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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Våren 2002 inleddes ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och Cerut (Centrum för 
forskning om regional utveckling, Karlstads Universitet). Uppdraget till Cerut inriktade sig 
på en omvärldsanalys med tonvikt på demografiska och infrastrukturella faktorers 
betydelse för sjukvårds- och sjukhusplaneringen. Diskussionerna handlade om att skapa ett 
kunskapsunderlag inför sjukhusplaneringen. 
 
Demografin blir intressant därför att den ger en utgångspunkt för hälso- och 
behovsbeskrivningar samt ekonomiska villkor relaterade till befolkningsutvecklingen. 
Infrastrukturen innefattar länets kollektivtrafik, sjuktransporter och olika typer av 
tillgänglighetsfrågor och kan kopplas samman med demografin för att ge en övergripande 
tillgänglighets- och behovsbeskrivning. 
 
De demografiska förutsättningarna i länet kan ge en bild av hur framtiden kan tänkas se ut 
på det området. Detta är också betydelsefullt för sjukvården och hälsan då olika grupper 
(t ex ålder, kön, socioekonomisk status) har olika behov av vård. Vidare spelar 
kommunikationerna roll eftersom det ges olika förutsättningar att nå sjukvården. Dels har 
de geografiska avstånden betydelse, dels har olika grupper varierande tillgång till goda 
transportmedel samt är mer eller mindre mobila. Dessa tre aspekter ger en bild av framtida 
förutsättningar ur flertalet perspektiv. 
 

1.2. Syfte & frågeställningar 
Syftet med detta projekt skulle kunna sägas vara tudelat. För det första syftar det till att 
utreda hur demografin ser ut i Värmlands kommuner, och vilken demografisk utveckling 
man kan förvänta sig de kommande 20 åren och hur vårdbehovet ser ut och kommer att se 
ut i olika ålderskategorier. För det andra syftar projektet också till att utreda hur 
tillgängligheten till vård ser ut i de olika kommunerna i länet genom att kartlägga och 
diskutera infrastruktur och kommunikation. 
 
För denna rapport har vi formulerat en huvudfråga till vilken det finns två olika 
utredningsperspektiv med tillhörande underkategorier. Frågeställningen lyder: 
 
Hur ser vårdbehovet och tillgången till vård ut, och hur kan den förväntas komma att 
se ut i Värmlands kommuner? 
 

1. Utifrån befolkningsstrukturperspektivet: 
• Födda/döda 
• Inflyttade/utflyttade 
• Påverkan på inflyttning/utflyttning 
• Åldersstruktur  

2. Utifrån kommunikationsperspektivet: 
• Transporttillgång och behov 
• Avstånd 
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1.3. Metod 
I vårt arbete har vi valt att med utgångspunkt från vårt syfte och våra frågeställningar 
basera våra slutsatser och vår analys på: 
 

• Studier av litteratur och tidigare genomförda undersökningar. 
• Bearbetning av statistik och material från olika statistikproducenter, t.ex. SCB och 

Försäkringskassan. Statistiken är ofta bearbetad i form av kartor och diagram. 
• Intervjuer med tjänstemän på Landstinget Värmland. 
• Bearbetning av databasen ”Liv 2000” som bygger på enkätsvar från drygt 8000 

värmlänningar om deras hälsa. 
 

1.4. Disposition 
Denna rapport består i huvudsak av tre huvuddelar; teoretiska anknytningar, presentation 
av det empiriska materialet, samt en analys där teori och empiri kopplas samman. Denna 
sistnämnda del har även ett kapitel med slutsatser kopplade till sig. Vad som också 
tillkommer är ett inledningskapitel samt bilagor. Bilaga 8 är en förteckning över 
Värmlands kommuner där en stor del av datan som behandlas i det empiriska avsnittet 
finns uppdelat kommunvis. Detta för att på ett översiktligt sätt visa på förhållandena i de 
skilda kommunerna. 
 
Teoriavsnittet består av två delar; demografi samt transporter och kommunikation. 
Empiriavsnittet behandlar demografi, hälsa och vård samt kommunikationer. 
Demografiavsnittet är till stor del kopplat till avsnitten om hälsa och sjukvård eftersom 
dessa har ett nära samband.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1. Demografi - inledning  
Vilken betydelse har demografin för sjukhusplaneringen? Det är flera faktorer som spelar 
in. Vissa åldersgrupper, i synnerhet äldre människor, är mer beroende av sjukvården än 
andra och utvecklingen pekar på att denna grupp kommer att öka i framtiden. 
Befolkningsutvecklingen beror på fyra olika beståndsdelar, födda och döda, inflyttade och 
utflyttade. Differensen mellan födda och döda utgör den naturliga befolkningstillväxten 
och skillnaden mellan in- och utflyttare utgör nettoflyttningen.1 Lindh menar att 
åldersstrukturen är trög till sin karaktär eftersom befolkningen bara åldras ett år för varje år 
som går. Inflyttning och dödlighet har visserligen betydelse, men ändrar bara en smula på 
åldersklassernas storlek. Eftersom ålderstrukturen är trögrörlig ger det en betydelsefull bild 
för framtida ekonomisk utveckling. Förändringar i åldersstrukturen har grundliga effekter 
för hela ekonomin och partiella effekter både förstärker och balanserar varandra.2 
Befolkningsutvecklingens fyra komponenter kommer i den följande texten att diskuteras ur 
ett perspektiv som har betydelse för sjukhusplaneringen i Värmland. 
 

2.2. Naturlig befolkningsförändring 
Den naturliga befolkningsförändringen är skillnaden mellan antalet födda och antalet döda. 
Det sker en successiv förändring av befolkningsstrukturen i Sverige och många andra 
länder i västvärlden mot en lägre andel födda och en hög andel äldre människor. Detta ger 
konsekvenser för sjukvården på flera sätt, vilket kommer att tas upp i följande kapitel.  
 

2.2.1. Fruktsamhet 
För att en befolkning långsiktigt skall upprätthållas krävs födelsetal nära 2,1 barn per 
kvinna.  Fruktsamheten år 2000 var i Sverige 1,55. Dock har siffrorna varit ännu lägre 
under slutet av 90-talet. Anledningen till de låga födelsetalen under 1990-talet kan vara 
flera. En förklaring är att kvinnor valt att vänta med sitt barnafödande till en högre ålder. 
Detta skulle inte behöva betyda att nedgången i den fullbordade fruktsamheten är 
permanent, utan de barn som skulle födas under 90-talet istället kommer under 2000-talets 
första decennium. Den ekonomiska krisen under 90-talet kan också vara en anledning till 
det minskade barnafödandet. En pessimistisk syn på framtiden kan ha negativ inverkan på 
viljan att producera barn. Det skulle alltså kunna vara en tillfällig nedgång. Emellertid kan 
en permanent nedgång i den fullbordade fruktsamheten för kvinnor födda efter 1965 vara 
möjlig. Detta beror på att dessa påbörjat sitt barnafödande senare och därmed inte hinner 
nå upp till tidigare tal i fullbordad fruktsamhet. Exempel på detta är att kvinnor födda 1970 
ligger förhållandevis långt efter tidigare generationer vid 30 års ålder. I jämförelse med 
kvinnor födda 1960 har de 0,35 barn mindre. Förklaringar till en permanent nedgång i 
fruktsamheten kan vara förändringar i arbetsmarknaden och att barnledighet kanske blir 
mer ekonomiskt kostsamt nu än tidigare. En lägre andel unga kvinnor och män i dag har 
fast arbete. Dessutom kan den starkt ökade utbildningsnivån bland kvinnor tyda på att 

                                                 
1 Eliasson, K (1998) 
2 Lindh, T, Framtider (1/2000)  
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andra avvägningar mellan karriär och familj har uppkommit.3 De senaste 50 åren har 
befolkningen trots allt ökat, främst genom invandringsöverskottet.4 
 
Fruktsamheten är, som sagt, till stor del kopplad till situationen på arbetsmarknaden. 
Perioder med låg sysselsättning har även en låg andel födda barn. På regional nivå har 
studier visat att ju sämre utveckling på arbetsmarknaden, desto mindre barn föds i 
jämförelse med genomsnittet. En kvinna med en årsarbetsinkomst på 100 000 eller mer har 
en fruktsamhet som är ungefär tre gånger högre än en kvinna i samma ålder utan inkomst. I 
synnerhet är fruktsamheten låg bland studerande. Vad som annars brukar nämnas som 
anledning till den låga fruktsamheten är familjepolitiken, men arbetssituationen tycks ha 
den största betydelsen.5 
 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle en nedgång i födelsetalen kunna resultera i en 
ökad försörjningsbörda för de människor som föds nu enligt Björklund, Aronsson, Edlund 
och Palme. Detta eftersom de i framtiden kommer att få en förhållandevis stor grupp 
pensionärer att försörja. Denna utveckling skulle dock kunna mildras om den generation 
som föder få barn ökar sitt sparande. Detta anses dock kunna vara problematiskt att 
genomföra.6  
 

2.2.2. En hög andel äldre 
Flertalet I-länder kommer under de närmaste 50 åren att erfara en kraftig 
föråldringsprocess. Inom ett tiotal år kommer den enda grupp som ökar sin andel av 
befolkningen vara den med individer över 65 år, skriver Lindh. Sverige tillhör de länder 
som kommer att ha de högsta andelarna äldre i sin befolkning och för år 2010 antas endast 
Japan, Grekland och Tyskand att ha en högre andel. Dock, ur ett längre perspektiv än detta 
kommer de flesta OECD-länderna att ha högre andelar än Sverige och om 50 år beräknas 
Sverige ha en av de yngre befolkningarna av dessa länder.7 Tillväxten av gruppen med 
individer över 75 år kommer dock att ligga nära noll drygt ett decennium framåt i tiden, 
enligt Lindh. Ålderkrisen i Sverige kommer alltså inte att inträffa inom de närmaste tio 
åren och det beror på de förhållandevis låga födelsetalen under slutet av 1920-talet och 30-
talet. Dock kommer 40-talisterna att passera 75-årsgränsen efter 2015 och det kommer att 
innebära en kraftig ökning av andelen äldre. Denna trend kommer att fortsätta fram till år 
2030.8 
 
Ett sätt att bedöma huruvida en befolkning är ”ung” eller ”gammal” är genom 
medianåldern. På 60-talet gjorde FN en analys där en medianålder över 30 år visade på en 
”gammal” befolkning medan en under 20 år tydde på en ”ung” sådan. Utifrån denna 
definition har inte Sverige haft en ung befolkning efter 1750. Medianåldern år 1750 var 23 
år medan den ökat till 39 år 1998. Under samma period har andelen människor över 65 år 
ökat från 6 till 17 %.9 Fram till år 2030 beräknas denna siffra ha ökat till 24 % enligt SCB:s 
prognoser.10  

                                                 
3 Björklund, A. et al. (2001) 
4 SOU 2000:36, rapport 19  
5 SOU 2000:7, bilaga 9  
6 Björklund, A. et al. (2001) 
7 Lindh, T, i Molander, P & Andersen, T M (red) (2002) 
8 Lindh, T, Framtider (1/2000) 
9 Från folkbrist till en åldrande befolkning (1999) 
10 SOU 2000:36, rapport 19 
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Lindh skriver att demografiska förändringar har visat sig ha betydelse för fem centrala 
makroekonomiska variabler; sparkvoten, investeringskvoten, inflationen, bytesbalansen 
samt tillväxten i BNP. Om befolkningsprognoserna i huvudsak slår in och om inte 
sambanden mellan variablerna och demografin förändras går vissa huvuddrag i Sveriges 
ekonomiska utveckling att förutse. Under de närmaste tio åren kommer tillväxten att vara 
mycket kraftig, men förväntas att försvagas mycket under den följande tioårsperioden. 
Detta beror dels på att gruppen med barn och äldre inte förändras nämnvärt och dels för att 
gruppen 50-64 år ökar i storlek. Bytesbalansen kommer att vara positiv fram till 2010-talet, 
men kommer därefter att minska. Detta beror på att de yngre pensionärerna och 
förändringar i sparkvoten. När fyrtiotalisterna går i pension kommer deras sparande att 
minska. Dock kommer investeringskvoten att forstsätta vara hög i ytterligare några 
decennier eftersom yngre pensionärer har ett positivt inflytande på densamma. Vidare, i 
fråga om inflationen kommer den att vara negativ det kommande decenniet, medan det 
efter 2015 kommer att bli positiv. Detta beror återigen på de yngre pensionärerna eftersom 
de är inflationsdrivande.11 
 
Lindh menar att det är människorna födda före år 1975 som kommer att har det största 
inflytandet på utvecklingen. Denna utveckling kan dock påverkas av den ekonomiska 
politiken, till exempel genom att Riskbanken inför en lättare penningpolitik för att 
upprätthålla inflationsmålet. Politiken ställs emellertid inför en anpassning till ett helt nytt 
ekonomiskt läge efter 2010 och ekonomin lär troligen omstruktureras. Då äldre personer är 
mer vårdnadskrävande kommer det att krävas att en överflyttning av resurser från 
varuproducerande sektorer till offentlig sektor.12  
 
Enligt Lindh har SCB:s dödlighetsprognoser tidigare ofta haft en överskattad dödlighet. 
Detta på grund av att den förväntade livslängden har räknats vara konstant. I aktuella 
prognoser förväntas dock en förlängning av livslängden. Emellertid är osäkerheten om hur 
omfattande denna förlängning kommer att bli stor. Vissa anser att den medicinska 
vetenskapen har gjort sådana framsteg att en stor del av befolkningen kan förväntas att nå 
en ålder över 100 år inom en snar framtid. Utifrån ett historiskt perspektiv bör en sådan 
utveckling inte vara möjlig, men bör ändå inte exkluderas ur diskussionen.13 
Medellivslängden har ökat kraftigt under en längre tid. Anledningarna till att 
medellivslängden har ökat beror på skilda faktorer beroende på vilken tidsperiod som 
åsyftas. Tidigare berodde ökningen främst på sjunkande dödlighet bland barn och 
ungdomar. Fram till 1900-talet ökade medellivslängden till stor del på grund av den 
minskade dödligheten i infektionssjukdomar. Idag har dödligheten bland yngre minskat så 
mycket att stigningen av medellivslängden främst beror på sjunkande dödlighet bland äldre 
människor.14 Detta har att göra med den demografiska transitionen. Enligt denna närmar 
sig Sverige den fas där befolkningsökningen koncentreras till gruppen äldre personer. I den 
demografiska transitionen finns fyra olika faser. I den första fasen minskar mortaliteten på 
grund av en minskande dödlighet bland yngre människor, enligt Malmberg.15 Detta betyder 
att den ökande andelen människor inte hamnar i de äldre åldersgrupperna, utan denna fas 
kännetecknas av en hög andel yngre. Ur ett perspektiv på 15-20 år leder detta till en hög 
andel människor i fertil ålder. Fertilitetsmönstren är ofta oförändrade i transitionens första 

                                                 
11 Lindh, T, Framtider (1/2000) 
12 Ibid. 
13 Lindh, T, i Molander, P & Andersen, T M (red) (2002) 
14 Från folkbrist till en åldrande befolkning (1999) 
15 Malmberg, B, i Berger, S (red) (2000) 
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faser och detta resulterar alltså i en ökande tillväxt i antal barn. Områden som befinner sig i 
transitionens första fas kännetecknas ofta av fattigdom och Sverige befann sig i denna fas 
under 1800-talet.  
 
