
 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt perspektiv 
Kommunerna Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, 

Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne, Säffle, Torsby, Årjäng samt Region Värmland 

Seminarium 15, 15 oktober 2020 

  



 

Resultat för indikatorer i Aktuellt perspektiv är hämtade från kolada.se. Undantagen är indikatorn 4-åringar med 

övervikt eller fetma som hämtats från Cosmic och säkra självmord som hämtats från folkhälsomyndigheten.se. 

För indikatorerna upplevd hälsa och upplevd tillit används värdet från Liv & hälsa 2017 (regional 

befolkningsundersökning), vilket i vissa delar skiljer sig från redovisningen på kolada.se. 

 

Detaljerad information om respektive indikator hittas via kolada.se → Mer → Strategi för hälsa 

På kolada.se finns också tillgång till resultat från fler år, möjlighet att följa förändring över tid, samt möjlighet att 

jämföra resultat med andra kommuner eller regioner. På kolada.se finns också en mängd resultat för andra 

indikatorer av relevans för kommun och region. 

 

Vänligen notera att samtliga resultat som presenteras i Aktuellt Perspektiv bör tolkas med försiktighet, speciellt 

gällande de mindre kommunerna i Värmland.   



 

VÄRMLAND 
Mätform 

Senaste 
data 2017 2018 2019 Ambition till 2022 20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  12,4 8,4  ↓ 2 procentenheter 10,4 

Kariesfria 3-åringar andel (%)  94,3 93,6  ↑ 2 procentenheter 96,3 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 16,3  ↓ 2 procentenheter 14,3 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  82,3 85,7 85,1 ↑ 2 procentenheter 84,3 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  72,3 70,7  ↑ 3 procentenheter 75,3 

Invånare 16-84 år, stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 37,0  ↓ 5 procentenheter 32,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-årsmedelvärde4   antal/100 000 inv.  6 327 6 441 6523 ↓ 1000/100 000 inv. 5 327 

Antal säkra självmord (suicid), 15- år, 5-årsmedelvärde 5  antal/100 000 inv.  17,7 17,0  ↓ - 

God kvalitet - patientupplevelser        

Patientupplevd kvalitet, kontinuitet, koordinering i primärvård index 65 (2015) - 67 70 ↑ 2 procentenheter 67 

Patientupplevd kvalitet, respekt och bemötande i primärvården  index 83 (2015) - 84 86 ↑ 2 procentenheter 85 

Patientupplevd kvalitet, emotionellt stöd i primärvården index 69 (2015) - 74 76 ↑ 2 procentenheter 71 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde6 år  83,6 83,8 84,0 ↑ , skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde7 år  79,7 79,8 80,0 ↑ , skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  10,3 10,4  ↓ 2 procentenheter 8,3 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa8 andel (%)  71,0 -  ↑ 3 procentenheter 74,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor9 andel (%)  74,0 -  ↑ 2 procentenheter 76,0 
  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 3-års medelvärde. Avser medelvärdet för perioden 2015-2017 för år 2017 respektive perioden 2016-2018 för år 2018. 
5 5-års medelvärde. Avser medelvärdet för perioden 2013-2017 för år 2017 respektive perioden 2014-2018 för år 2018. 
6 Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen för män födda i Sverige. 5-års medelvärde. 
7 Beräknad återstående medellivslängd i antal år vid födelsen för kvinnor födda i Sverige. 5-års medelvärde. 
8 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
9 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland samt Arvika, Karlstad och Kristinehamn. 



 

ARVIKA Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  10,1 9,2  ↓ 2 procentenheter 8,1 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 18,0  ↓ 2 procentenheter 16,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  86,8 87,7 84,9 ↑ 2 procentenheter 88,8 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  74,1 75,4 81,6 ↑ 3 procentenheter 77,1 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  andel (%) 43,5 (2016) - 50,0  ↑ 3 procentenheter 46,5 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  9,3   ↓ 2 procentenheter 7,3 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  46,0 47,0 39,0 ↑ 7 procentenheter 53,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 37,0  ↓ 5 procentenheter 32,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  61 61 58 ↓ 10/1000 inv. 51 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 97,0 (2016) - 88,1  ↑ 2 procentenheter 99,0 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 97,4 (2016) - 93,9  ↑ 2 procentenheter 99,4 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 78,3 (2016) - 68,7  ↑ 2 procentenheter 80,3 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) 41,0 (2016) 40,0 44,0 - ↑ 3 procentenheter 43,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,2 83,9 84,2 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  79,2 79,9 80,2 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  10,7 10,6  ↓ 2 procentenheter 8,7 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  72,0 -  ↑ 3 procentenheter 75,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  73,0 -  ↑ 2 procentenheter 75,0 

  

                                                           
1  Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland och Arvika.  
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland och Arvika. 



