utbildning som uppdragsutbildning, bidragsutbildning och betalande 
studenter. 
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Karlstads universitet genomfört för att underlätta för studenter och arbetsgivare att mötas på olika 
plattformar kan ha bidragit positivt till att fler fått arbete i Karlstadsregionen.  

För att öka upplevelsen av att Karlstad är en bra studentstad genomför vi kontinuerliga samtal med 
både universitetet och Karlstads studentkår. Kommunen har en viktig roll i arbetet med att välkomna 
nya studenter till staden, och arbetar för att de ska få en bra introduktion till sina studier och till 
studentlivet. I detta arbete kan samarbetet med fördel fördjupas ytterligare. En universitetssamordnare 
arbetar med samverkan mellan studenter, universitetet, kommunen och det lokala näringslivet.  

Drygt 38 procent av studenterna vid Karlstads universitet läser på någon distanskurs, vilket är en 
betydande del av den andel som tar examen. Det är viktigt att ha med sig när vi analyserar våra 
indikatorer, att dessa studenter läser just på distans för att de troligtvis är nöjda med sin nuvarande 
bostadsort och inte är några potentiella Karlstadsbor efter sin examen. Det bör dock nämnas att det 
bland distanskurserna även finns studenter som redan är Karlstadsbor. 

Under 2018 intensifierades arbetet med studentfrågor i kommunen, främst genom den handlingsplan 
med 18 aktiviteter som togs fram tillsammans med universitetet. I handlingsplanen, som sträcker sig 
från år 2018 till 2020 finns aktiviteter såsom att vi tillsammans ska arbeta för att genomföra 
gemensamma marknadsföringsinsatser för att locka presumtiva studenter, anordna workshops mellan 
arbetsgivare i regionen och studenter vid universitetet, göra studenterna mer synliga i centrum och titta 
på möjligheterna till ett eget traineeprogram. I handlingsplanen är också ett flertal enheter på 
kommunledningskontoret involverade tillsammans med några av de övriga förvaltningarna inom 
koncernen, bland annat teknik- och fastighetsförvaltningen och gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen. Vi tittar även på hur andra universitets- och högskolestäder arbetar 
med studentfrågor och träffar representanter från flertalet kommuner, bland annat Örebro, Kalmar och 
Helsingborg några gånger per år i olika nätverk där vi utbyter erfarenheter och goda exempel. 

Eftersom Karlstads kommun arbetar för att bli utsedd till ”Årets studentstad 2020/2021” har vi även 
där genomfört insatser under 2018. Förutom handlingsplanen som nämnts tidigare har ett arbete 
fortskridit med att ta fram en universitetsstrategisk plan med två huvudinriktningar som studentarbetet 
i kommunen kommer att baseras på. Dessa två är: ”Högre utbildning och kompetens”, och ”Den 
attraktiva (student)staden Karlstad”. Ett arbete har även initierats för att skapa ett studentforum där 
studenter vid Karlstads universitet ska få möjligheten att träffa politiker i Karlstads kommun och 
erbjudas att vara med i diskussioner kring stadens framtida utveckling. Arbetet med att slutföra dessa 
insatser kommer att pågå under våren 2019. 

Framtida utmaningar 

 Att identifiera vad som gör Karlstad unik som studentstad, så att vi tydligare kan profilera och 
marknadsföra oss 

 Att hitta framgångsrika mötesplatser och forum för dialog mellan näringslivet, universitetet, 
kommunen och studenterna. Att skapa fler mötesplatser och få arbetsgivare att hitta enkla 
vägar till kontakt med studenterna.  