Vidare, menar Malmberg, att det märks en minskning i fertilitetssiffrorna i transitionens 
andra fas. Dock ökar antalet unga som växer upp eftersom många barn föddes under den 
första fasen. Detta resulterar i en hög andel människor i åldrarna 20-40 år. Sverige befann 
sig i denna fas mellan 1850-1920. Detta gäller även övriga Nordeuropa.16  
 
Slutligen stabiliseras fertiliteten på en förhållandevis låg nivå i den tredje fasen, skriver 
Malmberg.  Dock kan snabba befolkningsförändringar fortfarande ske. Detta på grund av 
att åldersstrukturen som tillkom under transitionens tidigare faser är instabil. Detta beror 
främst på att de medelålders och äldre människorna är färre än de stora kohorterna som 
föddes under de första två faserna. Under den tredje fasen kommer befolkningen att 
koncentreras till människor i åldrarna 40-60 år. För Sverige, liksom övriga Nordeuropa, 
USA, Australien och Nya Zeeland inträdde den tredje fasen ungefär 1940 och pågick ett 
trettiotal år framåt.17   
 
I den fjärde fasen koncentreras befolkningen till de äldsta åldersgrupperna och 
befolkningsstrukturen blir stabil. I Sverige och övriga Nordeuropa, liksom vissa delar av 
USA inträdde denna fas efter 1970. Enligt Malmberg har denna expansion av äldre på 
bekostnad av de medelålders resulterat i en försvagad ekonomisk tillväxt samt ökade 
kostnader i offentlig regi.18 
 

2.2.3. Hälsorelaterade aspekter  
I fråga om ohälsa kan ett mönster ses där de ohälsorelaterade utgifterna per genomsnittlig 
individ ökar med stigande ålder med en topp åren före pensioneringen.  I yngre åldrar är 
det främst sjukförsäkringar som utgör den huvudsakliga delen av dessa utgifter, medan 
förtidspensioneringarna är vanligast i åldrarna 50 och uppåt.19 En äldre befolkning innebär 
också en ökad förekomst av vissa sjukdomar, enligt Molarius och Janson. Dessa är 
exempelvis åldersdemens, diabetes, höftfrakturer och stroke.20 
 
Enligt Molarius och Janson bedöms den förtida dödligheten vara det mest påtagliga måttet 
på ohälsa. I Värmland är detta främst synligt bland män i utpräglade industrikommuner. 
Läget ser något bättre ut i landsbygdskommunerna, medan Karlstad med kranskommuner 
har de mest fördelaktiga siffrorna. Dessa kommuner innehåller också en förhållandevis 
höga andel höginkomsttagare. Socioekonomisk status brukar anges som en anledning till 
den förtida dödligheten och industrikommunerna har låga socioekonomiska förhållanden, 
lägre utbildningsnivå, samt lägre inkomstnivå. Detta mönster syns främst hos männen 
medan kvinnorna har en något annorlunda bild. Till exempel är den förtida dödligheten 
relativt hög bara i Grums och Eda. Detta kan emellertid bero på att socioekonomisk status 
har olika betydelse för olika sjukdomar.21  
 

                                                 
16 Malmberg, B, i Berger, S (red) (2000) 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 SOU 2000:7, Bilaga 9 
20 Molarius, A & Janson, S (2000) 
21 Ibid. 
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Den självskattade hälsan ger också indikatorer för individens tillstånd, enligt författarna till 
Folkhälsan i Värmland 2000, del 2.22 Sambandet mellan en låg självskattad hälsa och 
förtida dödlighet samt sjukdom har visat sig vara starkt i vetenskapliga rapporter. 
 
Hur volymutvecklingen kommer att se ut i framtiden angående sjukvården beror inte 
enbart på demografiska faktorer. Ökade politiska ambitioner och medicinsk utveckling kan 
också ha betydelse för sjukvårdskostnader. Framskrivningarna av äldreomsorgskostnader 
visar på att kostnaden kommer att bli störst för gruppen 85 år och äldre. Kostnaderna 
beräknas stiga fram till 2010 för att sedan plana ut. Ännu en kraftig ökning förväntas till år 
2025. Det går att bedöma kommande kostnader för sjukvården angående äldre människor 
genom tre hypoteser. Dessa är: 23 
 

• Sammanpressad sjuklighet - tiden med sjuklighet och funktionsnedsättning före 
döden blir genomsnittligt kortare. 

• Utvidgad sjuklighet - medellivslängden ökar, men sjukdoms- och 
funktionsnedsättningsperioderna blir längre. 

• Senarelagd sjuklighet - medellivslängden ökar och också åren av god hälsa och 
funktionsduglighet. Perioden av sjukdom och funktionsnedsättning avkortas inte 
men förskjuts uppåt. 

 
I flera studier visas att främst den tredje hypotesen stämmer. Emellertid beror en 
senarelagd sjuklighet på den allmänna samhällsutvecklingen.24 En aspekt på äldrevården 
som kan ha relevans i diskussionen är den medicinska paradoxen. Denna syftar till att äldre 
människor ofta överlever akuta sjukdomstillstånd eller allvarliga sjukdomar genom de 
framsteg som gjorts inom vården. Emellertid kan dessa sjukdomstillstånd resultera i något 
sorts funktionshinder. Detta kan ha som konsekvens att kostnaderna för sjukvården ökar.25  
 
Kostnaderna för äldrevården i framtiden kan också bero på civilståndet hos de äldre. Det är 
främst äldre kvinnor som får omsorg idag. Detta beror på att äldre män ofta vårdas av sina 
fruar. När männen dör blir ofta fruarna i behov av äldreomsorg.26  
 
Emellertid nämner Lindh och Malmberg att det är den äldre delen av den arbetsföra 
befolkningen, det vill säga personer mellan 50-64 år, som ger de mest positiva effekterna 
på ekonomin. Det är alltså ingen fördel ur ett ekonomiskt perspektiv att ha en stor andel 
personer i gruppen 15-29 år i befolkningen. 27 
 
För landstinget i Värmland har en kostnadsanalys gjorts kopplat till demografiska 
förändringar (se figur 2:1). Ökade pensionskostnader för ett ökat antal äldre står för en viss 
del av höjningen, men den största ökningen i kostnader förväntas ske inom hälso- och 
sjukvården eftersom den kommande stora andelen äldre är mer vårdkrävande än en yngre 
befolkning. Ökningen fram till 2015 ligger på 1 800 000 kronor och har alltså att göra med 
den förväntade demografiska utvecklingen med en växande andel äldre samt en minskad 
tillväxt. 
 

                                                 
22 Janson, S et al. (2002) 
23 SOU 2000:7, Bilaga 9 
24 Ibid.  
25 SOU1996:163 
26 SOU 2000:7, bilaga 9  
27 Lindh, T & Malmberg, B (2000) 
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Demografins påverkan på kostnadsutvecklingen i 
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Figur2.1. Kostnadsutveckling för landstinget i Värmlands län28 

 

2.3. Flyttningar 
Flyttningar brukar ofta anses som den huvudsakliga anledningen till 
befolkningsomfördelning, enligt Håkansson. Detta är emellertid också beroende på 
tidsperspektivet. Skillnaderna kan vara stora år från år, men ur ett längre perspektiv tar ofta 
dessa ut varandra. Under en längre tid har trenden pekat på att unga flyttar till städerna, 
medan barnfamiljer flyttar därifrån. Detta ger inverkan på ålderssammansättningen på 
regional nivå så ålderssammansättningarna i olika regioner är en konsekvens av 
åldersskillnaderna som tidigare funnits bland in- och utflyttarna. Detta leder vidare till att 
döds- och födelsetalen till stor del beror på ålderssammansättningen på regional nivå. Vid 
stora regionala skillnader kan även den naturliga befolkningsförändringen ha stor betydelse 
för omfördelningen.29 
   
I stora drag går flyttströmmarna från 1960-talet att beskrivas enligt följande. Under 60-talet 
hade skogslänen en mycket stor utflyttning medan storstäderna hade ett kraftigt 
inflyttningsöverskott. På 70-talet vändes trenden och flyttströmmarna gick mot 
landsbygden. Under 80-talet var flyttningsmönstret förhållandevis balanserat medan 
storstadslänen ökade igen under 90-talet. Dock är det inte bara från skogslänen som 
flyttströmmarna till storstäderna går, utan från hela landet.30 Emellertid går 
flyttströmmarna även till landsbygden, skriver Amcoff. Detta har i synnerhet märkts i östra 
Mellansveriges landsbygd, det vill säga i de fyra län som har strand mot Mälaren.31  
 
Olika grupper flyttar olika mycket. Speciellt ungdomar, kvinnor och personer med hög 
utbildning är benägna att flytta ofta. Det betyder att omflyttningen spelar stor roll för en 
regions ålders- köns- och utbildningssammansättning. Populära inflyttningsområden har 
ofta gynnsamma åldersstrukturer med höga födelsetal och låga dödstal. Det motsatta 
förhållandet gäller för utflyttningsregioner. Utpräglade utflyttningsregioner förlorar en 
förhållandevis stor del av sin unga befolkning, men en viss nettoinflyttning bland 
medelålders och äldre personer går att skönja. Vidare, i fråga om utbildningsnivån i skilda 
                                                 
28 Landstinget i Värmland, statistik från  Patrik Haasma  
29 Håkansson, J, i Malmberg, G (red) (2002) 
30 Från folkbrist till en åldrande befolkning (1999) 
31 Amcoff, J (2000) 
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regioner tenderar högutbildade människor att flytta mer än andra. Detta resulterar i en sned 
utbildningsstruktur. Utflyttningsregionerna har generellt sett lägre utbildningsnivå bland 
sina invånare på grund av att inflyttningsregionerna ofta drar till sig högutbildade.32 Det 
går att dra paralleller mellan grundläggande livsvärden och flyttbenägenheten. Emellertid 
skall man inte räkna med starka relationer mellan allmänna värderingar och specifika 
handlanden, påpekar Fisher och Malmberg.33 
 

2.3.1. Humankapital, rulltrappsregioner och andra diskussioner 
Humankapitalteorin är utvecklad från den neoklassiska ekonomiska teorin och har sin 
grund i den positivistiska vetenskapssynen, skriver Lindgren, Eliasson och Westerlund. 
Utifrån denna tas inte bara hänsyn till ekonomiska faktorer, utan sociala och geografiska 
aspekter spelar in.34 Eliasson framhåller att individens rörlighet är en investering i denna 
modell, där kostnaderna vid en flytt vägs mot den högre inkomst som förväntas i 
inflyttningsorten. En flytt blir alltså meningsfull om kostnaderna för flytten blir lägre än 
den förväntade vinsten i form av högre lön.35 
 
Begreppet rulltrappsregioner syftar till att vissa regioner ger fördelar gällande ekonomiska 
karriärmöjligheter, skriver Andersson. Möjligheterna att göra karriär i en sådan region är 
större än i andra och attraherar ofta unga inflyttare. De som flyttar ut är ofta äldre med en 
påbörjad karriär. När de flyttar ut till andra områden ges fördelar genom till exempel lägre 
boendekostnader och medtagen prestige från den gamla regionen. Utifrån detta begrepp 
kan alltså personer medvetet påverka sina karriärmöjligheter genom mobilitet.36 
 
De allra flesta flyttningarna är emellertid kortväga. Ungefär två tredjedelar av flyttningarna 
äger rum inom samma kommun.37 De flesta människor bor kvar i sin hemregion, 
poängterar Fisher och Malmberg. Över 97 % av befolkningen bor kvar i samma 
arbetsmarknadsregion från ett år till ett annat och 87 % bor kvar även efter 10 år. Denna 
siffra är dock något annorlunda beroende på vilken åldersgrupp som åsyftas. Bland 
individer över 35 år bor 92 % kvar efter 10 år. Även gällande ungdomar är inte 
flyttningarna så omfattande. Efter 10 år bor 75 % av en årskull 17-åringar kvar i samma 
arbetsmarknadsregion. Hembygden och hemmet är en av de mest fundamentala 
institutionerna i samhället.38 Detta kan ha betydelse för den begränsade omflyttningen. 
 
Enligt Fisher och Malmberg går detta faktum emot humankapitalteorin och diskussionen 
om rulltrappsregioner. Dock går det att förklara genom att humankapitalet definieras som 
platsspecifikt. Det platsspecifika humankapitalet anskaffas genom att bo på en plats, lära 
känna den och människorna som bor där. Det innebär en rad insidereffekter att bo på en 
plats som nyinflyttade inte har eftersom de tar tid att ackumulera. Den viktigaste faktorn 
för flyttbenägenheten är också för hur länge sedan den förra flyttningen ägde rum.39  
 

                                                 
32 Eliasson, K (1998) 
33Fisher, P & Malmberg, G, i Malmberg, G (red) (2002) 
34 Lindgren, U, et al. i Malmberg, G (red) (2002) 
35 Eliasson, K (1998) 
36 Andersson, R, i Berger, S (red) (2000) 
37 Från folkbrist till en åldrande befolkning (1999) 
38 Fisher, P & Malmberg, G, i Malmberg, G (red) (2002) 
39 Ibid. 
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Insidereffekterna kan ha betydelse för både arbetslivet och fritiden menar Fisher och 
Malmberg vidare. Den som bott på en plats under lång tid har ofta kunskaper och kontakter 
som nyinflyttade saknar och detta kan värderas högt av till exempel arbetsgivare. De 
ackumulerade insidereffekterna är inte flyttbara och därmed förlorar man dessa fördelar 
vid en flytt. Personer som bott länge på en plats blir därmed mindre benägna att flytta rent 
generellt. De som arbetat på samma ställe under lång tid är också obenägna att flytta, men 
den viktigaste faktorn tycks vara insidereffekter kopplade till fritiden. Därmed kan det slås 
fast att flyttningar inte bara beror på ekonomiska faktorer.40  
 
Enligt Fisher och Malmberg påverkas flyttningsbenägenheten av följande faktorer;41 
 

• Tiden på orten. Ju längre tid på samma plats desto mindre flyttbenägenhet. 
• Antal tidigare flyttar. Personer som flyttat många gånger tenderar ofta att flytta 

igen. 
• Ålder. Unga personer som ackumulerat mindre insiderfördelar flyttar oftare.  
• Hushållsstorlek. Barnfamiljer flyttar mindre än enpersonshushåll. 
• Assimilering. Invandrade som bott länge i landet flyttar mindre än nyanlända på 

grund av skillnader i de ackumulerade insiderfördelarna. 
• Boendeform. Personer med eget hus har en lägre flyttbenägenhet. 
• Lönenivå. Högavlönade människor flyttar mer. 
• Löneskillnader. En lägre lön i hemorten än i omgivningen kan ha betydelse för 

flyttningsbenägenheten. 
 

Det finns emellertid andra åsikter angående flyttningarna. Drivkrafterna för regionala 
omflyttningen är enligt Eliasson läget på arbetsmarknaden, tillgången till 
utbildningsmöjligheter samt tillgången till service. Den regionala omflyttningen ger 
effekter på den regionala budgeten, befolkningens utbildnings- och ålderssammansättning 
på lokal nivå samt det regionala näringslivets förutsättningar till utveckling. Detta enligt 
figur 2.2;42 
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Figur 2.2. Drivkrafter och effekter av regional omflyttning 

 

                                                 
40 Fisher, P & Malmberg, G, i Malmberg, G (red) (2002) 
41 Ibid. 
42 Eliasson, K (1998) 
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I fråga om service blir en effekt av det minskande befolkningsunderlaget indragningar på 
serviceinrättningar, enligt Svensson. Detta har skett i stor omfattning på landsbygden under 
senare tid.43 Emellertid skriver Herlitz att en rörelse uppstått på landsbygden som genom 
ideellt arbete och bildande av till exempel kooperativ verkar för att upprätthålla eller 
förbättra servicen och infrastrukturen för att möjliggöra kvarboende.44 

 
Det är emellertid svårt att veta hur flyttningarna kommer att förändras i framtiden, menar 
Malmberg. Det beror på att det till stor del är de yngre i befolkningen som flyttar och 
dessutom i högre grad bryter mot etablerade handlingsmönster.45  
 

2.3.2. Flyttningar i landsbygdsområden 
En stor del av Värmland består av tätortsnära landsbygd. Vad har det för betydelse för 
regionen? 
 