 

EDA Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  29,9 22,4  ↓ 2 procentenheter 27,9 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 15,0  ↓ 2 procentenheter 13,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  90,5 84,6 88,5 ↑ 2 procentenheter 92,5 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  69,2 66,7 68,2 ↑ 3 procentenheter 72,2 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  19,9   ↓ 2 procentenheter 17,9 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  63,0 58,0 23,0 ↑ 7 procentenheter 70,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - -  ↓ 5 procentenheter - 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde antal/1000 inv.  59 51 47 ↓ 10/1000 inv. 49 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 90,9 (2016) - 88,6  ↑ 2 procentenheter 92,9 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 89,6 (2016) - 94,9  ↑ 2 procentenheter 91,6 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 81,8 (2016) - 75,9  ↑ 2 procentenheter 83,8 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 44,0 55,0 43,0 ↑ 3 procentenheter 47,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,6 83,8 83,5 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  78,2 76,7 77,6 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  13,4 14,0  ↓ 2 procentenheter 11,4 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  72,0 -  ↑ 3 procentenheter 75,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  71,0 -  ↑ 2 procentenheter 73,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

FILIPSTAD Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%) 26,9 (2016) - 13,6  ↓ 2 procentenheter 24,6 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 18,0  ↓ 2 procentenheter 16,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  86,8 86,1 87,6 ↑ 2 procentenheter 88,8 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  61,7 48,6 67,4 ↑ 3 procentenheter 64,7 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - 25,0  ↑ 3 procentenheter 28,0 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  11,5   ↓ 2 procentenheter 9,5 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  33,0 35,0 20,0 ↑ 7 procentenheter 40,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 39,0  ↓ 5 procentenheter 34,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  61 59 58 ↓ 10/1000 inv. 51 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 87,1 (2016) - 90,4  ↑ 2 procentenheter 89,1 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) - - 96,2  ↑ 2 procentenheter 98,2 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 77,6 (2016) - 69,2  ↑ 2 procentenheter 79,6 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 30,0 35,0 45,0 ↑ 3 procentenheter 33,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) - - 72,0 - ↑ 2 procentenheter 74,0 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,7 83,6 83,6 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  76,1 76,1 76,7 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  21,5 23,2  ↓ 2 procentenheter 19,5 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  67,0 -  ↑ 3 procentenheter 70,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  68,0 -  ↑ 2 procentenheter 70,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

FORSHAGA Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%) 7,0 (2016) -  4,5  ↓ 2 procentenheter 5,0 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 18,0  ↓ 2 procentenheter 16,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  84,2 90,3 79,8 ↑ 2 procentenheter 86,2 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  69,5 65,7 74,0 ↑ 3 procentenheter 72,5 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  11,8    ↓ 2 procentenheter 9,8 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  65,0 51,0 27,0 ↑ 7 procentenheter 72,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 40,0  ↓ 5 procentenheter 35,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  67 70 65 ↓ 10/1000 inv. 57 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 95,0 (2016) - 88,7  ↑ 2 procentenheter 97,0 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 91,1 (2016) - 93,9  ↑ 2 procentenheter 93,1 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 66,3 (2016) - 69,6  ↑ 2 procentenheter 68,3 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 38,0 42,0 39,0 ↑ 3 procentenheter 41,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) - - 93,0 73,7 ↑ 2 procentenheter 95,0 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas 58,8 ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  82,7 83,0 83,5 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  79,4 80,2 79,8 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  7,1 7,1  ↓ 2 procentenheter 5,1 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  69,0 -  ↑ 3 procentenheter 72,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  72,0 -  ↑ 2 procentenheter 74,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