 Att få hela koncernen Karlstads kommun och Karlstads universitet insatta i arbetet med 
handlingsplanen och förstå vikten av vår samverkan. 
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Mål: Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva 
Målbeskrivning: Att ha ett arbete och kunna försörja sig själv och sin familj är en av 
grundförutsättningarna för en god hälsa. Det handlar inte bara om möjligheten till försörjning utan 
också om självständighet, självrespekt och att vara oberoende. Egen försörjning minskar risken för 
socialt utanförskap. Viktiga faktorer för en god hälsa är tillgång till sysselsättning och en ekonomisk 
buffert. Personer med utländsk bakgrund och personer med funktionsnedsättning har svårare att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Därför är en av våra utmaningar att tillsammans med andra aktörer 
uppmuntra till, och att hitta nya vägar för, att fler ska komma i arbete och ha möjlighet till egen 
försörjning. En hög arbetslöshet får långtgående negativa konsekvenser både för samhället i stort och 
för den enskilde som drabbas av arbetslöshet. Vi vill värna om barnen eftersom barn som växer upp i 
familjer med lägre inkomstnivåer har högre sannolikhet att själva hamna i sämre utgångsläge som 
vuxna. 

Indikatorernas utveckling 

Indikator 1: Förvärvsfrekvens, andel förvärvsarbetande av befolkningen i Karlstad i åldern 20–64 år 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Förvärvsfrekvens totalt 75,7 76,8 77,7 78,5  

    varav kvinnor 75,7 76,9 77,8 78,2  

    varav män 75,7 76,7 77,6 78,7  

Källa: SCB, siffror för 2018 kommer i december 2019 

Förvärvsfrekvensen har ökat stadigt de senaste åren och 2017 var 78,5 procent av befolkningen i 
Karlstad i åldern 20–64 år förvärvsarbetande. Motsvarande värde för riket var 79,1 procent. 

Diagram 6: Andel förvärvsarbetande av befolkningen 20–64 år för Karlstad och riket 2008–2017 

 

Källa: SCB. Senaste värdet är från 2017 (OBS! Bruten skala). 

Förvärvsfrekvensen i Karlstad ligger något lägre än för riket som helhet men de senaste åren har 
ökningstakten i Karlstad varit högre än för riket och därmed närmar sig Karlstad mer och mer rikets 
nivå. Tidigare analyser har visat att Karlstad har en högre andel studerande än riket och att andelen 
som arbetspendlat till Norge har varit större i Karlstad än i riket. Båda faktorerna påverkar statistiken 
eftersom pendling över landsgräns inte ingår i förvärvsarbetarstatistiken. Det innebär att 
förvärvsfrekvensen minskar med ökad Norgependling. På senare tid är det svårt att veta om 
Norgependlingen minskat (i takt med förändrad kronkurs och förbättrad arbetsmarknad i Sverige) och 
därmed förbättrat förvärvsarbetandesiffrorna mer i Karlstad än för riket eller om arbetsmarknaden 
förbättrats mer i Karlstad än i riket. 

När det gäller skillnaden mellan kvinnor och män är den inte så stor i Karlstad och har heller inte varit 
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över tid. Förvärvsfrekvensen under 2017 var 0,5 procentenheter högre för männen än för kvinnorna 
(78,7 för män och 78,2 för kvinnor). Det skedde en ökning från året innan för båda könen men 
ökningen var större för männen som tidigare låg lägre än kvinnorna. 

Diagram 7: Förvärvsfrekvens 20–64 år för Karlstad totalt samt uppdelat på unga 20–24 år, utrikes födda 
samt svenskfödda 2008–2017 

 
Källa: SCB. Senaste värdet är från 2017 (OBS! Bruten skala). 

I Karlstad drabbades unga förvärvsarbetande i åldern 20–24 år hårdast av finanskrisen 2008–2009. 
Därefter har de unga haft den största ökningen sett över tid fram till den senaste siffran 2017.  

Utrikes födda som grupp har inte riktigt hängt med i de ungas ökningstakt de senaste åren men det 
skulle kunna bero på att gruppen utrikes födda har förändrats i sammansättningen (det är inte en 
homogen grupp) och att antalet ökat kraftigt sedan 2015 då många nyanlända kom. Den stora gruppen 
som kom då kan i stor utsträckning kommit in i det svenska systemet så att de finns med i statistiken 
men de kanske ännu inte har hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Karlstads utveckling för de 
utrikes födda ligger i linje med rikets. 