Håkansson pekar på att utflyttningen är ungefär densamma i alla områden gällande gles- 
och landsbygdsområden. Det som skiljer sig åt regionerna emellan är inflyttningen. 
Problemet i flertalet glesbygdsområden är därför inte utflyttningen, utan den otillräckliga 
inflyttningen.46  
 
Utflyttning från gles- och landsbygdsområdena är inte generell, utan det är främst 
ungdomarna som flyttar. Under senare tid är det gruppen unga människor som stått för hela 
uppgången av långväga flyttningar. Ungdomar flyttar ofta långt och då ofta till större 
städer. För alla andra grupper har den långväga flyttningen minskat, trots att det förväntats 
att de arbetsmarknadsrelaterade flyttningarna skulle ha haft större betydelse. Dock har 
arbetsmarknaden fått en minskad roll som motiv vid flyttningar. De 
arbetsmarknadsrelaterade flyttningarna har övertagits av flyttingar vars syfte kan vara att 
flytta ihop, flytta till släktingar, studera, byta miljö och boende etc.47 
 
Det är alltså i huvudsak ungdomar som flyttar från gles- och landsbygden. Flyttströmmarna 
i denna åldergrupp går ofta till högskole- och universitetsorter. Emellertid är flyttnettot ofta 
positivt till dessa områden i åldrarna 30-64 år.  Gällande den tätortsnära landsbygden är det 
främst i åldersgruppen 30-39 år som flyttnettot är positivt medan glesbygdens största 
grupper gällande nettoinflyttningen finns i åldersgruppen 50-64 år.48  I fråga om högre 
utbildning är andelen lägre i gles- och landsbygdskommuner än i tätorterna. Rent generellt 
har andelen högutbildade ökat under 90-talet, men ökningen har varit mindre i 
glesbygdskommuner än i övriga kommuner. Detta har resulterat i att gapet mellan gles- 
och landsbygd jämte tätort har växt. Detta syns i synnerhet i de yngre åldersgrupperna. De 
högutbildade i gles- och lansbygdsregionerna är ofta äldre än de i tätorterna. Detta 
resulterar i att det inte finns tillräckligt många för att fylla de äldres platser när dessa går i 
pension. Detta tyder på att det krävs en kraftigare inflyttning till gles- och landsbygden för 
att kompetensförsörjningen skall fungera. Anledningarna till att andelen högskoleutbildade 
är lägre i gles- och landsbygdsregioner kan ha olika förklaringar. Den låga efterfrågan på 

                                                 
43 Svensson, R (1998) 
44 Herlitz, U (2000) 
45 Malmberg, G, i Malmberg G (red) (2002) 
46 Håkansson, J, i Malmberg, G (red) (2002) 
47 Glesbygdsverkets årsbok 2002 
48 Ibid. 
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högutbildad personal i näringslivet, negativa attityder till utbildning och svaga 
studietraditioner samt långa avstånd till utbildningscentra kan vara förklaringar.49 
 
När det gäller gruppen med medelålders individer som ofta har en positiv nettoflyttning till 
landsbygden visar Glesbygdsverkets studier att deras flyttval ofta är kopplade till livsstil. 
Detta gäller även övriga grupper, men de medelålders människorna väljer ofta att bo på 
landsbygden. I gruppen 40-64 år är det fler som flyttar till, än vad som flyttar från 
landsbygden. Dessutom är flyttningarna i dessa generationer ofta lokala. I gruppen med 
äldre människor, det vill säga över 65 år är också ofta lokala men sker från gles- och 
landsbygden in till tätorterna.50 
 
Det finns även en önskan från många människor att kunna bosätta sig på landsbygden. 
Bortsett från Stockholm, Göteborg och Malmö är landsbygden den enda ortstruktur där 
betydligt fler än de som bor där idag skulle vilja bo om det gavs möjlighet. Detta enligt en 
sifo-undersökning 1999 som utfördes på uppdrag av Glesbygdsverket.51 Dessutom visar 
olika undersökningar på att inflyttning och befolkningstillväxt inte bara är ett 
storstadsfenomen. Under 1990-talet har i och för sig befolkningen ökat i storstäderna, men 
glesbygdens befolkning har ökat både i absoluta tal och i en huvudpart av kommunerna 
utanför storstadsregionerna. Befolkningsutvecklingen under denna tid stämmer alltså inte 
varken gällande urbanisering eller kontraurbanisering utifrån de traditionella kriterierna.52 
 
Det talas ibland om en glesbygdens urbanisering. Detta genom att de förbättrade 
kommunikationerna har resulterat i att dagliga arbetsresor har kunnat utsträckas och det har 
blivit möjligt att bo i glesbygden men arbeta i tätorten. De större tätorternas inflytande har 
trängt ut i den kringgärdande landsbygden. Detta har skett mycket på grund av en 
successiv permanentning av fritidshus.53  
 

2.4. Befolkningsomfördelningar 
De flesta områden i Sverige, bortsett från storstadsområdena, har haft en minskning i 
befolkningen under den senare delen av 1990-talet. Befolkningen koncentreras alltså och 
detta har negativa konsekvenser för landsbygdsområden, enligt Håkansson. Huruvida 
befolkningen koncentreras eller sprids beror till stor del på vilket tidsperspektiv som 
anläggs. Ur ett mycket långt perspektiv beror omfördelningen av befolkningen i Sverige på 
lokaliseringen av god jordbruksmark. Ur ett kortare perspektiv beror det på industrins 
expansion och strukturomvandling samt servicesektorns utvidgning. Ur ett tidsperspektiv 
på bara några år så beror omfördelningen på exempelvis konjunkturer, invandring och 
åldersfördelning.54   
 
På kommunnivå är det främst förortskommunerna som relativt sett ökat sin befolkning 
under de senaste 50 åren. De 30 kommuner som haft den relativt största ökningen finns i 
områdena Stor-Stockholm, Stor-Göteborg och Stor-Malmö eller i närheten av andra stora 
kommuner. Andra platser som har haft en ökning i sin befolkning är högskole- och 
universitetskommunerna. Anledningen till att storstads- och högskoleregionerna ökar i 

                                                 
49 Glesbygdsverkets årsbok 2002 
50 Glesbygdsverkets årsbok 2001 
51 Ibid. 
52 Glesbygdsverkets årsbok 2000 
53 Från folkbrist till en åldrande befolkning (1999) 
54 Håkansson, J, i Malmberg, G (red) (2002) 
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befolkning beror på att de attraherar unga inflyttare och invandrare. Detta resulterar i sin 
tur i en befolkningssammansättning som ger ett födelseöverskott vilket vidare ökar 
befolkningen.55  Kommuner som har haft en negativ befolkningsutveckling finns främst i 
Norrland och skogslänen. Industri- och bruksorter har haft stora relativa minskningar i sin 
befolkning. Utflyttningarna har lett till ogynnsamma befolkningsstrukturer med låga 
födelsetal och åldrig befolkning.56  
 
När olika åldergrupper ökar ger det skilda effekter på ekonomin menar Malmberg. Detta 
beror på att olika åldergrupper, barn, ungdomar, medelålders och äldre, har olika 
ekonomiskt beteende. Utifrån den ekonomiska livscykeln har människan tre faser i sitt 
konsumtionsbehov. I början av livet är konsumtionsbehovet större än 
produktionsförmågan. Mitt i livet blir förhållandet det motsatta för att i slutet av livet igen 
bli som i början av livet. Det är bara en kort tid i livet som en person har lika stort 
konsumtionsbehov som produktionsförmåga. De övriga delarna präglas av antingen 
överskott eller underskott. För att konsumtionsutjämningen ska fungera krävs att det finns 
en balans mellan de olika åldersgrupperna.57  
 

2.5. Framtida konsekvenser av befolkningsomfördelningar 
I framtiden förväntas att befolkningsutvecklingen troligtvis leder till fortsatt regional 
obalans. De 20 största lokala arbetsmarknaderna förväntas öka sin befolkning medan 
ungefär 85 medelstora och mindre antas minska, på vissa ställen mycket kraftigt. Den 
ökning av befolkningen som förväntas i landet kommer i huvudsak bero på invandring. 
Födelsenettot antas bli noll de närmaste tio åren. För de närmaste tio åren beräknas inte 
någon större förändring i åldersstrukturen. Dock kommer detta att förändras om tio år då 
fyrtiotalisterna går i pension. Försörjningskvoten (andel i förvärvsaktiv ålder) förväntas 
minska, men antalet personer i förvärvsaktiv ålder tros inte sjunka mer än marginellt.58 
Detta gäller dock generellt i hela Sverige och detta kommer troligtvis att se olika ut på 
regionnivå. 
 
Vad som dock är gemensamt för samtliga regioner, med vissa skillnader, är att andelen 
äldre kommer att öka. Detta kommer att öka kostnaderna för äldrevården. Primär- och 
landstingskommunala verksamheter kommer att få en ökning med 15-20 % de närmaste 
trettio åren förutsatt att inte den ekonomiska ambitionsnivån förändras. Detta bör ses i 
relation till att skatteunderlaget under denna period kommer att stå på samma nivå eller 
minska något. På regional nivå kan det emellertid se något annorlunda ut. De regioner som 
haft ett flyttningsunderskott som varit mer eller mindre konstant kommer att få stora 
andelar äldre människor och färre i arbetsaktiv ålder. Dessa regioner kommer få 
omfattande kostnader för vården, i synnerhet äldreomsorgen vilket skall betalas av en 
successivt minskande andel förvärvsarbetande.59 Det förväntas att det kommer att bli en 
generell arbetskraftsbrist i stället för den partiella arbetskraftsbrist som finns i dag. Detta 
kommer att synas först i regioner med många äldre invånare.60 
 

                                                 
55 Från folkbrist till en åldrande befolkning (1999) 
56 Ibid. 
57 Malmberg, B, i Berger, S (red.) (2000) 
58 SOU 2000:36, Rapport 19 (2000) 
59 Ibid. 
60 Glesbygdsverkets årsbok 2002 
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I fråga om befolkningsutvecklingen i Värmland finns prognoser gjorda av TCO61 samt 
SOU62 för Sveriges lokala arbetsmarknader (se vidare i bilaga 1). De flesta prognoserna 
pekar mot en negativ utveckling i Värmlands kommuner. Endast ett fåtal kommuner 
beräknas kunna behålla sin befolkning eller eventuellt kunna öka den. I många fall ges en 
alternativ prognos som pekar mot en ökning, men dessa är i många fall inte speciellt 
troliga. I TCO-prognosen ges ofta en ökning av befolkningen i ett alternativ som är baserad 
på de senaste 30 årens flyttningar och tyder på omflyttningar som är decentraliserande till 
sin karaktär. Detta är dock inte trenden som är gällande idag. Under den senare delen av 
1990-talet har befolkningen minskat i praktiskt taget alla områden i Sverige, utom 
storstadsområdena, som sagt63.  
 
De prognosalternativ som ofta pekar på en begränsad minskning eller en oförändrad 
befolkning är baserade på en nettoflyttning som är lika med noll eller en modell utan 
flyttningar. Det är dock troligt att det inte kommer att utvecklas efter denna linje då 
flyttningarna i kommunerna är mer omfattande än vad den naturliga 
befolkningsförändringen är. Dessutom föds inte tillräckligt med barn för att upprätthålla 
befolkningen på en stabil nivå och andelen äldre växer64.  
 
De olika alternativen kan skilja sig åt förhållandevis markant och detta ger en indikator för 
svårigheterna att göra befolkningsprognoser. Många faktorer spelar in i fråga om 
flyttningarna. Förbättrad sjukvård kan förlänga livslängden för befolkningen och 
attitydförändringar samt en förändrad livsstil har betydelse för barnafödandet. Prognoserna 
får därför fungera som en antydning om hur utvecklingen kan te sig, men inte som något 
facit för framtiden. 
 

2.6. Transporter och kommunikation - inledning  
I dagens samhälle utför vi många aktiviteter på olika platser i vår omgivning. Ofta finns 
vår bostad på en plats, vårt arbete på en annan och service som affärer, post och vård finns 
på ytterligare andra. Resor och förflyttningar är nödvändiga för att kunna utföra aktiviteter 
i vårt vardagsliv nu när de dagliga aktiviteterna inte längre utspelar sig i hemmet och dess 
närhet för de flesta av Sveriges invånare. Detta brukar kallas ett aktivitetsbaserat synsätt på 
rörlighet65, vilket betyder att resan placeras in i ett socialt och rumsligt sammanhang. 
Aktiviteten motiverar resan och det dagliga livet ses som sekvenser av aktiviteter som 
utförs vid olika platser på olika tider.66 
 
Möjligheter och begränsningar i en persons förflyttning i tid och rum kan tolkas utifrån 
många olika aspekter, vilka i ett tidsgeografiskt synsätt (utifrån Hägerstrand) kan uttryckas 
i tre olika restriktioner; kapacitetsrestriktioner, kopplingsrestriktioner och 
auktoritetsrestriktioner. Kapacitetsrestriktionerna består av begränsningar i individens 
kapacitet till förflyttning, alltså någon typ av rörelsehinder, men under denna restriktion 
kan också tidsbrist räknas in, att det rent fysiologiskt inte finns tid att flytta sig från en plats 
till en annan. Kopplingsrestriktionerna betonar aktiviteter i sociala sammanhang där man 
måste befinna sig på en bestämd tid och plats samtidigt som någon annan för att utföra en 

                                                 
61 Nygren, O & Persson, L-O (2001) 
62 SOU 2000:36, Rapport 19 (2000) 
63 Malmberg, G, i Malmberg, G. (red) (2002)  
64 Björklund, A, et al. (2001) 
65 Glesbygdsverkets årsbok 2002 
66 Krantz, L-G (1999) 
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bestämd aktivitet. Auktoritetsrestriktioner berör tillgängligheten till olika aktiviteter som 
har någon bundenhet för att kunna utnyttja dem, till exempel öppettiden i en affär. Dock 
förändras restriktionerna över tid och nya teknologier gör att vissa aspekter på 
restriktionerna inte längre är aktuella.67 
 
I en analys av människors tillgänglighet till olika vårdinstanser kan alla dessa tre 
restriktioner utgöra en viktig bas i större eller mindre utsträckning. Det är viktigt att väga 
in människors kroppsliga begränsningar samtidigt som det också finns begränsningar i 
vårdens öppethållande och tillgängligheten till vårdpersonal samt vårdpersonalens 
tillgänglighet till vårdtagaren. Detta är något av springpunkten i vårt problem och för att 
förstå dessa olika restriktioners påverkan och betydelser för rörligheten i tid och rum 
kommer vi att analysera rörelsemönster, transportval och tillgänglighet i olika 
befolkningskategorier. 
 