GRUMS Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  17,2 23,3  ↓ 2 procentenheter 15,2 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 22,0  ↓ 2 procentenheter 20,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  75,9 77,5 75,3 ↑ 2 procentenheter 77,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  65,6 74,4 68,1 ↑ 3 procentenheter 68,6 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - 46,4  ↑ 3 procentenheter 49,4 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  13,1    ↓ 2 procentenheter 11,1 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  24,0 39,0 27,0 ↑ 7 procentenheter 31,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - -  ↓ 5 procentenheter - 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  56 60 63 ↓ 10/1000 inv. 46 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) - - 78,2  ↑ 2 procentenheter 80,2 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) - - 92,3  ↑ 2 procentenheter 94,3 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) - - 64,1  ↑ 2 procentenheter 66,1 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 36,0 37,0 42,0 ↑ 3 procentenheter 39,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  81,8 83,0 82,5 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  77,5 78,2 77,8 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  13,8 12,3  ↓ 2 procentenheter 11,8 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  67,0 -  ↑ 3 procentenheter 70,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  71,0 -  ↑ 2 procentenheter 73,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

HAGFORS Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  19,6 6,7  ↓ 2 procentenheter 17,6 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 7,0  ↓ 2 procentenheter 5,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  70,4 88,6 79,5 ↑ 2 procentenheter 72,4 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  75,0 68,1 68,5 ↑ 3 procentenheter 78,0 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  8,9    ↓ 2 procentenheter 6,9 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  27,0 39,0 18,0 ↑ 7 procentenheter 34,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 28,0  ↓ 5 procentenheter 23,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  69 74 75 ↓ 10/1000 inv. 59 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 82,1 (2016) - 96,8  ↑ 2 procentenheter 84,1 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) - - 96,8  ↑ 2 procentenheter 98,8 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 78,6 (2016) - 68,8  ↑ 2 procentenheter 80,6 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 50,0 56,0 49,0 ↑ 3 procentenheter 53,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  81,9 82,1 82,9 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  79,4 78,6 79,0 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  9,0 11,2  ↓ 2 procentenheter 7,0 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  68,0 -  ↑ 3 procentenheter 71,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  74,0 -  ↑ 2 procentenheter 76,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

HAMMARÖ Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)   2,4 2,3  ↓ 2 procentenheter 0,4 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 10,0  ↓ 2 procentenheter 8,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  94,7 93,9 93,3 ↑ 2 procentenheter 96,7 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  76,0 84,8 82,6 ↑ 3 procentenheter 79,0 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  7,2    ↓ 2 procentenheter 5,2 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  56,0 33,0 30,0 ↑ 7 procentenheter 63,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 40,0  ↓ 5 procentenheter 35,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  52 54 56 ↓ 10/1000 inv. 42 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 96,3 (2016) - 93,0  ↑ 2 procentenheter 98,3 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 97,4 (2016) - 96,0  ↑ 2 procentenheter 99,4 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 80,5 (2016) - 77,0  ↑ 2 procentenheter 82,5 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 42,0 41,0 44,0 ↑ 3 procentenheter 45,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) - - 80,0 66,7 ↑ 2 procentenheter 82,0 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas 78,4 ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,9 84,6 84,7 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  81,1 81,4 81,7 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  2,9 3,0  ↓ 2 procentenheter 0,9 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  76,0 -  ↑ 3 procentenheter 79,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  79,0 -  ↑ 2 procentenheter 81,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

KARLSTAD Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  9,6 6,2  ↓ 2 procentenheter 7,6 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 14,0  ↓ 2 procentenheter 12,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  89,2 88,4 89,5 ↑ 2 procentenheter 91,2 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  75,2 70,4 75,6 ↑ 3 procentenheter 78,2 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - 38,9  ↑ 3 procentenheter 41,9 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  7,7    ↓ 2 procentenheter 5,7 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  42,0 41,0 32,0 ↑ 7 procentenheter 49,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 47,0  ↓ 5 procentenheter 42,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  67 69 70 ↓ 10/1000 inv. 57 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 94,6 (2016) - 92,8  ↑ 2 procentenheter 96,6 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 95,9 (2016) - 94,8  ↑ 2 procentenheter 97,9 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 82,1 (2016) - 75,8  ↑ 2 procentenheter 84,1 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 33,0 31,0 34,0 ↑ 3 procentenheter 36,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  84,1 84,2 84,4 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  81,0 81,0 81,0 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  8,3 8,5  ↓ 2 procentenheter 6,3 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  74,0 -  ↑ 3 procentenheter 77,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  76,0 -  ↑ 2 procentenheter 78,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland och Karlstad. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland och Karlstad. 