Diagram 8: Förvärvsfrekvens 20–64 år för Karlstad, riket och jämförelsekommunerna 2016–2017 

 
Källa: SCB. Senaste värdet är från 2017 (OBS! Bruten skala). 

Bland våra jämförelsekommuner och riket hade Karlstad den största ökningen av andelen 
förvärvsarbetande mellan 2016 och 2017, en ökning med 0,8 procentenheter. Rikets ökning var på 0,5 
procentenheter. Linköping och Örebro var de kommuner av de som vi jämför oss med som hade en 
lägre förvärvsfrekvens än Karlstad 2017. 
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Indikator 2: Biståndsmottagare, andel biståndsmottagare av befolkningen 18 år och äldre 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Biståndsmottagare totalt (18+ år) 4,7 4,5 4,3 4,4  

    varav 18–24 år         - 6,5 6,2 6,7  

Källa: Socialstyrelsen, siffror för 2018 kommer i juni 2019. Siffror för åldersgruppen 18–24 år kommer från Kolada. 

Andelen biståndsmottagare ökade något 2017 jämfört med 2016 men ligger ändå på en lägre nivå än 
under 2012 till 2015. Tendensen med ett ökat antal utrikesfödda i befolkningen syns även i andelen 
hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd. Av de hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd 
ökar andelen utrikesfödda. I förhållande till riket (4,2 procent) ligger Karlstad på en något högre andel 
biståndsmottagare. Vad gäller jämförelsekommunerna finns en spridning av andelen 
biståndsmottagare av befolkningen, från 5,2 procent (Gävle) ner till 2,8 procent (Luleå). Karlstad 
ligger i mellanskiktet. De flesta av jämförelsekommunerna och riket hade en minskning mellan 2017 
och 2016.  

Indikator 3: Arbetslöshet, andel av arbetskraften 16–64 år i Karlstad 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Arbetslöshet 16–64 år totalt 8,3 8,0 7,7 7,3 6,8 

    varav öppet arbetslösa 4,1 3,7 3,6 3,7 3,9 

    varav i åtgärder och program 4,3 4,3 4,1 3,6 3,0 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Om vi tittar på arbetslösheten totalt sett i åldersgruppen 16–64 år samt unga arbetslösa 18–24 år ligger 
Karlstads utveckling i linje med riket; arbetslösheten fortsätter att minska.  

Diagram 9: Andel arbetslösa (totalt) av arbetskraften i åldersgrupperna 16–64 år samt 18–24 år, Karlstad 
jämfört med riket 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Arbetslösheten i Karlstad har över tid legat på en högre nivå jämfört med riket, men de två senaste 
åren har arbetslösheten varit marginellt lägre i Karlstad än i riket eftersom minskningen här har varit 
större än i riket som helhet. Andelen arbetslösa i åldern 16–64 år i Karlstad 2018 var 6,8 procent och 
andelen unga arbetslösa, 18–24 år var 8,4 procent. Motsvarande siffror för riket var 7,0 procent (16–64 
år) och 8,9 procent (18–24 år). 

Det är fortfarande en större andel män än kvinnor som är arbetslösa i gruppen 16–64 år men 
skillnaderna mellan könen har minskat, både i Karlstad och i riket. Andelen arbetslösa män minskar 
mer än andelen arbetslösa kvinnor, men männens arbetslöshet har också legat på en högre nivå över tid 
än kvinnornas. Andelen arbetslösa kvinnor i Karlstad 2018 var 6,4 procent och andelen arbetslösa män 
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var 7,3. Motsvarande siffror för riket var 6,8 procent (kvinnor) och 7,2 procent (män). 