2.7. Res- och rörelsemönster 
När det gäller beräkning av tidsåtgång för persontransporter finns det några olika 
beräkningsmetoder. Krantz påpekar vikten av att hålla isär resfrekvens och reslängd då de 
belyser olika aspekter av individens aktivitetsmönster. Resfrekvensen är relaterad till de 
aktiviteter som en individ utför, medan reslängden belyser aktiviteternas geografiska 
lokalisering. Krantz delar upp individens rörlighet i tre olika dimensioner – reslängden, 
resfrekvensen och restiden, alltså hur långt vi reser, hur ofta vi reser och hur mycket tid vi 
ägnar åt resan.68 När det gäller tidsåtgången för resor menar Jonas Åkerman att det finns 
tre olika sätt att beräkna. Dels skriver han att man kan beräkna det använda 
transportmedlets medelhastighet från äntring till avstigning. Han menar dock att det är mer 
relevant att också ta hänsyn till anslutningsresor, inklusive gång och bytestid, som måste 
till för att åstadkomma den önskade förflyttningen. Ett tredje sätt som Åkerman tar upp 
som beräkningssätt för tidsåtgång för persontransporter är att ta hänsyn till den totala tid 
som går åt för att möjliggöra förflyttningen. Detta innebär att man även måste räkna in den 
indirekta tidsåtgången i form av arbetstid som går åt för att kunna betala resans alla 
kostnader.69 
 
När det gäller förändringar över tid förefaller det som om reslängden ökar medan 
resfrekvens och restid ligger ganska konstant.70 De allt snabbare transporter som utvecklas 
tycks alltså användas till att resa längre - till att nå längre på kortare tid - istället för att 
minska på den totala restiden och öka tiden som avsätts för stationära aktiviteter. 71 Mellan 
1978 och 1995 ökade den totala reslängden med 10 % för befolkningen mellan 20 och 64 
år, medan antal resor och restid under denna period låg på en stabil nivå.72 Detta brukar 
kallas tesen om den stabila restiden, vilken syftar till att människor tenderat att använda en 
dryg timme dagligen för rumsliga förflyttningar, oberoende av ålder, social tillhörighet etc. 
För Sverige ligger den dagliga restiden på knappt 80 minuter oavsett ålder, färdsätt eller 
region, enligt Åkerman.73  
 

                                                 
67 Krantz, L-G (1999) 
68 Ibid. 
69 Åkerman, J (1996) 
70 Krantz, L-G (1999) 
71 Åkerman, J (1996) 
72 Glesbygdsverkets årsbok 2002 
73 Åkerman, J (1996) 



 19

1995 reste invånarna i Sverige ungefär 50 kilometer per dygn och person, och gjorde i 
genomsnitt tre resor om dagen.74 Män i yrkesverksam ålder reser betydligt längre än 
kvinnor i motsvarande ålder, unga flickor gör dock både längre och fler resor än unga 
pojkar. Reslängden ökar också i takt med inkomsten. De kategorier av resor som ökat mest 
i reslängd är tjänsteresor samt resor med flyg.75 Transporttiden kan kopplas till 
färdmedelsvalet och är därmed beroende av inkomst men även tillgång, vilket kommer att 
behandlas vidare i kommande kapitel. 
 
Lars-Gunnar Krantz skriver att många studier försökt påvisa effekten av inkomst, 
förvärvsarbetets omfattning och fördelning av hushållsansvar på kvinnors arbetsresor. 
Studierna baserar sig på hypotesen om ”the spatial entrapment”, dvs. att kvinnor av flera 
skäl tvingas begränsa sin räckvidd. En effekt av ”the spatial entrapment” är att kvinnor 
måste prioritera närhet till bostaden framför inkomst när de söker arbete. Dock påpekar han 
att erfarenheterna på det här området främst baserar sig på USA och att det därför kan vara 
lite svåröverförbart på svenska förhållanden.76 Däremot kan man ju se klara samband med 
hur det ser ut i Sverige, då männens rörlighet är större än kvinnornas, samtidigt som 
männen också har högre löner.  
 
Gällande befolkningens rörelsemönster (15-84 år) ser det ut som i tabell 2:1. Övriga 
fritidsresor är den typ av resa som tar upp både mest tid, som går längst och som görs 
oftast. Denna kategori är dock väldigt bred och innefattar allt från deltagande i föreningsliv 
och andra organiserade fritidsaktiviteter, till en promenad, ett biobesök eller resor på 
semestern. På andra plats i alla kategorier kommer resor till och från arbetet. Därefter 
skiljer det sig mellan de tre olika sätten att se på resor. Inköpsresor görs ofta och tar ganska 
mycket tid, men ligger inte särskilt långt bort. Resor till service, sjukvård och barntillsyn är 
i genomsnitt för landet ganska korta och tar förhållandevis kort tid, och står för 7 % av 
resorna som görs.77 Eftersom restiden är ungefär konstant och likvärdig för Sveriges 
befolkning, oberoende på var man bor, betyder detta att på orter där man har långt till 
sjukvård och service kanske istället har kortare till inköp och arbete. 
 

Tabell 2.1. Ärendens andel av resfrekvens, reslängd och restid, befolkningen 15-84 år, 
genomsnittliga andelar 1994-9678 

 
Resefrekvens Reslängd Restid

Arbetsresa 21% 20% 19%
Studier, skola 4% 3% 4%
Tjänsteresa 6% 14% 9%
Inköp 19% 10% 13%
Service, sjukvård, barntillsyn 7% 4% 5%
Hälsa på släkt och vänner 12% 15% 12%
Övriga fritidsresor 22% 26% 30%
Skjutsa annan 5% 4% 4%
Övrigt 3% 4% 4%  

 
Lars-Gunnar Krantz menar att det finns en föreställning att personer som bor i glesbygd 
måste åka långa sträckor för att nå arbete eller service, medan tätortsboende har ett stort 

                                                 
74 Glesbygdsverkets årsbok 2002 
75 Uppföljning av de transportpolitiska målen (2001) 
76 Krantz, L-G (1997) 
77 Krantz, L-G (1999) 
78 Ibid. s. 77 
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utbud inom ett relativt nära avstånd. Den geografiska strukturen antas ha ett starkt 
inflytande över aktivitetsmönstren där fysiska avstånd utgör en avgörande restriktion. I ett 
längre tidsperspektivperspektiv har dock ökade möjligheter att resa snabbt utökat 
individens rörlighet, skriver Krantz.79 Figur 2.3 visar på förändringar som skett i individers 
reslängd och restid i olika regioner i Sverige mellan 1978 och åren 1994-96 (för att se vilka 
kommuner i Värmlands län som klassas som vilken typ av region se bilaga 2). 
 

 
Figur 2.3. Procentuell förändring av reslängd samt restid per person (15-84 år) mellan 

1978 och 1994-96 i olika H-regioner80 
 

Restiden per person har under denna period minskat i alla regioner, mest i Norra 
glesbygden och minst i Norra tätbygden. I fyra av regionerna har restiden minskat 
samtidigt som reslängden ökat, i Norra glesbygden hör dock den minskade restiden 
samman med en också minskande reslängd. Förändringar i restiden är främst ett resultat av 
en generellt minskande resfrekvens samt att fler resor sker med bil, menar Krantz.81 
 
Trots att vissa resvaneundersökningar visar att invånare i gles- och landsbygdsregioner inte 
reser längre än boende i mer täta regioner, vare sig i tid eller i avstånd, är det ändå tydligt 
att boende i denna form är mer bundna i sina dagliga aktivitetsmönster, menar 
Glesbygdsverket. En förutsättning för att kunna sammanföra olika vardagsaktiviteter under 
de timmar som finns till buds under ett dygn är att det finns goda kommunikationer, menar 
man. Glesbygdsverket påpekar också att resvaneundersökningar bara visar på individers 
faktiska rörlighetsmönster, inte det idealt önskade. Om invånare i glesbygd kunde välja, 
skulle de kanske åka oftare till platser med fler arbetstillfällen, mer specialiserad service 
och större utbud av fritidsaktiviteter.82 För att se hur boende i gles- och landsbygd 
kompenserar långa avstånd och begränsat utbud av närservice, ska vi i nästa kapitel titta på 
skillnader i transportval mellan olika befolkningsgrupper. 
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2.8. Transportval 
Bilen är det dominerande färdsättet i Sverige oavsett om man studerar resfrekvens, 
reslängd eller reslängd (se tabell 2.2). Man kan också mäta i antalet fordonskilometer som 
rullat på de svenska vägarna under ett år. År 2000 stod personbilar för 57 miljarder 
fordonskilometer, vilket är en ökning med sex procent sedan 1997. Busstrafiken som har 
de, efter personbilarna, flesta fordonskilometrarna, körde år 2000 en miljard 
fordonskilometer.83 
 
Slår man samman bilförare och bilpassagerare i tabellen nedan blir bilden av bilens 
dominans som färdmedel ännu tydligare. Angående resfrekvensen är inte ens förflyttning 
till fots vanligare än den som bilförare, promenaden är dock det näst vanligaste färdsättet i 
denna kategori. Även på restiden står förflyttningen till fots för den näst största andelen, 
medan man däremot inte tar sig särskilt långt med denna transportmetod. Ungefär 
detsamma gäller för cykel, förutom att det här går lite fortare att ta sig fram. Detta tyder på 
att dessa två färdsätt är de som används mest för transport i vår närmiljö. Kollektivtrafik 
upptar nio procent av resfrekvensen och reslängden, och något mer av den totala restiden. 
Angående kollektivtrafiken får man dock komma ihåg att det är ganska mycket som 
förenas under detta samlingsnamn och det kan röra sig om resor i innerstaden likväl som 
resor över regioner. En analys av vilka kollektiva transportmedel som är de mest frekvent 
använda visar att buss är det dominerande färdmedlet. Därefter följer tunnelbana, tåg och 
sist spårvagn.84 
 

Tabell 2.2. Färdsättens andel av resfrekvens, reslängd och restid, befolkningen 15-84 år, 
genomsnittliga andelar 1994-9685 

 
Färdsätt Resefrekvens Reslängd Restid
Till fots 16% 2% 14%
Cykel 12% 2% 6%
Bilförare 47% 55% 43%
Bilpassagerare 12% 20% 16%
Kollektivtrafik* 9% 9% 13%
Tåg 2% 6% 4%
Flyg 0,1% 4% 1%
Övrigt 2% 2% 3%
* kollektivtrafik omfattar buss, t-bana och spårvagn  

 
Från 1978 till åren 1994-96 har det på vissa områden skett ganska stora förändringar när 
det gäller val av färdsätt. I tabell 2.3 ses detta uppdelat på kön. Denna visar att på 
resfrekvens ligger de största förändringarna i ett ökat resande med cykel och som bilförare, 
och ett minskat resande till fots och som bilpassagerare. Krantz förklarar företeelsen att 
färre nu är passagerare i bil och att fler själva är förare med att det idag är mycket vanligare 
med körkort både bland kvinnor och män och i fler åldrar.86 Som en följd av kvinnornas 
ökade bilåkande kan man också se att denna grupp minskat kollektivt resande med 3 
procentenheter. Däremot betyder inte denna utjämning att män och kvinnor åker lika 
mycket med kollektiva färdmedel. Både när det gäller resfrekvens, reslängd och restid 
ligger kvinnor betydligt högre i användandet av kollektivtrafik. Den största skillnaden 
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85 Krantz, L-G (1999) s. 73 
86 Krantz, L-G (1999) 
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finns i restiden.87 Krantz skriver att attitydundersökningar i Sverige visar att kvinnor är mer 
oroade över miljön än män, och därmed också beredda att göra fler uppoffringar för att 
bidra till en bättre miljö. Detta innebär ett medvetet val av kollektivtrafik framför bilen hos 
många kvinnor.88  
 
Även när det gäller reslängden är det kvinnornas transporter som bilpassagerare som 
minskat mest till fördel för resorna som bilförare, det samma gäller restiden. Angående 
restiden är denna förändring tydlig även hos männen.  
Om man tittar på ett transportsätt som tåg kan man se att männen ökat sin resfrekvens med 
detta färdmedel medan kvinnorna ökat sin reslängd, vilket för båda ger en lika stor 
restidsökning. 
 
Tabell 2.3. Förändring av rörlighetens fördelning på färdsätt bland män och kvinnor (15-84 

år) mellan 1978 och 1994-9689 
 

Färdsätt Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
Till fots -2 - 4 0 - 1 - 2 - 4
Cykel + 2 + 3 0 + 1 + 1 + 2
Bilförare + 3 + 9 + 1 + 8 + 4 + 8
Bilpassagerare - 3 - 6 - 4 - 9 - 3 - 6
Kollektivtrafik* 0 - 3 + 1 0 + 1 - 1
Tåg + 1 0 0 + 1 + 1 + 1
Flyg 0 0 + 1 0 0 0
Övrigt - 1 0 0 0 0 0
* kollektivtrafik omfattar buss, t-bana och spårvagn

Resefrekvens Reslängd Restid

 
 

I en empirisk undersökning om varför olika transportmedel väljs framför andra, visar Åsa 
Rystam att för tågresenärer är restiden från dörr till dörr den mest avgörande faktorn för 
det regionala färdmedelsvalet. Andra viktiga faktorer är bilkostnad, tågets komfort och 
miljöhänsyn. För de regionala bilresenärerna är dåliga kollektiva förbindelser och 
förseningar av tågen viktiga faktorer för att välja bilen. Biljettpris, avstånd till stationen 
från arbete/bostad, bil i hushållet och kortare restid har också betydelse för valet enligt 
bilresenärerna. När det gäller den lokala resan uppges ofta vanan spela roll för om man 
väljer cykel eller bil. Cyklisterna cyklar därför att det är trevligt, billigt, snabbt och ger 
motion, men även för att det inte upplevs finnas alternativ. De som tar bil för den lokala 
resan uppger skäl som att man har tillgång till bil, restiden blir kortare, bekvämlighet eller 
för att man ska uträtta andra ärenden på vägen.90 
 
När det gäller transportval i olika regioner ser fördelningen ut som i figur 2.4 (för att se 
vilka kommuner i Värmlands län som tillhör vilka regioner, se bilaga 2). Tydligt är att ju 
glesare man bor desto mer frekvent används bilen. I Norra glesbygden används personbilen 
som transportmedel för drygt 75 % av resorna. I samma region kan man också se att 
användandet av kollektivtrafik är så gott som obefintligt, och även gång och cykel har den 
lägsta representationen av färdsätt jämfört med övriga regioner. 
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Krantz menar att det höga användandet av personbil i glesbefolkade bygder inte endast 
beror på den geografiska strukturen. Istället visar han på att benägenheten att använda bil 
är högre i Norra glesbygden, oberoende av hur lång sträckan är som färdmedlet skall 
användas för. För resor under två kilometer ligger Norra glesbygden mer än 15 
procentenheter högre än övriga regioner (regionen som följer är Södra mellanbygden). 
Bilens dominerande ställning inom Norra glesbygden kan därför inte enbart ses som ett 
uttryck för tvingande omständigheter.91 
 

 
Figur 2.4. Huvudresors92 fördelning på färdsätt i H-regioner åren 1994-96 bland 

förvärvsarbetande 18-84 år.93 
 

2.8.1. Funktionshinder och transportval 
I Sverige idag finns cirka 1,35 miljoner personer som har någon form av permanent 
funktionsnedsättning. Särskilt när det gäller rörelsehinder samt syn- och hörselskador finns 
ett starkt samband med stigande ålder.94 Levnadsnivåundersökningar visar att 24 % av de i 
åldrarna 65-84 år anser att de är rörelsehindrade.95 När det gäller olika funktionshinder 
påverkar detta självklart valet av transportmedel och utbudet av transportmedel i olika 
regioner kan här få avgörande betydelse för människors rörlighet.  
 
Undersökningar visar att tätortsboende dagligen åker hemifrån i betydligt större 
utsträckning än glesbygdsboende. 41 % av tätortsboende äldre och funktionshindrade reser 
dagligen hemifrån, medan endast 28 % av de på landsbygden gör det. Agneta Ståhl menar 
att det är rimligt att anta att utbudet av transporter och dess tillgänglighet förklarar vissa av 
dessa skillnader.96 
 

                                                 
91 Krantz, L-G (1999) 
92 med huvudresa menas en resekedja som alltid utgår ifrån, eller slutar vid hemmet (eller tillfällig 
övernattningsplats) eller arbetsplatsen. 
93 Krantz, L-G (1999) s. 170 
94 Uppföljning av de transportpolitiska målen (2001) 
95 Krantz, L-G (1999) 
96 Ståhl, A (1997) 
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Ståhls undersökning visar att knappt 40 % av de äldre och funktionshindrade använder 
kollektivtrafiken högfrekvent97, ca 60 % åker bil enligt dessa definitioner och 25 % av de 
färdtjänstberättigade använder denna transportform högfrekvent. Tabell 2.4 visar på 
fördelningen i några av dessa grupper. Precis som för hela befolkningen är bilen det 
dominerande färdsättet, medan kollektivtrafiken samtidigt verkar vara mer frekvent använd 
i de aktuella grupperna. Ståhl menar dock att kollektivtrafiken ändå inte kunnat 
kompensera för den lägre biltillgången i vissa grupper, då användandet av kollektiva 
färdmedel är högre i samma grupper som även har en högre användning av bil i hennes 
undersökning.98 Dock stämmer inte detta påstående när det gäller personer över 65 år; här 
ser det mindre bilåkandet ut att resultera i ett högre användande av kollektiva färdmedel. 