 

KIL Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  13,0 8,8  ↓ 2 procentenheter 11,0 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 23,0  ↓ 2 procentenheter 21,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  90,3 84,2 73,3 ↑ 2 procentenheter 92,3 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  70,5 70,0 68,9 ↑ 3 procentenheter 73,5 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  10,9    ↓ 2 procentenheter 8,9 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  - 58,0 25,0 ↑ 7 procentenheter 65,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 39,0  ↓ 5 procentenheter 34,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  67 68 66 ↓ 10/1000 inv. 57 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 91,1 (2016) - 82,4  ↑ 2 procentenheter 93,1 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 95,2 (2016) - 89,2  ↑ 2 procentenheter 97,2 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 78,1 (2016) - 60,8  ↑ 2 procentenheter 80,1 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 47,0 48,0 48,0 ↑ 3 procentenheter 50,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas - ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas 83,3 ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  84,6 84,4 84,9 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  81,6 81,2 81,1 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  8,2 8,0  ↓ 2 procentenheter 6,2 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  71,0 -  ↑ 3 procentenheter 74,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  75,0 -  ↑ 2 procentenheter 77,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

KRISTINEHAMN Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)   16,9 11,7  ↓ 2 procentenheter 14,9 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 13,0  ↓ 2 procentenheter 11,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  81,9 80,2 74,7 ↑ 2 procentenheter 83,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  71,8 75,0 74,7 ↑ 3 procentenheter 74,8 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  11,2    ↓ 2 procentenheter 9,2 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  21,0 33,0 29,0 ↑ 7 procentenheter 28,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 40,0  ↓ 5 procentenheter 35,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  62 68 73 ↓ 10/1000 inv. 52 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 89,1 (2016) - 81,8  ↑ 2 procentenheter 91,1 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 93,6 (2016) - 95,0  ↑ 2 procentenheter 95,6 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 71,4 (2016) - 67,4  ↑ 2 procentenheter 73,4 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 38,0 33,0 37,0 ↑ 3 procentenheter 41,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) - - 64,0 - ↑ 2 procentenheter 66,0 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,2 83,3 83,3 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  79,2 79,0 79,2 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  11,6 11,9  ↓ 2 procentenheter 9,6 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  67,0 -  ↑ 3 procentenheter 70,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  69,0 -  ↑ 2 procentenheter 71,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland och Kristinehamn. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland och Kristinehamn. 



 

MUNKFORS Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  37,1 12,0  ↓ 2 procentenheter 35,1 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 15,0  ↓ 2 procentenheter 13,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  81,8 87,5 81,6 ↑ 2 procentenheter 83,8 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  57,1 68,0 58,6 ↑ 3 procentenheter 60,1 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  11,1    ↓ 2 procentenheter 9,1 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  44,0 40,0 44,0 ↑ 7 procentenheter 51,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - -  ↓ 5 procentenheter - 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  70 70 82 ↓ 10/1000 inv. 60 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 93,8 (2016) - 85,7  ↑ 2 procentenheter 95,0 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) - - 100,0  ↑ 2 procentenheter 100,0 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) - - 80,0  ↑ 2 procentenheter 82,0 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 36,0 44,0 34,0 ↑ 3 procentenheter 39,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  82,0 82,1 82,2 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  75,8 75,9 76,4 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  15,4 10,9  ↓ 2 procentenheter 13,4 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  67,0 -  ↑ 3 procentenheter 70,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  61,0 -  ↑ 2 procentenheter 63,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

STORFORS Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  16,0 7,7  ↓ 2 procentenheter 14,0 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 24,0  ↓ 2 procentenheter 22,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  86,4 100,0 91,4 ↑ 2 procentenheter 88,4 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  79,2 68,5 65,9 ↑ 3 procentenheter 82,2 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  Andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  12,9    ↓ 2 procentenheter 10,9 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  11,0 35,0 44,0 ↑ 7 procentenheter 18,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - -  ↓ 5 procentenheter - 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  59 54 56 ↓ 10/1000 inv. 49 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 86,7 (2016) - 85,0  ↑ 2 procentenheter 88,7 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 93,3 (2016) -    ↑ 2 procentenheter 95,3 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 75,6 (2016)  - 85,0  ↑ 2 procentenheter 77,6 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) 60,0 (2016) - 53,0 49,0 ↑ 3 procentenheter 63,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  82,9 82,8 83,1 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  80,3 80,1 80,6 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  15,5 16,9  ↓ 2 procentenheter 13,5 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  80,0 -  ↑ 3 procentenheter 83,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  75,0 -  ↑ 2 procentenheter 77,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