Om man tittar på unga i åldersgruppen 18–24 år är skillnaderna mellan kvinnor och män däremot 
större, där är andel arbetslösa män betydligt större än andel arbetslösa kvinnor (11,1 procent jämfört 
med 6,1 procent). Den totala andelen arbetslösa 18–24 åringar i Karlstad är dock för första gången 
lägre än i riket som helhet, 8,4 procent jämfört med 8,9 procent. Det är de unga Karlstadskvinnornas 
minskning det senaste året som gör att vi ligger bättre till än riket.  

Diagram 10: Andel arbetslösa av arbetskraften 18–64 år i Karlstads kommun 2008–2018 uppdelat på öppet 
arbetslösa (blå delen av stapeln) och personer i program (orange del av stapeln) 

 

Källa: Arbetsförmedlingen (siffran ovan stapeln visar den totala arbetslösheten) 

Om arbetslösheten delas upp i ”andel öppet arbetslösa” samt ”andel i program med aktivitetsstöd” ser 
vi att arbetslösheten visserligen totalt sett har gått ner, men att den öppna arbetslösheten i Karlstad 
ändå har ökat något de två senaste åren. Andelen personer i program har minskat så pass mycket att 
det påverkar totalsiffran. Riket har inte haft samma utveckling som Karlstad. För riket minskade den 
öppna arbetslösheten med 0,2 procentenheter 2018 jämfört med året innan.  

Liksom Karlstad ökade även några av våra jämförelsekommuner sin andel öppet arbetslösa något 
mellan 2017 och 2018 (Växjö, Örebro och Luleå). För andel arbetslösa totalt sett (16–64 år) hamnar 
Karlstad på en fjärde plats bland de nio kommunerna 2018. Lägst arbetslöshet hade Jönköping (5,1 
procent) och högst arbetslöshet hade Gävle (9,4 procent). 

Analys och åtgärder  

För att mäta om målet Karlstadsborna ska ha goda möjligheter att försörja sig själva går i rätt 
riktning, tittar vi på utvecklingen av indikatorerna enligt ovan. Påverkansgraden för oss inom 
kommunorganisationen när det gäller dessa indikatorer är relativt liten på det totala sifferutfallet som 
påverkas i stor utsträckning av rådande arbetsmarknadsläge och konjunktur.  

Förutom arbetsmarknadsläget i stort påverkas antalet personer som söker ekonomiskt bistånd hos 
kommunen även till stor del av andra myndigheter och instansers regelverk eller bestämmelser. En 
avgörande faktor som spelar stor roll för den enskildes möjligheter till arbete är personens 
utbildningsnivå. Personer i avsaknad av gymnasieutbildning har svårare att etablera sig på 
arbetsmarknaden och hamnar i större utsträckning i bidragsberoende. Vi som kommun har svårt att 
påverka inflödet av bidragstagare till oss, däremot har vi större möjlighet att påverka hur länge man är 
kvar i biståndsberoende. Kommunen kan till viss del påverka de egna klienternas anställningsbarhet 
samtidigt som en betydande del av den arbetslösa andelen av befolkningen inte är aktuell hos oss i 
kommunen. 
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Andelen av befolkningen som är beroende av ekonomiskt bistånd har ökat något 2017 jämfört med 
året innan. Samtidigt har arbetslösheten i kommunen minskat. Anledningen till att andelen 
biståndsmottagare inte minskat, trots det gynnsamma läget på arbetsmarknaden, kan bero på att det är 
svårare för den här målgruppen att ta sig in på arbetsmarknaden. Dock är det svårt att veta varför både 
riket och majoriteten av jämförelsekommunerna ser en fortsatt nedgång av andelen biståndsmottagare 
men inte Karlstad. Vi ser dock att behoven hos de klienter som behöver hjälp av kommunen är mer 
komplexa och noterar tendenser till att utslagningseffekterna hos redan marginaliserade grupper ökar; 
de har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi ser också att färre biståndsmottagare får ersättningar 
av andra myndigheter, vilket leder till att man i större utsträckning blir långvarigt beroende av 
ekonomiskt bistånd som i sin tur leder till att andelen biståndsmottagare ökar. Ökningen kan till viss 
del bero på att fler nyanlända inte kommit ut i egen försörjning efter etableringsperioden12 utan istället 
är i behov av ekonomiskt bistånd för att klara sin dagliga livsföring. Ett ökat antal familjer med många 
barn ger också utslag i andelen biståndsmottagare av befolkningen.  