 
Tabell 2.4. Högfrekvent användning av bil, färdtjänst och kollektiva färdmedel bland äldre 

och rörelsehindrade 1992-9399  
 

kollektivtrafik bil färdtjänst*
utan 41% 67% 24%
med 25% 47% 28%
utan 45% 69% 24%
med 25% 50% 26%
< 65 år 29% 75% 35%
≥ 65 år 42% 59% 21%
tätort 43% 61% 26%
landsbygd 21% 72% 25%

* av berättigade till detta färdmedel

Rörelseförmåga                                   
allvarlig nedsättning
Allmän funktionsförmåga                         
allvarlig nedsättning

Ålder

Bostadsort

 
En undersökning av SCB för Vägverket åren 1999 och 2000 visar att 70 % av de 
funktionshindrade i Sverige har tillgång till bil i hushållet (motsvarande siffra för 
befolkningen i helhet är 80 %). Bland funktionshindrade med bil har mer än hälften inte 
alls åkt kollektivt under det senaste året.100 I takt med att den individuella förmågan att 
förflytta sig har blivit central för att kunna klara grundläggande behov, har olika insatser 
gjorts för att underlätta möjligheterna för människor med olika förflyttningshandikapp att 
resa. Krantz skriver att insatserna i första hand bestått av att tillhandahålla färdtjänst, men 
även handikappanpassning av kollektivtrafiken har inletts. Färdtjänsten ses som en 
särlösning och den grundläggande målsättningen är att färdtjänst ska behövas i allt mindre 
grad, då andra alternativ ska bli mer tillgängliga för dem som behöver dem.101 
 
Vid årsskiftet 2000/2001 hade nästan 405 000 personer i Sverige (4,6 % av befolkningen) 
tillstånd att använda färdtjänst. Detta är en minskning från föregående år och den lägsta 
siffran sedan slutet av 1980-talet. Det har också skett en minskning i antalet resor. Dock 
har andelen av dem som är färdtjänstberättigade, som verkligen utnyttjar tjänsten, ökat. Av 
personerna med färdtjänsttillstånd är mer än hälften 80 år eller äldre, en femtedel är yngre 
än 65 år. Detta är också de två grupper som procentuellt ökar i färdtjänstens statistik, 
medan de i åldrarna mellan 65 och 80 år minskar, vilka alltså behöver allt minde hjälp för 
sina transporter.102 
 
                                                 
97 med högfrekvent resande menas för kortväga resor att de nyttjats den senaste veckan, och för långväga 
resande menas att det nyttjats den senaste månaden. 
98 Ståhl, A (1997) 
99 Ståhl, A et al. (1993) s. 32 
100 Uppföljning av de transportpolitiska målen (2001) 
101 Krantz, L-G (1999) 
102 Uppföljning av de transportpolitiska målen (2001) 
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2.9. Tillgänglighet 
Vägverket menar i sin sektorsredovisning för 2000 att transportsystemet ska kunna 
tillgodose medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov. Det 
grundläggande syftet med transportsystemet är tillgänglighet, skriver man. Med 
tillgänglighet avses hur lätt medborgare, näringslivet och offentliga organisationer kan nå 
utbud och aktiviteter.103 Enligt Glesbygdsverket är vägarna och vägstandarden av 
grundläggande betydelse för gles- och landsbygdens transportförsörjning104. Det 
transportpolitiska delmålet om en positiv regional utveckling syftar till att: 
 

”Transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling genom att dels utjämna 
skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels motverka 
nackdelar av långa transportavstånd.”105 

 
Transportsystemets påverkan på regional utveckling handlar om både tillväxt och 
fördelning. Tillväxt i form av förändringar i transportsystemet som förbättrar näringslivets 
förutsättningar vilket i sin tur kan påverka sysselsättning och hushållens inkomstnivåer. 
Fördelning handlar om att förbättrad tillgänglighet i form av utvecklingar i 
vägtransportsystemet ska komma de landsdelar tillgodo som har svårare att utvecklas än 
andra.106 Jan Persson menar att ökad tillgänglighet och transportkvalitet påverkar den 
ekonomiska utvecklingen och den sociala och ekonomiska välfärden i regionerna både 
direkt och indirekt107. Figur 2.5 visar på hur han menar att detta sker. 
 

                                                 
103 Sektorsredovisning 2000  (2001) 
104 Glesbygdsverkets årsbok 2002 
105 Transportpolitik för en hållbar utveckling (1997-98) 
106 Sektorsredovisning 2000 (2001) 
107 SOU 2000:36, rapport 5 
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Positiv regional utveckling

Positiv ekonomisk utveckling i regionen Social och ekonomisk välfärd i regionen

Statistisk
effektivitet 
i ekonomin

Dynamisk
effektivitet
i ekonomin

Utbildnings-
nivå Befolkning Tillgäng-

lighet
”Företags-
kultur”

Kostnads-
läget LivsmiljönTillgänglighet till

samhällsservice
Syssel-
sättning

Inkomst-
nivå

Åtgärder i transportsystemet

Regionförstoring

TRANSPORTSYSTEMET

Tillgänglighet:
Olika tillgänglighetsmått som mäter:
•internationell eller nationell tillgänglighet
•den lokala arbetsmarknadens storlek och sammansättning
•tillgängligheten till högre utbildning och forskning
•tillgängligheten till offentlig och privat service
•möjligheten till godstransporter - transportkvalitet

Transportkvalitet

Åtgärder som är väl
förankrade och
samordnade med
andra sektorer får
större regionala effekter

 
Figur 2.5. Sambandet mellan åtgärder i transportsystemet och positiv regional 

utveckling108 
 

Enligt vägverkets analyser har dock, trots de uppsatta transportpolitiska delmålen, 
restidsminskningen i stödområdena varit betydligt mindre än i övriga landet.109  
 
När det gäller medborgarnas tillgång till primärvård är landstingens riktlinjer allmänt 
formulerade i Hälso- och sjukvårdslagen. Där står att sjukvården skall vara ”lätt 
tillgänglig”.110 Hur denna tillgänglighet skall definieras nämns inte i lagen. I det 
kommunala utjämningssystemet finns dock riktlinjer för att kompensera landsting som 
driver mindre vårdcentraler i glesbefolkade områden.111 Emellertid ger inte detta något 
incitament för landstingen att bedriva primärvård i små, spridda enheter. Landstingen får 
nämligen samma kompensation om de har många och små sjukcentraler som få och 
större.112 
 

                                                 
108 SOU 2000:36, rapport 5, s. 26 
109 Sektorsredovisning 2000 (2001) 
110 SFS 1982:763 
111 SFS 1995:1645 
112 Glesbygdsverkets årsbok 2002 
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2.10. Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Sverige går alltså mot en befolkningsstruktur som pekar mot en låg andel födda, en stor 
andel människor i högre åldrar och omfattande regionala skillnader. Detta mönster syns 
redan i de områden som haft en stor utflyttning, Norrland, skogslänen samt bruks- och 
industriorter. Områden som förväntas öka sin befolkning är i huvudsak storstadsområdena 
medan övriga Sverige förväntas den minska. Rent generellt är reproduktionen på en för låg 
nivå idag i Sverige för att kompensera för dödstalen. Den huvudsakliga ökningen av 
befolkningen har istället bestått av invandrare. Nedgången i fruktsamheten behöver inte 
vara permanent, men det finns indikatorer som tyder på detta.  
 
 Olika grupper flyttar olika mycket. De som tenderar att flytta mest är ungdomar, kvinnor 
och högutbildade. Detta ger konsekvenser för befolkningens sammansättning i en region 
och för med sig en ogynnsam befolkningsstruktur på många ställen. Ofta präglas 
utflyttningsområden av en låg andel yngre människor och en hög andel äldre. Den 
naturliga folkökningen i dessa områden blir negativ då det inte finns tillräckligt många 
kvinnor i fruktsam ålder och andelen barn som föds blir liten. Andra konsekvenser som 
drabbar utflyttningsområdena är en lägre relativ utbildningsnivå och en minskad andel 
människor i arbetsför ålder, vilket är negativt för skatteintäkterna. Emellertid går det att 
skönja en återflyttning till landsbygdsområden i åldrarna 30 och uppåt.    
 
De flesta flyttningar är dock kortväga och i landsbygdsområden är det endast gruppen med 
unga människor som har ökat i fråga om långväga flyttningar. Anledningen till att 
flyttningarna tycks vara av begränsad karaktär i äldre åldrar är att unga människor inte 
hunnit ackumulera så många insiderfördelar i det platsspecifika humankapitalet och 
därmed har lättare att flytta. Människor som bott ett längre tag på en plats har hunnit att få 
många insiderfördelar och därmed blir flyttningsbenägenheten mindre. Ju längre en person 
har varit bosatt på en plats, desto lägre är chansen att denna flyttar. Dock är ofta problemen 
i landsbygdsområden att inflyttningen inte är tillräcklig, så det är kanske inte tillräckligt att 
personerna som bor i regionen stannar kvar. 
 
Dock finns det andra förklaringar till flyttningar och de regionala omflyttningarna förklaras 
också genom möjligheter till utbildning, arbetsmarknadsläge och tillgång till service. Detta 
ger en mer negativ bild för boende inom utflyttningsområden eftersom tillgången till de 
nämnda pull-effekterna troligtvis är av sämre kvalitet inom dessa regioner. 
 
Flyttningarna är komplexa fenomen som kan vara svåra att förutsäga. Ändrade värderingar 
och nya trender kan förändra synen på olika områdens attraktivitet och unga människor 
som oftare flyttar tenderar också att bryta invanda mönster. Trots att prognoserna pekar på 
en nedgång i Värmland går det inte med säkerhet säga att det blir på det viset. Den troliga 
utvecklingen är emellertid en minskande befolkning med hög medelålder. Detta kommer 
att ställa höga krav på sjukvården och nya grepp kanske måste tas för att finna 
tillfredsställande vägar i ett län som kan vara på väg att bli mer glesbefolkat och åldrande. 
 
Befolkningsutvecklingen visar alltså på att färre människor kommer att bo över samma 
geografiska områden och i Värmlands fall kan dessa områden bli förhållandevis stora. 
Därför är det relevant att diskutera kommunikationernas betydelse i sammanhanget. 
 
För att utreda vad tillgängligheten i form av transporter och kommunikation har för 
effekter på tillgängligheten till sjukvård har restriktioner och möjligheter utifrån två olika 
påverkande faktorer tagits fram – res- och rörelsemönster samt transportval. Genom att 
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titta på skillnader mellan olika regioner och befolkningskategorier kan man få fram ett 
mönster utifrån vilket man kan analysera hur och varför olika kommunikationsformer 
används av boende på olika platser i Värmland och koppla detta till demografiska 
strukturer. 
 
I och med förbättrad teknik förflyttar vi oss idag längre på samma tid som vi tidigare 
endast rörde oss i vårt lokalsamhälle. Den dagliga restiden verkar vara konstant över tiden, 
medan reslängden hela tiden ökar. Män reser i genomsnitt längre än kvinnor och 
reslängden ökar i takt med inkomsten. Dessa två variabler är tätt sammanknutna, eftersom 
män över lag har högre löner än kvinnor. Eftersom den totala dagliga restiden ändå är lika 
lång för båda könen betyder detta att kvinnor reser med färdmedel som är långsammare än 
dem som männen färdas med, vilket bekräftas om man tittar på transportval uppdelat på 
könen. Kvinnor reser mer frekvent kollektivt, medan männen oftare färdas med bil. 
Tendenser finns dock till en utjämning då fler kvinnor får tillgång till bil och skaffar 
körkort. 
 
Uppdelat på regioner är bilen mer frekvent använd i glesbygd än i tätort. Kollektivtrafikens 
andel av utförda huvudresor åren 1994-96 ligger på under 10 % i alla H-regioner utom 
Stockholmsregionen.  
 
Även för funktionshindrade och äldre är bilen det dominerande transportmedlet, även om 
användandet av kollektivtrafiken är högre än hos befolkningen i stort. Färdtjänsten är en 
särlösning för dem som inte själva kan nyttja bil eller har tillgång till för handikappet 
passande kollektivtrafik. Andelen personer mellan 65 och 80 år som berättigas färdtjänst 
minskar dock, vilket tyder på en bättre tillgänglighet till övriga kommunikationer och 
kanske även en friskare äldre befolkning som klarar de tillgängliga kommunikationerna 
bättre. 
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3. Demografisk utveckling i Värmland 

3.1. Befolkningens geografiska spridning 
Värmlands läns befolkning är inte jämt fördelad över den geografiska ytan. Den största 
andelen bor i kommunerna Karlstad, Arvika och Kristinehamn. I dessa kommuner finns 
även Värmlands tre största städer. Munkfors och Storfors har det minsta antalet invånare, 
men är också de geografiskt sett minsta kommunerna, bortsett från Hammarö och Grums. 
Grums har också ett ganska lågt invånareantal och ligger inom samma grupp som Eda och 
Årjäng. Dessa kommuner är dock geografiskt sett betydligt större (se figur 3.1).  
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Figur 3.1. Befolkning i Värmlands kommuner 
 
För att ge en bild av hur tät-, eller glesbefolkade kommunerna är, blir bilden något 
annorlunda om invånareantalet jämförs med kommunens yta (se figur 3.2). Torsby, som är 
den till ytan största kommunen är också den mest glesbefolkade. Efter Torsby är de näst 
glesaste kommunerna Hagfors, Filipstad och Årjäng. Hammarö är den mest tätbefolkade 
kommunen och efter Hammarö har Karlstad flest personer per kvadratkilometer. De mest 
tätbefolkade kommunerna är alltså Karlstad och dess kranskommuner. De mest 
glesbefolkade kommunerna ligger i utkanterna av länet.113 

                                                 
113 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-10-11 
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Figur 3.2. Invånare/km2 i Värmlands kommuner 

 

3.2. Befolkningsstrukturer 

3.2.1. Födda – döda, unga – gamla 
I fråga om hur åldersfördelningen ser ut i dessa kommuner är skillnaderna delvis stora 
kommunerna emellan. Den största andelen i åldrarna 65 år eller äldre finns i Munkfors 
kommun (se figur 3.3). De tre kommuner efter Munkfors som har de högsta andelarna 
invånare i dessa åldrar är Torsby, Hagfors och Filipstad. Dessa kommuner tillhör även de 
mest glesbefolkade i länet. Den lägsta andelen människor i åldrarna 65 och äldre finns i 
Karlstads kranskommuner Kil, Forshaga och Hammarö. Gruppen med de näst lägsta 
andelarna av personer 65 år eller äldre finns i Grums och Karlstad. Karlstads lokala 
arbetsmarknad har med andra ord en förhållandevis låg andel äldre invånare.  
 