SUNNE Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  12,7 6,8  ↓ 2 procentenheter 10,7 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 20,0  ↓ 2 procentenheter 18,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  78,5 81,7 82,6 ↑ 2 procentenheter 80,5 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  80,4 73,4 70,0 ↑ 3 procentenheter 83,4 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  11,8    ↓ 2 procentenheter 9,8 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  59,0 45,0 17,0 ↑ 7 procentenheter 66,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 42,0  ↓ 5 procentenheter 37,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  64 62 67 ↓ 10/1000 inv. 54 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 92,9 (2016) - 85,1  ↑ 2 procentenheter 94,9 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 96,8 (2016) - 95,0  ↑ 2 procentenheter 98,8 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 73,0 (2016) - 70,2  ↑ 2 procentenheter 75,0 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 50,0 46,0 46,0 ↑ 3 procentenheter 53,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,6 84,1 83,9 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  79,0 79,1 79,4 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  7,8 8,1  ↓ 2 procentenheter 5,8 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  69,0 -  ↑ 3 procentenheter 72,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  77,0 -  ↑ 2 procentenheter 79,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

SÄFFLE Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  17,7 13,9  ↓ 2 procentenheter 15,7 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 28,0  ↓ 2 procentenheter 26,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  81,9 82,8 90,7 ↑ 2 procentenheter 83,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  59,6 70,7 63,8 ↑ 3 procentenheter 62,6 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  11,0    ↓ 2 procentenheter 9,0 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  25,0 25,0 11,0 ↑ 7 procentenheter 32,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 36,0  ↓ 5 procentenheter 31,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  57 60 63 ↓ 10/1000 inv. 47 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 92,5 (2016) - 91,0  ↑ 2 procentenheter 94,5 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) 96,2 (2016) - 97,2  ↑ 2 procentenheter 98,2 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 75,9 (2016) - 71,5  ↑ 2 procentenheter 77,9 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 33,0 41,0 41,0 ↑ 3 procentenheter 36,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) - 75,3 81,7 67,3 ↑ 2 procentenheter 77,0 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) - - 72,0 80,8 ↑ 2 procentenheter 74,0 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,7 84,3 84,3 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  80,0 80,1 80,6 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  16,7 16,2  ↓ 2 procentenheter 14,6 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  65,0 -  ↑ 3 procentenheter 68,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  73,0 -  ↑ 2 procentenheter 75,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

TORSBY Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  12,5 5,4  ↓ 2 procentenheter 10,5 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 20,0  ↓ 2 procentenheter 18,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  90,5 90,7 82,7 ↑ 2 procentenheter 92,5 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  76,2 69,3 67,8 ↑ 3 procentenheter 79,2 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  11,7    ↓ 2 procentenheter 9,7 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  59,0 51,0 11,0 ↑ 7 procentenheter 66,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - 26,0  ↓ 5 procentenheter 21,0 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  57 61 67 ↓ 10/1000 inv. 47 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 92,1 (2016) - 91,3  ↑ 2 procentenheter 94,1 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) - - 97,1  ↑ 2 procentenheter 99,1 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 59,2 (2016) - 74,8  ↑ 2 procentenheter 61,2 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 35,0 36,0 43,0 ↑ 3 procentenheter 38,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) - 91,0 - - ↑ 2 procentenheter 93,0 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,4 83,2 83,2 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  78,0 79,0 79,4 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  13,7 11,5  ↓ 2 procentenheter 11,7 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  66,0 -  ↑ 3 procentenheter 69,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  75,0 -  ↑ 2 procentenheter 77,0 

  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

ÅRJÄNG Mätform 
Senaste 

data 2017 2018 2019 Ambition till 2022  20221 

En god och jämlik hälsa        

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns andel (%)  11,3 8,6  ↓ 2 procentenheter 9,3 

4-åringar med övervikt eller fetma2 andel (%)  - 21,0  ↓ 2 procentenheter 19,0 

Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram andel (%)  76,6 86,1 86,7 ↑ 2 procentenheter 79,6 