Antalet personer i behov av bistånd påverkas av andra myndigheters regelverk, bedömningar och 
bestämmelser. Ett exempel är Försäkringskassans förändrade bedömningar kring sjuk- och 
aktivitetsersättningar. Vi har sett tendenser till en ökning av antalet bidragsberoende personer hos oss i 
takt med ökningen av andelen avslag på ansökan om aktivitets- eller sjukersättning hos 
försäkringskassan de senaste åren. 

Likaså blir konsekvenserna omedelbara när Arbetsförmedlingens regleringsbrev eller andra riktlinjer 
inom deras område ändras, inte sällan med kort varsel. Detta ställer stora krav på vår organisation och 
på klienterna. Efter nya bestämmelser för att handha utbildningskontrakten13, dras till exempel det 
ekonomiska stödet till kommunerna in. På samma sätt påverkas vi mycket av bestämmelserna kring 
extratjänster14 där det i dagsläget är oklart om extratjänster som arbetsmarknadsåtgärd kommer att 
fortsätta och i så fall under vilka premisser.  

Vi ser också att Arbetsförmedlingens och kommunens bedömningar kring personers arbetsförmåga ser 
olika ut, vilket får till konsekvens att klienter kommer till oss då de inte längre, eller inte någon gång, 
varit aktuella hos Arbetsförmedlingen. Hos oss försöker vi rusta dem för att kunna bli inskrivna på 
Arbetsförmedlingen och därmed få stöttning därifrån på vägen till arbete. 

Vi arbetar kontinuerligt med att hålla oss uppdaterade om våra klienters behov av stöd för att nå egen 
försörjning. Kunskaperna kring klienternas behov har gjort att vi under 2018 fokuserat mycket på 
förstärkt arbetsträning och arbetet med sjukskrivna biståndsmottagare samtidigt som vi fortsatt arbetet 
med arbetsmarknadsanställningar. Förstärkt arbetsträning är till för att personer som av olika skäl varit 
långvarigt borta från arbetsmarknaden ska få den träning och erfarenhet som behövs för att kunna söka 
ett arbete eller komma in på en utbildning och genom det försörja sig själv. I förstärkt arbetsträning 
kan det bland annat ingå att träna på vardagliga rutiner som att komma i tid till arbetet, fullfölja en 
uppgift och samarbeta med arbetskamrater. Deltagaren har kontinuerligt stöd av arbetskonsulent och 
arbetsterapeut där man gemensamt utarbetar och förankrar planering, formulerar mål och utvärderar 
uppnådda resultat. Vi har utvecklat formerna för arbetsmarknadsanställningar i syfte att ge bättre 
förutsättningar för enskildas inträde på den reguljära arbetsmarknaden. 

För att ge enskilda ökade förutsättningar och möjligheter att komma närmare eller återgå till 
arbetsmarknaden har vi utarbetat rutiner för vårt arbete med sjukskrivna och sjukskrivna 

                                                      
12 Etableringsperiod kallas den tid nyanlända deltar i program via arbetsförmedlingen för att etablera sig på den svenska 
arbetsmarknaden och bli självförsörjande 
13 Utbildningskontrakt är till för den som behöver skaffa sig gymnasiekompetens genom studier på Komvux eller 
folkhögskola och är en överenskommelse mellan individen, dennes hemkommun och Arbetsförmedlingen. Det går att 
kombinera studierna med jobb, praktik eller andra program på deltid.  
14 Extratjänster innebär att arbetsgivare får ekonomiskt stöd för att anställa en person som har varit utan arbete en längre tid 
eller är ny i Sverige. 
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nollplacerade15 personer. Antalet sjukskrivna personer i behov av ekonomiskt bistånd som söker 
ersättningar från andra myndigheter får i större utsträckning avslag på dessa ansökningar och blir 
således biståndsberoende hos oss, inte sällan under lång tid. Vårt arbete med denna målgrupp 
innefattar i stor utsträckning samverkan med andra myndigheter som till exempel Region Värmland 
och Försäkringskassan. 