Angående det allmänna dödstalet, det vill säga antalet döda, i detta fall, under 2001, per 
1 000 av medelfolkmängden har kommunerna med den högsta andelen äldre ganska 
naturligt de högsta talen. Högsta allmänna dödstalen för kvinnor har, i denna ordning, 
Munkfors, Filipstad, Torsby och Storfors. För männen finns de högsta talen i kommunerna 
Torsby, Storfors, Hagfors och Munkfors. Det är alltså en mindre skillnad kommunerna 
emellan gällande dödstalen uppdelat på kön. Dock bör det påpekas att männens allmänna 
dödstal generellt är lägre än kvinnornas. Dock är de allmänna dödstalen högre för män än 
för kvinnor i Arvika, Eda, Forshaga, Karlstad, Sunne, Torsby och Årjäng. I vissa fall är 
skillnaderna ganska stora. I Filipstad, till exempel är det allmänna dödstalet det berörda 
året 18,01 ‰ för kvinnor och 14,87 ‰ för män.114 

                                                 
114 Bearbetning av material från SCB:s data från http://www.scb.se 2002-09-25 
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Figur 3.3. Andel äldre människor av befolkningen i Värmland 
 
Angående andelen barn i kommunerna finns den högsta andelen i kommunerna Kil, 
Forshaga och Hammarö (se figur 3.4). Andelen barn mellan 0-15 år är större än andelen 65 
år och äldre i dessa kommuner. Dessa kommuner har även den lägsta andelen invånare 
över 65 år. Sunne kommun har också en förhållandevis hög andel barn, men andelen 65 
och äldre är större i denna kommun. Kommunerna med den lägsta andelen barn är Hagfors, 
Munkfors och Filipstad. Dessa kommuner har dessutom en hög andel äldre i befolkningen. 
Torsby, Karlstad och Kristinehamn har också en ganska låg andel, men Karlstad och 
Kristinehamn har inte en så stor andel av äldre i befolkningen, vilket betyder att dessa 
kommuner har en tämligen stor andel av människor i arbetsför ålder. I många av 
kommunerna är förhållandet invånare över 65 och barn mellan 0-15 motsatt; många barn, 
få äldre och vice versa. Detta visar sig speciellt i kommunerna Hammarö, Kil, Forshaga, 
Torsby, Hagfors, Munkfors och Filipstad.  Skillnaden mellan andelen barn i kommunerna 
är emellertid inte lika stor som skillnaden mellan andelen 65 år och äldre.115  
 
Angående den kommande andelen barn i kommunen kan de allmänna födelsetalen 
diskuteras. Det allmänna födelsetalet i detta fall är antalet levande födda per 1 000 av 
medelfolkmängden under 2001. Kommunerna med det lägsta allmänna födelsetalet är 
Hagfors (6,72 ‰), Kristinehamn (7,33 ‰), Storfors (7,47 ‰) och Grums (7,49 ‰). De 
följande kommunerna tillhör de som har ett lägre allmänt födelsetal än medelvärdet för 
länet (8,85 ‰); Forshaga, Torsby, Arvika, Filipstad, Sunne, Munkfors och Eda. 
Anledningen till att så många kommuner har en lägre andel än genomsnittet är att några 
kommuner har förhållandevis höga siffror. Hammarö har det högsta allmänna födelsetalet 
med 10, 25 ‰. Efter Hammarö kommer Årjäng med 10,11 ‰. Även Karlstad har en siffra 

                                                 
115 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-10-11 
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över 10 ‰. Årjäng ligger nära genomsnittet i länet angående medelålder och har en högre 
andel av befolkningen över 65 år än mellan 0-15 år. Karlstad och Hammarö har diskuterats 
tidigare, med en låg andel äldre och för Hammarö hög andel barn. De flesta kommuner i 
Värmland har ett högre allmänt dödstal än allmänt födelsetal. De enda kommunerna som 
har det motsatta år 2001 är Hammarö, Karlstad och Kil. Skillnaden mellan det allmänna 
dödstalet och det allmänna födelsetalet kan i vissa kommuner vara mycket stort, som till 
exempel i Munkfors där det skiljer över 10,0 ‰ mellan dessa två indikatorer.116 Detta är 
naturligtvis negativt för befolkningsutvecklingen i dessa kommuner då det visar på en hög 
andel äldre och få födda barn. 
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Figur 3.4. Andel barn av befolkningen i Värmland 
 

3.2.2. Invånarefördelning  
Alla kommuner i länet har en relativt jämnt fördelad befolkning angående kön. De allra 
flesta kommunerna har en fördelning på ungefär 50/50 %, medan några har en fördelning 
på 51/49 %. Arvika och Karlstad har en sådan fördelning med övervikt av kvinnor, medan 
Eda och Storfors har en övervikt av män. Hammarö och Hagfors har en halv procentenhets 
övervikt av män, medan Kristinehamn har en omvänd fördelning. I absoluta siffror betyder 
detta lite olika, eftersom kommunerna är så skilda befolkningsmässigt. För Karlstad 
betyder det att man har runt 3 000 fler kvinnor än män i kommunen, medan det i Arvika 
rör sig om knappt 500 fler kvinnor än män, och i Eda handlar om 89 män fler än 
kvinnor.117 
 

                                                 
116 Bearbetning av material från SCB:s data från http://www.scb.se 2002-09-25 
117 Ibid. 
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3.2.3. Medelålder 
För att se mer generellt hur befolkningsstrukturen ser ut i kommunerna går det att jämföra 
medelåldern (se figur 3.5). Värmland har en högre medelålder än riket i genomsnitt. 
Medelåldern i Värmland är 41,6 år, medan den är 39,8 år för riket. De kommuner som 
ligger längst från genomsnittet för länet är i fråga om hög medelålder Munkfors, Hagfors, 
Filipstad och Torsby. Angående låg medelålder utmärker sig Hammarö, Kil, Forshaga och 
Karlstad. Resterande kommuner ligger nära genomsnittet för länet.118  
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Figur 3.5. Medelålder i Värmlands kommuner 
 

3.2.4. Medellivslängd  
Kvinnor har genomgående längre medellivslängd än män i Värmlands kommuner (vilket 
även stämmer med rikets genomsnitt). I den kommun i Värmland som har högst 
medellivslängd för män ligger den fortfarande nästan två år lägre än den kortaste 
medellivslängden för kvinnor i länet. Den högsta medellivslängden för kvinnor finns i 
Karlstad och Kil (81,4 år) och den lägsta i Eda (79,5 år), vilket också är den femte lägsta 
medellivslängden i landet gällande kvinnor. Den högsta medellivslängden för män finns i 
Storfors (77,6 år), och den lägsta i Eda (73,4 år). Differensen i medellivslängden mellan 
kommunerna är betydligt större när det gäller männens medellivslängd. Differensen är här 
4,2 år, medan den för kvinnorna endast är 1,9 år. Forshaga är den enda kommun som har 
stor skillnad mellan mäns och kvinnors medellivslängd i en rangordning av Värmlands 
kommuner. De har den tredje högsta medellivslängden för män, men den fjärde lägsta när 
det gäller kvinnorna. Övriga kommuner har något mer liknande placeringar i 
rangordningen gällande både kvinnor och män.119 

                                                 
118 http://www.kommunaktuellt.com 2002-11-05 
119 Bearbetning av material från SCB:s data från http://www.scb.se 2002-09-25 
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3.2.5. Befolkningsökning 
Det är alltså ganska stora skillnader kommunerna emellan i fråga om åldersfördelning. 
Detta gör också att den naturliga folkökningen ser annorlunda ut för de olika kommunerna. 
Endast tre kommuner hade en positiv folkökning, det vill säga fler födda än döda, år 2001. 
Dessa kommuner är Karlstad, Hammarö och Kil.120 Samtliga andra kommuner hade en 
negativ naturlig folkökning. Detta påverkar befolkningen ur ett längre perspektiv och de 
flesta kommuner har haft en minskning av sin befolkning. Mellan 1968 och 2001 ökade 
endast fyra kommuner sin folkmängd. Dessa var Kil, Hammarö, Forshaga och Karlstad. 
Samtliga andra hade en minskning. De kommuner som haft en minskning på över 10 % 
under denna period är Filipstad, Hagfors, Munkfors, Torsby, Storfors, Säffle, Eda och 
Kristinehamn. Detta är hälften av kommunerna i Värmland. Dock ligger ingen av dem 
inom Karlstads lokala arbetsmarknad. De resterande kommunerna - Grums, Sunne, Arvika 
och Årjäng, har haft en minskning på under 10 %.121 Bortsett från de kommuner som 
tillhör Karlstads lokala arbetsmarknad är det alltså Sunne, Arvika och Årjäng som inte haft 
en lika stor minskning i sin befolkning som de övriga kommunerna. Dessa kommuner har 
även en förhållandevis gynnsam befolkningsstruktur.122 I figur 3.6 åskådliggörs 
förhållandet kommunerna emellan i fråga om befolkningsförändringarna mellan dessa år. 
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Figur 3.6. Befolkningsförändring 1968-2001 i Värmlands kommuner 
 
När man beräknar befolkningsframskrivningar kan man göra detta på något skilda sätt och 
med olika underlag. TCO och SOU har gjort några olika framskrivningar för Värmlands 
kommuner123 och de har varsin baserad på ovanstående period; 1968-99 (TCO) och 1985-
1999 (SOU). Enligt dessa beräkningar är det endast Karlstads lokala arbetsmarknad 
                                                 
120 Bearbetning av material från SCB:s data från http://www.scb.se 2002-09-25 
121 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-10-11 
122 Ibid. 
123 Nygren, O & Persson, L-O (2001) & SOU 2000:36, rapport 19 
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(Karlstad, Kil, Hammarö, Forshaga och Grums) som kommer att öka i befolkning till år 
2010. Sunne och Årjäng förväntas ligga kvar på samma invånarantal medan resten av 
Värmlands kommuner beräknas minska i befolkning (SOU 2000:36). År 2020 beräknas 
enligt TCO:s se likadant ut, med ökning endast i Karlstadsregionen, stabilitet i Sunne och 
Årjäng och minskning i de övriga kommunerna. SOU:s beräkning till år 2030 förutsäger en 
ytterligare ökning i Karlstads lokala arbetsmarknad samt i Sunne, och med fortsatt 
stabilitet i Årjäng. År 2040 skulle med denna form av beräkning innebära ytterligare 
ökningar i Karlstadsregionen och stabilitet i Årjäng, medan Sunne och övriga kommuner 
minskar i invånareantal (TCO). (För siffror på de olika framskrivningarna se bilaga 1.) 
 

3.3. Flyttningar 
För att vidare behandla folkmängden i Värmland är flyttningar av stor betydelse.  År 2001 
hade Karlstad, Arvika, Årjäng, Eda, Kil, Munkfors och Sunne ett positivt flyttningsnetto, 
de resterande hade ett negativt dito. Hur detta ser ut närmare går att definiera utifrån olika 
faktorer. Dels varifrån inflyttarna kommer och var utflyttarna tar vägen och dels vilka delar 
av kommunen som berörs, om det är tätorten eller landsbygden.  
 

3.3.1. Inrikes flyttningar 
I fråga om inrikes flyttningar har Karlstad kommun den avgjort största inflyttningen.  Den 
största andelen av dessa inflyttare kommer från övriga värmländska kommuner, ungefär 45 
%. Utanför Värmland kommer den största andelen från Götaland. Dock är utflyttningen 
från Karlstad till Götaland större än inflyttningen. Detta kan bero på en centralisering mot 
större städer i Sverige – från Värmlands övriga kommuner till Karlstad och vidare till 
Stockholm och Göteborg. Drygt 15 % av alla flyttningar från Karlstad går till någon av 
dessa två storstäder.124 
 
Angående flyttningar inom Värmland är det förutom Karlstad ytterligare sex kommuner 
som har ett positivt flyttningsnetto år 2001; Hammarö, Sunne, Kil och Arvika. Övriga 
kommuner har haft större utflyttning än inflyttning inom Värmland. Detta tyder delvis på 
en centralisering till de mer centrala delarna av länet.125 Dock ska man komma ihåg att 
detta endast är siffrorna för ett år, och att de kan vara tillfälligheter. Ändå är det så att alla 
dessa kommuner sedan 1968 haft en befolkningsökning eller endast en svag minskning, 
vilket tyder på att det inte bara är tillfälligheter. 
 
Den största inrikes utflyttningen från Värmland har varit till Götaland. Nettoflyttningen till 
Götaland ligger år 2001 på -783 personer, varav 388 är till Göteborg. Ingen av 
kommunerna i Värmland har detta år haft en positiv nettoflyttning från vare sig Götaland 
eller Göteborg. Gällande Götaland ligger Eda på plusminus noll personer och gällande 
Göteborg har Eda och Munkfors haft en plusminus noll flyttning. Karlstad har haft den 
största utflyttningen i båda fallen.126  
 
Gällande Stockholm har Munkfors, Hagfors, Årjäng, Hammarö och Storfors haft en större 
inflyttning än utflyttning. Eda ligger på en nettoflyttning på plusminus noll och de övriga 
kommunerna i Värmland har haft en negativ nettoflyttning till Stockholm. Norrland är den 

                                                 
124 Bearbetning av material från SCB:s data från http://www.scb.se 2002-09-25 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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landsdel som Värmland totalt sett haft fler inflyttare än utflyttare ifrån. Karlstad, Säffle, 
Sunne och Arvika är de kommuner som gällande Norrland haft ett positivt flyttningsnetto. 
Närmare hälften av Värmlands kommuner har år 2001 inte haft något flyttningsutbyte alls 
med Norrland.127 
 
I befolkningsframskrivningarna som gjorts för Värmlands kommuner av TCO och SOU128 
finns en beräkning som är baserad på senare år (TCO 1995-99, SOU 1997-99) och som 
kalkylerar en ökande centralisering och koncentration. Denna prognos förutsäger en 
minskning i antal invånare i alla av Värmlands lokala arbetsmarknader. Den mest stabila 
utvecklingen spås i Årjäng med ganska små minskningar i befolkningsantal de kommande 
40 åren. Däremot har väldigt stora minskningar med mer än en halvering av befolkningen 
fram till år 2040 beräknats i Filipstad, Hagfors, Kristinehamn, Munkfors, Säffle & Åmål 
(Säffles lokala arbetsmarknad) och Torsby. Arvika lokala arbetsmarknad (inkl Eda), 
Karlstads lokala arbetsmarknad (inkl Kil, Hammarö, Forshaga och Grums) och Sunne 
lokala arbetsmarknad kommer enligt denna prognosmetod också att minska i 
invånareantal, men inte lika drastiskt som ovanstående kommuner. (För siffror på de olika 
framskrivningarna se bilaga 1.) 
 

3.3.2. Flyttningar i glesbygd, landsbygd och tätort 
För flyttningar i olika delar av kommunerna ser det till att börja med olika ut i de 
värmländska kommunerna beroende på hur många som bor i glesbygd, tätortsnära 
landsbygd och tätort. Glesbygd definieras genom att de som bor där har mer än 45 
minuters bilresa till närmaste tätort som är större än 3 000 invånare. Tätortsnära landsbygd 
har mellan 5-45 minuters bilresa till tätorter större än 3 000 invånare och tätorter har en 
befolkning större än 3 000 invånare samt inkluderar även de områden som har mindre än 5 
minuters bilresa till tätorten.129 Fem kommuner i Värmland har enligt dessa kriterier 
glesbygd. Dessa är Torsby, Eda, Filipstad, Arvika och Årjäng. Samtliga kommuner har 
tätortsnära landsbygd. Eda saknar tätort med över 3 000 invånare.130  
 
De kommuner som utmärker sig i fråga om tätortsboende är Hammarö och Munkfors som 
har den högsta andelen boende i tätort, och Eda som inte har någon invånare boende i 
tätort. Angående den tätortsnära landsbygden skiljer Munkfors, Forshaga, Karlstad och 
Hammarö ut sig som kommuner med ganska låg andel invånare boende i denna form, 
medan Eda skiljer ut sig som den kommun som har den absoluta största delen (94,5 %). 
Angående glesbygd är det som sagt endast fem kommuner i Värmland som har invånare 
boendes i dylika områden, och Torsby har den absolut högsta andelen. De övriga fyra 
kommunerna har en mycket liten andel glesbygd.131 Figur 3.7 visar på 
befolkningsfördelningen på de olika områdena i Värmlands kommuner. 