Gymnasieelever med examen inom 4 år  andel (%)  68,9 68,2 73,3 ↑ 3 procentenheter 71,9 

20-åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela åk 9.  andel (%)  - -  ↑ 3 procentenheter - 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar andel (%)  15,4    ↓ 2 procentenheter 13,4 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta/studera, status efter 90 dagar andel (%)  37,0 39,0 33,0 ↑ 7 procentenheter 44,0 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag3 andel (%)  - -  ↓ 5 procentenheter - 

Fallskador bland personer 80+, 3-års medelvärde  antal/1000 inv.  59 56 53 ↓ 10/1000 inv. 49 

God kvalitet – elev- och brukarupplevelser        

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan andel (%) 92,6 (2016) - 93,7  ↑ 2 procentenheter 94,6 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det andel (%) - - 96,8  ↑ 2 procentenheter 98,8 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer  andel (%) 76,8 (2016) - 71,6  ↑ 2 procentenheter 78,8 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende, trygghet andel (%) - 40,0 42,0 45,0 ↑ 3 procentenheter 43,0 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren styr viktiga saker andel (%) Data saknas ↑ 2 procentenheter - 

Hållbart och uthålligt        

Medellivslängd kvinnor, 5-årsmedelvärde år  83,5 83,9 84,7 ↑, skillnader minska - 

Medellivslängd män, 5-årsmedelvärde år  78,8 79,2 79,9 ↑, skillnader minska - 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll andel (%)  16,8 16,5  ↓ 2 procentenheter 14,8 

Invånare 18-84 år som upplever en god hälsa4 andel (%)  63,0 -  ↑ 3 procentenheter 65,0 

Invånare 18-84 år som känner tillit till andra människor5 andel (%)  75,0 -  ↑ 2 procentenheter 77,0 

 
  

                                                           
1 Visar ambition till 2022 i förhållande till värdet 2017, eller, då uppgift för 2017 saknas, för dessförinnan senast tillgängliga data, eller alternativt år 2018. 
2 Uppgift för 2017 kan ej redovisas p.g.a. begränsad mängd data. 
3 Frågan fanns ej före år 2018. 
4 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 
5 Data för 2017 från Liv&hälsa 2017. På kolada.se redovisas för vissa år även data från HLV (nationell befolkningsundersökning) för Värmland. 



 

Indikatorer och källor 

Indikator Källa 
En god och jämlik hälsa 

Tobaksrökning i hem där barn i 8 månaders ålder finns, andel (%) Kolada.se, nyckeltal U01901 

4-åringar med övervikt eller fetma, andel (%) Cosmic, Barnhälsovården Region Värmland 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kolada.se, nyckeltal N15428 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kolada.se, nyckeltal N17461 

20 åringar som har avslutat treårigt gymnasium. Placerade under hela årkurs 9. andel (%). Kolada.se, nyckeltal U33602 

Invånare 17-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Kolada.se, nyckeltal N02906 

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) Kolada.se, nyckeltal N00973 

Invånare 16-84 år med en stillasittande fritid kommun, andel (%) (-2015) Kolada.se, nyckeltal U01422 

Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%) Kolada.se, nyckeltal U01425 

Fallskador bland personer 80+, 3-årsmedelvärde, antal/1000 inv. Kolada.se, nyckeltal N20402 

Antal säkra självmord (suicid), 15- år, 5-årsmedelvärde    
Socialstyrelsens Dödsorsaksregister, via 
folkhälsomyndigheten.se 

God kvalitet - elev- och brukarupplevelser 

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kolada.se, nyckeltal N15557 

Elever i åk 5: Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det, positiva svar, andel (%) Kolada.se, nyckeltal N15553 

Elever i åk 5: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer, positiva svar, andel (%) Kolada.se, nyckeltal N15551 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) Kolada.se, nyckeltal U21420 

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%) Kolada.se, nyckeltal U30453 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) Kolada.se, nyckeltal U28532 

Hållbart och uthålligt 

Medellivslängd kvinnor, år Kolada.se, nyckeltal N00925 

Medellivslängd män, år Kolada.se, nyckeltal N00923 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Kolada.se, nyckeltal N02904 

Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Liv & hälsa 2017. Kolada.se, nyckeltal U01405 

Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Liv & hälsa 2017. Kolada.se, nyckeltal U01413 

 

 