Under 2018 har kommunen också arbetat med att utveckla arbetsmarknadsanställningarna utifrån hela 
koncernens behov av arbetskraft och skapat ”interna jobbspår” genom att koppla på 
utbildningsinsatser under anställningstiden. En förutsättning för denna utveckling är samarbetet mellan 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kommunens vuxenutbildning. Arbetsförmedlingen är 
även de en viktig samarbetspart i detta arbete. De olika interna jobbspår som påbörjats under året är 
vikarie inom äldreomsorgen, ekonomibiträdesspår och lokalvårdsspår. Anställningarna kombineras 
med relevant yrkesutbildning, teori och yrkessvenska.  

För att nå de gemensamma målen behöver utvecklingen av samarbetet inom koncernen, främst 
gällande arbetsmarknadsanställningar, fortsätta. I dagsläget har arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen ett upprättat samarbete med till exempel vård- och omsorgsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen. Dessa utgör exempel på hur god samverkan i enlighet med 
Karlstad 2.016 kan se ut. I samverkan ses till kommunens interna behov av arbetskraft samtidigt som 
personer som inte befinner sig i arbetslivet får en möjlighet att öka sin kompetens för att kunna ta ett 
arbete inom respektive förvaltning utifrån arbetskraftsbehov just där. 

Kommunen har utarbetat "Insteg Karlstad" för att stötta personer som är på väg att lämna etableringen 
och behöver mer stöd för att närma sig ett arbete och utbildning än vad Arbetsförmedlingen kan ge 
inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin. Här erbjuds individuellt anpassade insatser som 
samordning, friskvård, samhällsinformation, arbetsträning och praktik. Arbetsmarknadsanställningar 
kan även vara ett verktyg i "Insteg Karlstad" när man är redo för det. Karlstad deltar också, som en av 
27 kommuner i landet, i ett SKL-projekt för att minska långvarigt biståndsberoende.  

Framtida utmaningar 

 Att allt fler står längre ifrån arbetsmarknaden. Vi behöver utöka samverkan inom och utanför 
koncernen för att ge bättre stöd till bidragsberoende individer och hjälpa dem ut i arbetslivet. 

 Att det idag krävs mer individuellt arbete med våra klienter. Det är en utmaning att identifiera 
och erbjuda rätt kombination av arbete/praktik/studier/insatser. Mer individuellt anpassade 
insatser är mer resurskrävande samtidigt som forskning visar att ett sådant arbetssätt ger större 
positiva effekter. 

 Att förankra ett gemensamt synsätt inom såväl kommunens verksamheter som i samhället i 
stort att personer ses som resurser i större utsträckning än tidigare; att alla kan bidra och har en 
viktig funktion i samhället. 

                                                      
15 Nollplacerade är den kategori personer som inte har någon sjukpenninggrundande inkomst (SIG)= SGI är fastställd till 0 
kr. Detta kan bero på att man aldrig haft ett arbete, eller att det var mycket längesedan man arbetade. Man kan också tappa sin 
SGI-nivå om man blir arbetslös och inte direkt anmäler sig hos arbetsförmedlingen. 
16 För att möta framtida behov behöver vi utveckla arbetssätt och metoder inom Karlstads kommunkoncern som bidrar till ett 
ökat samarbete och gemensamt ansvarstagande för hela koncernens utveckling. Det är det vi kallar Karlstad 2.0. 