                                                 
127 Bearbetning av material från SCB:s data från http://www.scb.se 2002-09-25 
128 Nygren, O & Persson, L-O (2001) & SOU 2000:36, rapport 19 
129 http://www.glesbygdsverket.se  2002-11-12 
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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Figur 3.7. Andel av befolkningen boendes i tätort, tätortsnära landsbygd samt glesbygd 

 
För år 2000 var flyttningsnettot i glesbygdsområdena föga omfattande. Dock ligger 
andelen boende i glesbygd i kommunerna Arvika, Filipstad och Årjäng under 1 % av 
kommunens totala befolkning. Andelen i Eda kommun är 5,5 % och för Torsby är siffran 
27,6 %. I samtliga dessa kommuner - förutom Torsby - var flyttnettot mellan -2 till +4 
personer i glesbygdsområdena. I Filipstad, Arvika och Årjäng var dessutom antalet 
inflyttare respektive utflyttare under tio personer. I Eda var flyttningen runt 50 personer var 
för inflyttare respektive utflyttare. Flyttnettot i glesbygdsområdena i Eda var dock positivt. 
För Torsby var flyttnettot negativt för glesbygden. Närmare 600 flyttade in och drygt 650 
flyttade ut. De största inflyttningsgrupperna är i åldrarna 0-15 år och 20-29 år. Emellertid 
är utflyttningen också störst i dessa grupper generellt.132  
 
De kommuner som har ett positivt flyttnetto för den tätortsnära landsbygden och ett 
negativt för tätorten är Hammarö och Kil. De som har det motsatta förhållandet är Sunne, 
Karlstad och Arvika. Samtliga resterande har ett negativt flyttnetto för både tätortsnära 
landsbygd och tätort. Eda, som saknar tätort har ett positivt flyttnetto för glesbygden och 
ett negativt för den tätortsnära landsbygden. Filipstad har ett positivt flyttnetto för 
glesbygden och Arvika ett negativt. Dock är antalet mycket litet. I Årjängs glesbygd har 
ingen flyttat in eller ut det berörda året.133 För att se siffror på flyttningarna i Värmlands 
kommuner fördelat på områdestyp åren 1999-2000, se bilaga 3. 
 

                                                 
132 http://www.glesbygdsverket.se 2002-11-12 
133 Ibid. 



 38

3.3.3. Flyttningar fördelade på kön 
Totalt sett har fler män än kvinnor flyttat från Värmland detta år (-130 jämfört med -114). 
Den kommun som flest män flyttat från är Filipstad (-116 män) och Säffle är den kommun 
som flest kvinnor flyttat från (-106 kvinnor). Flest män har flyttat in i Arvika (+151 män) 
och Karlstad har haft det största inflyttningstalet för kvinnor (+249 kvinnor). Tio 
kommuner har haft större utflyttning än inflyttning av män och elva kommuner har haft det 
angående kvinnor. Differensen mellan kommunen med störst inflyttning och den med 
störst utflyttning är större gällande kvinnor än män (355 gällande kvinnor jämfört med 267 
för män).134 
 

3.3.4. Ytterligare befolkningsframskrivningar 
I SOU:s och TCO:s prognoser för Värmlands kommuner finns ytterligare en gemensam 
framskrivningsmetod och denna baserar sig på stabilitet (TCO 1978-85, SOU 1985-
1989).135 Detta skulle kunna sägas vara det prognosalternativ som förutsäger den ljusaste 
framtiden för Värmland. Till år 2010 skulle Karlstads lokala arbetsmarknad (Karlstad, Kil, 
Hammarö, Forshaga & Grums), Sunne och Årjäng öka i antal invånare. Arvika lokala 
arbetsmarknad (Arvika & Eda), Munkfors och Torsby förväntas ligga kvar på samma nivå 
som idag. Övriga kommuner i länet förutspås minska i befolkning. Enligt TCO:s 
framskrivning till år 2020 med denna metod förväntas Arvika lokala arbetsmarknad, 
Karlstad lokala arbetsmarknad, Sunne och Årjäng öka i antal invånare. Munkfors och 
Torsby spås stabilitet medan övriga kommuner förväntas minska i befolkningsunderlag. 
SOU:s prognos till år 2030 förutsätter en ökning i antal invånare endast för Karlstads 
lokala arbetsmarknad, medan Arvika lokala arbetsmarknad, Sunne, Torsby och Årjäng 
förväntas ligga på samma nivå som TCO:s framskrivning till år 2020. TCO:s 
framskrivning till år 2040 räknar med en ökning i antal invånare för Arvika lokala 
arbetsmarknad, Karlstad lokala arbetsmarknad, Sunne, Torsby och Årjäng. (För siffror på 
de olika framskrivningarna se bilaga 1.) 
 
Även Länsstyrelsen har gjort befolkningsframskrivningar för Värmlands kommuner och 
dessa sträcker sig till fram till år 2015.136 Det som ska kommas ihåg är att denna prognos är 
gjord 1997, vilket gör att vissa saker som vi vet idag inte har kommit med i deras 
beräkningar. För till exempel Storfors har man räknat med en befolkningsminskning till år 
2005, men minskningen i antal invånare i kommunen har varit så stor, att jämfört med 
dagens befolkningssiffror ser Länsstyrelsens prognos ut som en ökning.  Därför blir den 
långsiktigare framskrivningen till år 2015 den mest intressanta, eftersom de största felen i 
prognosen ännu inte inträffat. Enligt denna kommer Forshaga, Grums, Hammarö, 
Kristinehamn och Storfors öka i befolkning. Munkfors kommer att ligga kvar på en stabil 
nivå. Övriga kommuner förväntas minska i invånareantal. Av dem som minskar är det 
kommunerna Filipstad, Hagfors, Sunne, Torsby och Årjäng som förväntas minska mest. 
Övriga minskningar i befolkningsantal, tillika ökningarna i de kommuner som antas få 
sådana, är ganska små. Det rör sig mestadels om hundratal hit eller dit (för kommuner med 
större invånarantal kan det även röra sig om tusental). 
 

                                                 
134 Bearbetning av material från SCB:s data från http://www.scb.se 2002-09-25 
135 Nygren, O & Persson, L-O (2001) & SOU 2000:36, rapport 19 
136 Utsikt till år 2015, Länsstyrelsen Värmland, rapport 1998:23 
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3.4. Kommunstruktur 
Strukturen på Värmlands kommuner är inte likadan och det kan vara av betydelse att 
analysera denna för att ge ett underlag till kommunernas olika push- och pullfaktorer, då 
dessa har relevans för in- och utflyttningen i kommunerna. Det är problematiskt att 
definiera vilka faktorer som spelar in i fråga om flyttningarna eftersom oväntade trender 
och nya värderingar kan uppkomma, vilket kullkastar tidigare prognoser. Dock kommer 
det nedan att ges en strukturering av Värmland och vilka slutsatser som kan dras av detta.  
 

3.4.1. Näringsstruktur 
Näringsstrukturen är i detta kapitel uppdelat på areella-, industriella- och tjänstenäringar. 
De flesta kommuner i Värmland har den högsta andelen av sina arbetsställen inom 
tjänstenäringarna. De som skiljer ut sig ur denna grupp är Årjäng, Sunne, Eda, Torsby och 
Säffle som har den högsta andelen inom de areella näringarna. Den största skillnaden syns 
i Årjäng där andelen arbetsställen inom de areella näringarna är 48,8 % och 39,8 % inom 
tjänstenäringarna. Årjäng har den högsta andelen arbetsställen inom de areella näringarna 
och ligger alltså nära 50 %. Den lägsta andelen har Karlstad och Hammarö som är de enda 
kommunerna med under 20 %. I fråga om tjänstenäringarna har fyra kommuner över 50 %. 
Dessa är Hammarö, Karlstad, Filipstad och Kristinehamn. Hammarö och Karlstad har en 
andel över 70 %. De kommuner som har den lägsta andelen inom tjänstenäringarna är de 
kommuner som har den högsta andelen inom de areella näringarna, det vill säga Årjäng, 
Sunne, Torsby, Säffle och Eda. Industrinäringarna ligger inte på en lika hög andel som de 
övriga. Den kommun som har den klart högsta andelen är Storfors där 24,4 % arbetar inom 
denna näring. De följande, som har över 15 % är Filipstad med 16,4 % och Forshaga med 
16,3 %. Endast två kommuner ligger runt 10 % och dessa är Karlstad med 10,4 % och Eda 
med 10,3 %. Samtliga andra har 11 % eller mer. Figur 3.8 illustrerar Värmlands 
kommuners näringsstrukturer. 
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Figur 3.8. Näringsstruktur i Värmland 

 

3.4.2. Största arbetsgivare 
Om arbetsmarknaden är differentierad eller beroende av en eller ett fåtal stora arbetsgivare 
ger en indikation på om den är intressant för inflyttare eller om den är känslig för 
förändringar.  
 
Vissa kommuner har en hög andel av sina arbetsställen hos ett fåtal arbetsgivare. 
Kommuner med en hög andel anställda hos de tre största arbetsgivarna är Grums (68,0 %), 
Hammarö (64,3 %), Munkfors (60,5 %), Storfors (56,1 %). Dessa kommuner har mer än 
55 % av sina arbetsställen hos tre olika arbetsgivare. Kommuner med en liten andel är 
Karlstad (27,7 %), Sunne (34,7 %), Kristinehamn (40,8 %) och Torsby (43,4 %). 
Resterande kommuner har mellan 45-54 %. I fråga om de 15 största arbetsgivarna har 
Munkfors den största andelen med 88,1 %. Andra kommuner som har över 80,0 % av sina 
anställda hos de 15 största arbetsgivarna är Storfors, Grums och Hammarö. En stor del av 
kommunerna har kommunen som största arbetsgivare. Detta gäller även Hammarö och 
Storfors av de nyss nämnda. Dock har de övriga en annan arbetsgivare som den största. I 
de kommuner som har en hög andel av sina anställda hos ett mindre antal arbetsgivare är 
det till övervägande del större industrier som disponerar arbetsställena.137  
 
Kommuner med de lägsta andelarna anställda hos de 15 största arbetsgivarna är främst 
Karlstad (41,3 %). Kommuner som har över 60 % men under 65 % är i storleksordning 
Sunne, Torsby, Kristinehamn, Arvika och Kil. Dessa har samtliga kommunen som största 
arbetsgivare.138 
                                                 
137 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-10-11 
138 Ibid. 
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För att vidare bena ut hur strukturen ser ut går det att dela in den i offentlig och privat 
sektor, vilket är gjort i tabell 3.1. 
 

Tabell 3.1. Andel anställda inom offentlig och privat sektor av  
de 15 största arbetsgivarna i kommunen139 

 
Kommun Privat sektor Offentlig sektor
Arvika 23,5% 40,8%
Eda 35,7% 39,4%
Filipstad 36,8% 32,1%
Forshaga 22,7% 53,4%
Grums 54,2% 28,2%
Hagfors 32,2% 37,0%
Hammarö 44,4% 36,7%
Karlstad 9,3% 32,0%
Kil 16,8% 47,8%
Kristinehamn 23,7% 39,7%
Munkfors 59,0% 29,1%
Storfors 49,8% 37,4%
Sunne 27,4% 33,7%
Säffle 24,4% 42,8%
Torsby 15,0% 46,6%
Årjäng 28,5% 38,1%  

 
Av de femton största arbetsgivarna i kommunerna ligger för det mesta mer än hälften inom 
offentlig sektor. De kommuner som har en högre andel arbeten inom privat sektor av de 
femton största är: Filipstad, Grums, Hammarö, Munkfors och Storfors. I Grums är den 
största arbetsgivaren Billerud AB med 40,5 % av de anställda. Inte speciellt många 
kommuner har någon arbetsgivare som är större än kommunen, men Grums tillhör dessa, 
liksom Munkfors som också har en arbetsgivare som är större än kommunen. Denna är 
Uddeholm Strip Steel AB med 27,8 % av de anställda i kommunen. Munkfors kommun har 
24,5 %.140 
 
De kommuner som har den största andelen anställda inom offentlig sektor bland de 15 
största arbetsgivarna i kommunen är Forshaga, Kil, Torsby, Säffle och Arvika. I Torsby, 
Säffle och Arvika finns sjukhus i olika sorters drift vilket delvis förklarar situationen. 
Forshaga har den största andelen anställda inom kommunen av Värmlands alla kommuner, 
44 %. Kil har också en hög andel anställda inom kommunen, 39 %. De två följande i 
storleksordning hör också till offentlig sektor, Banverket (4,5 %) och Landstinget (2,7 %) 
Torsby har 27,3 % anställda inom kommunen och 13,4 % inom Landstinget. Samma 
ordning gäller för Säffle där 29,7 % är anställda inom kommunen och 10,7 % inom 
Landstinget. Även i Arvika är den högsta andelen arbetare anställda inom kommunen, 21,6 
% och som andra arbetsgivare kommer Landstinget med 17,4 %.  
 
2001 fanns 523 utlandsägda arbetsställen i Värmland med sammanlagt 14 912 anställda. 
Av dessa arbetade 9 740 inom tillverkningsindustrin, 749 inom partihandeln och 4 423 
inom övriga näringar. Värmlands andel av de utlandsägda företagen i Sverige är 3 %. De 
flesta län ligger mellan 1-3 % bortsett från Gotlands län som har 0 % och Stockholms-, 

                                                 
139 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-10-11 
140 Ibid. 
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Västra Götalands- och Skåne län som har förhållandevis höga andelar. De 523 
arbetsställena omfattar 2 % av samtliga arbetsställen inom det värmländska näringslivet. 
Endast Stockholms län har en högre siffra, 3 %. Övriga län ligger mellan 1-2 %.141 
 

3.4.3. Pendling 
Arbetspendlingen har varierande karaktär i olika delar av Värmland. Den största 
utpendlingen sker från kommunerna Hammarö, Forshaga, Kil och Storfors där andelen är 
över 40 % av nattbefolkningen. Kommuner med hög inpendling är Hammarö och Karlstad 
där andelen ligger runt 30 % av dagbefolkningen i kommunen. De flesta kommuner i 
Värmland har en högre utpendling än inpendling. De kommuner som har det motsatta 
förhållandet är Torsby, Munkfors, Karlstad och Säffle.142 Kommuner som har ett jämnt 
pendlingsnetto (plus-minus 5 %) är Eda, Torsby, Årjäng, Kristinehamn, Filipstad, Arvika 
och Säffle. Kommuner med stort negativt pendlingsnetto (-20 % eller mer) är Kil, Storfors, 
Hammarö och Forshaga.143  
 
Vissa kommuner har inpendlare från samtliga övriga kommuner i länet. Dessa är följande; 
Arvika, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Sunne. Uppdelat på kön har Arvika, 
Karlstad, Kil och Sunne inpendlande män från samtliga kommuner. För kvinnor kommer 
inpendlare från samtliga kommuner till Karlstad och Kristinehamn. Kommuner som har 
inpendling från ett mindre antal andra kommuner (tre eller fler) är Eda, Storfors, Munkfors 
och Årjäng. I fråga om utpendling har Hammarö, Karlstad och Kil utpendlare till samtliga 
övriga kommuner i Värmland. För män gäller kommunerna Hammarö, Karlstad och Kil 
och för kvinnor Karlstad. De kommuner som har utpendling till minst antal andra 
kommuner (tre eller fler) är Storfors, Eda, Filipstad och Hagfors.144  
 
En stor del av länets pendling går till Karlstad. Dock finns det några kommuner som inte 
har sin största utpendling till Karlstad, och dessa är Arvika, Eda, Hagfors, Munkfors, 
Storfors, Sunne, Torsby och Årjäng.145 
 
Män pendlar genomgående mer än kvinnor i kommunerna i Värmlands län. Störst andel 
män pendlar från Forshaga och störst andel kvinnor pendlar från Hammarö, 65 % 
respektive 59,7 % av nattbefolkningen 20-64 år. Minst andel män pendlar från Arvika, 
15,1 % och minst andel kvinnor pendlar från Årjäng, 7,4 %. Torsby är den kommun som 
har jämnast fördelning mellan kvinnor och män gällande utpendlingen ur kommunen, det 
skiljer endast 1,6 procentenheter mellan könens utpendlingsfrekvens. Forshaga har den 
största differensen mellan män och kvinnor, 16,3 procentenheter skiljer mellan deras 
utpendling ur kommunen.146 
 
Ingen kommun har en högre andel kvinnor än män gällande utpendlande. Kommunen som 
ligger närmast en jämn fördelning i utpendlande, Torsby, har en fördelning på 49,7 % 
kvinnor och 50,3 % män. Grums har den lägsta andelen kvinnor av antalet utpendlare – 45 
% av utpendlarna är kvinnor. Tre kommuner har större andel kvinnliga inpendlare än 
manliga – Forshaga, Torsby och Årjäng. Storfors har en fördelning på 50/50. Andelen 

                                                 
141 http://www.itps.se 2003-02-11 
142 Värmländska levnadsförhållanden i statistisk belysning, Länsstyrelsen i Värmland, rapport 2001:14 
143 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-10-11 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Ibid. 
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kvinnliga inpendlare i Forshaga är 53,5 %. Kommunen med lägst andel kvinnliga 
inpendlare är Grums som har en fördelning på 43,3 % kvinnor och 56,7 % män.147  
 

3.4.4. Högre utbildning 
Andelen personer med eftergymnasial utbildning skiljer sig för det första könen emellan 
och för det andra kommunerna emellan. Rent generellt har kvinnor en högre utbildning och 
i Värmland finns ingen kommun där fler män än kvinnor har en eftergymnasial utbildning, 
därför diskuteras här utbildningsgraden gällande båda könen. Värmland har en lägre andel 
högutbildade än riket i genomsnitt. Andelen för Värmland är 24,8 % medan siffran för 
riket är 29,5 %. Den högsta andelen högutbildade har Karlstad (36,4 %) följt av Hammarö 
(33,1 %). De lägsta andelarna finns i Eda (13,6 %), Årjäng (13,6 %) och Filipstad (13,7 
%).148  Skillnaderna kommunerna emellan är av betydande art. Som synes i figur 3.9 finns 
de högre andelarna i kommunerna med större städer - Karlstad, Arvika och Kristinehamn, 
samt i vissa närliggande kommuner. De lägre andelarna finns i landsbygdskommunerna 
och kommuner med höga andelar anställda inom industrinäringar. Kommunerna med de 
lägsta andelarna - Eda, Årjäng, Filipstad, Hagfors och Grums tillhör kommuner med 
antingen en hög andel arbetsställen inom de areella näringarna eller industrinäringarna. 
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Figur 3.9. Andel högutbildade av befolkningen 20-64 år i Värmland 
 

3.4.5. Medelinkomst 
En jämförelse avseende medelinkomsten mellan män och kvinnor visar stora skillnader. 
Torsby är den kommun där skillnaden i årsmedelinkomsten mellan kvinnor och män är 
lägst, och där är skillnaden 34 400 kronor. Den största differensen finns i Hammarö, där 

                                                 
147 http://www.regionfakta.com/varmland 2002-10-11 
148 Bearbetning av data från http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-10-11 
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det skiljer 78 900 kronor mellan mäns och kvinnors årslöner. Mellan den högsta 
medelinkomsten för kvinnor och den lägsta för män skiljer det 6 600 kronor. Hammarö har 
den högsta medelinkomsten för både män och kvinnor, medan Årjäng har den lägsta för 
män och Eda den lägsta för kvinnor. Torsby och Grums skiljer ut sig i fråga om män och 
kvinnors löner i en jämförelse med övriga länet. Torsby har den tredje lägsta 
medelinkomsten för män, medan man ligger betydligt högre bland kommunerna i länet när 
det gäller kvinnors löner. Kvinnor i Grums har den femte lägsta medelinkomsten i länet, 
medan männen har den tredje högsta.149 
 
Differensen mellan den högsta och lägsta medelinkomsten i länets kommuner varierar stort 
mellan kvinnor och män. Mellan medelinkomsten för kvinnor i Hammarö och Eda skiljer 
det 28 100 kronor. Mellan den högsta och lägsta medelinkomsten för män skiljer det 
72 300 kronor, alltså mer än dubbelt så mycket som differensen mellan kvinnornas löner 
(högsta i Hammarö, lägsta i Årjäng). 150 
 

3.4.6. Förvärvsfrekvens 
Förvärvsfrekvensen som beräknats på i detta avsnitt gäller kommuninvånare i åldern 20-64 
år, år 2000. De flesta kommunerna har en högre förvärvsfrekvens för män än för kvinnor. 
Den lägsta förvärvsfrekvensen bland både män och kvinnor hittar vi i Eda och den högsta 
finns i Hammarö. I Eda ligger siffran för män på 66,8 % och för kvinnor på 63,7 %. I 
Hammarö ligger siffrorna på 81,6 % för män och 77,6 % för kvinnor.  Fyra kommuner i 
länet skiljer ut sig genom att ha stora skillnader i förvärvsfrekvensen mellan män och 
kvinnor (se tabell 3.2). Årjäng och Torsby har den andra och tredje lägsta 
förvärvsfrekvensen gällande män, men den femte och andra högsta förvärvsfrekvensen för 
kvinnor. Storfors och Grums har bland de lägre förvärvsfrekvenserna i länet gällande 
kvinnor, men ligger på den övre halvan när det gäller mäns förvärvsfrekvens.151 
 

Tabell 3.2. Förvärvsfrekvens i Värmland, rangordnat med den högsta först 
 

Båda könen Kvinnor Män
Hammarö 79,6% Hammarö 77,6% Hammarö 81,6%
Säffle 75,4% Torsby 73,7% Grums 79,3%
Kil 74,7% Sunne 72,2% Säffle 78,6%
Forshaga 74,5% Säffle 72,1% Kil 78,5%
Sunne 74,3% Årjäng 71,7% Forshaga 77,8%
Kristinehamn 74,1% Forshaga 71,0% Kristinehamn 77,5%
Grums 73,9% Kil 70,7% Storfors 77,0%
Arvika 72,7% Arvika 70,5% Sunne 76,3%
Storfors 72,4% Hagfors 70,5% Arvika 74,8%
Hagfors 72,1% Kristinehamn 70,5% Hagfors 74,6%
Torsby 72,1% Filipstad 69,8% Munkfors 74,2%
Karlstad 71,9% Karlstad 69,8% Karlstad 74,0%
Filipstad 71,0% Grums 68,3% Filipstad 72,2%
Munkfors 70,6% Storfors 67,5% Torsby 70,7%
Årjäng 70,5% Munkfors 66,7% Årjäng 69,3%
Eda 65,4% Eda 63,7% Eda 66,8%  
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3.4.7. Arbetslöshet 
Anledningar till flyttningar har blivit allt mindre kopplat till arbetsmarknaden, utan handlar 
mer om livskvalitet och värderingar om det goda livet152. Dock spelar möjligheterna till 
arbete stor roll för eventuella inflyttare och brist på arbete kan fungera som en push-faktor 
i kommuner. Därför är det av betydelse att väva in arbetsmarknaden och arbetslöshet i 
diskussionen. Arbetslösheten var något högre i Värmland än i riket år 2001. Den öppna 
arbetslösheten låg detta år på 3,9 %, medan siffran var 3,4 % för riket. De kommuner i 
länet som har en öppen arbetslöshet högre än 3,9 % är i ordning Munkfors, Hagfors, 
Grums, Filipstad, Kil, Sunne, Karlstad och Storfors. Munkfors och Hagfors arbetslöshet 
ligger på 5,6 % respektive 5,0 %.  De följande sex kommunernas öppna arbetslöshet ligger 
på 4,0-4,2 %. Den lägsta öppna arbetslösheten 2001 fanns i Hammarö där siffran var 2,5 
%. Andra kommuner som hade en lägre siffra än medeltalet för riket är Årjäng och Eda där 
arbetslösheten var 3,2 %.153 Figur 3.10 visar på den öppna arbetslösheten i Värmlands 
kommuner. 
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Figur 3.10. Arbetslöshet i Värmlands kommuner år 2001 
 
Uppdelat på kön finns den högsta öppna arbetslösheten för män i Munkfors, Filipstad, 
Hagfors, Torsby, Sunne och Kil vilka samtliga har en arbetslöshet över 5 %. Det är alltså 
främst kommunerna i norra och östra Värmland som har en hög arbetslöshet för män. 
Dessa kommuner har också en befolkningsstruktur med många äldre människor och 
förhållandevis lågt barnantal. De är även relativt glesbefolkade, i synnerhet Torsby. Den 
lägsta arbetslösheten för männen finns i Hammarö (3 %). För kvinnorna är arbetslösheten 
generellt sett lägre. Den högsta arbetslösheten finns i Munkfors, Hagfors, Grums och 
Storfors där siffran är över 4 %. Munkfors och Hagfors stannar kvar bland kommunerna 
med den högsta arbetslösheten. Fyra kommuner har under 3 % och dessa är Hammarö, 
                                                 
152 Garvill, J, et al. i Malmberg, G. (red) (2002) 
153 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-10-11 
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Årjäng, Torsby och Eda.  Storfors har en högre arbetslöshet för kvinnor än för män och i 
Grums är den lika hög för båda könen. I övriga kommuner är arbetslösheten är högre för 
männen än för kvinnorna. Sex kommuner i länet skiljer ut sig genom att ha en 
könsdifferentierad arbetslöshet. Filipstad, Torsby och Sunne har en jämförelsevis hög 
arbetslöshet för män, men bland de lägre för kvinnor. Det motsatta förhållandet gäller i 
Grums, Storfors och Forshaga – arbetslösheten bland kvinnor är ganska hög, medan den är 
bland de lägre i länet gällande män.154  
 

3.5. Diskussion 
Utifrån materialet i detta demografiska kapitel har en strukturering av kommunerna gjorts. 
Kommunerna kan delas in i fyra olika grupper, vilka symboliserar lite olika karaktärer i 
kommunernas strukturer (se figur 3.11). Den första gruppen av kommuner (1) uppvisar 
negativa siffror för många olika faktorer. Dessa ligger grupperade i norra och östra 
Värmland. Den andra gruppen (2) är två icke-angränsande kommuner med flertalet 
likheter. Dessa är två landsbygdskommuner med förhållandevis positiva siffror. Den tredje 
gruppen (3) är Karlstads lokala arbetsmarknad, vilken får bedömas ha de bästa 
förutsättningarna i fråga om befolkningsutvecklingen. Den sista gruppen (4) är de 
återstående kommunerna som inte uppvisar några värden som placerar in dem i några av de 
tidigare nämnda grupperna. De uppvisar ofta siffror som ligger nära medelvärdet för länet. 
De har i många fall inte mycket gemensamt bortsett från detta faktum. 
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Figur 3.11. Uppdelning av Värmlands kommuner enligt våra fyra kategorier 

 
Förhållandena i Värmlands kommuner är delvis mycket differentierade. Karlstads lokala 
arbetsmarknad har helt andra förutsättningar än stora delar av övriga länet. Stora områden 
av Värmland är förhållandevis glesbefolkade, i synnerhet Torsby, men även Hagfors, 
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Filipstad och Årjäng har en gles befolkningsstruktur. Dessa kommuner täcker tillsammans 
över 50 % av länets yta. Dessa glesbefolkade områden har ofta en förhållandevis hög andel 
av äldre människor. Den högsta andelen äldre finns just i kommunerna Torsby, Hagfors 
och Filipstad. Den högsta andelen finns dock i Munkfors. Gällande andelen barn finns 
även den minsta andelen i dessa områden. Munkfors, Hagfors och Filipstad har de lägsta 
andelarna i länet. Torsby har också tillsammans med Karlstad och Kristinehamn en 
förhållandevis låg andel barn. Detta ger en hög medelålder i dessa områden och Munkfors 
samt Hagfors har de högsta andelarna, medan Torsby och Filipstad kommer efter dessa. 
Detta påverkar den naturliga befolkningsökningen. Denna faktor, samt flyttningar avgör 
befolkningens minskningar eller ökningar. Samtliga kommuner utom tre hade en negativ 
naturlig folkökning år 2001. Detta kan ur ett längre perspektiv resultera i en 
befolkningsminskning och de flesta kommuner i Värmland har haft en minskning i 
befolkningen de senaste 30 åren. De som har haft den största minskningen, över 10 %, är 
Filipstad, Hagfors, Munkfors, Torsby, Storfors, Säffle, Eda och Kristinehamn. 
Kommunerna i östra och norra Värmland har alltså haft den största minskningen. Dessa 
kommuner förväntas också ur ett längre perspektiv få en minskning i befolkningen. 
Trenden pekar mot en fortsatt centralisering; först från kommunerna i Värmland till 
Karlstad och sedan från Karlstad till större städer, främst Stockholm och Göteborg.  Dock 
går det också att skönja en viss ökad inflyttning i lands- och glesbygdsområden. 
Utbildningsnivån i dessa fyra kommuner är förhållandevis låg. Munkfors, Hagfors och 
Filipstad tillhör även de kommuner som har den högsta arbetslösheten i länet. Dessa 
kommuner kan bedömas som de mest problematiska i Värmland utifrån de perspektiv som 
behandlats. Befolkningsstrukturen är inte gynnsam och kommunerna besitter flertalet 
strukturella push-faktorer. Det ger ingen fullständig bild av vilken attraktionskraft 
kommunerna har för inflyttare eftersom andra värden också spelar roll, men det ger en 
indikation. I prognoserna förväntas även dessa områden minska kraftigt i befolkning. 
 
Landsbygdskommuner som dock uppvisat positiva resultat är Sunne och Årjäng. Dessa har 
i prognoserna inte förväntats ha speciellt stora minskningar i sin befolkning. Andelen äldre 
är förhållandevis låg i jämförelse med de andra landsbygdskommunerna och andelen barn 
tämligen hög. Medelåldern ligger i närheten av medeltalet för länet. Dessa kommuner är 
till stor del präglade av de areella näringarna och med förhållandevis differentierade 
arbetsmarknader. Utbildningsnivån i dessa kommuner är emellertid relativt låg, i synnerhet 
i Årjäng. Årjäng har även den lägsta medelinkomsten för män. Sunne har en ganska hög 
öppen arbetslös medan Årjäng har den näst lägsta i länet. Dessa två kommuner har en 
någorlunda god framtidsbild. Befolkningsstrukturen är gynnsam. Dock uppvisar den 
tidigare flyttrenden att befolkningen minskat och det kan vara svårt att förutsäga hur 
befolkningsutvecklingen kommer att se ut i framtiden. 
 
Det område som uppvisar de mest positiva resultaten utifrån detta perspektiv är Karlstads 
lokala arbetsmarknad, det vill säga Karlstad, Grums, Kil, Forshaga och Hammarö. Dessa 
har en liten andel äldre människor. I fråga om andel barn har Hammarö, Kil och Forshaga 
den största andelen i Värmland. Karlstad har en förhållandevis låg andel. Detta i relation 
till den låga andelen äldre tyder på en hög andel människor i arbetsför ålder. De lägsta 
medelåldrarna i Värmland finns också i detta område, bortsett från Grums. Karlstad, 
Hammarö och Kil var även de enda kommunerna med en positiv naturlig folkökning år 
2001. I prognoserna beräknas det i flera fall bli en befolkningsökning för detta område. Om 
en minskning är förväntad beräknas den inte bli speciellt stor. Karlstad har även den klart 
största inflyttningen av kommunerna i Värmland. Näringsstrukturen i dessa kommuner är 
något olika, men det bör betänkas att en stor andel av människorna i kranskommunerna 
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arbetar i Karlstad. Karlstad är även den kommun som har den mest differentierade 
arbetsmarknaden och kan därmed attrahera många olika människor. Karlstad och 
Hammarö har även den högsta andelen högutbildade i länet. Andelen är ganska hög även i 
Kil och Forshaga men något lägre i Grums. Medelinkomsten är högst i Hammarö både för 
män och för kvinnor. Den lägsta arbetslösheten i länet finns i Hammarö, och även om Kil 
och Karlstad har en förhållandevis hög arbetslöshet är detta ändå det mest gynnsamma 
området ur många olika perspektiv och Karlstads betydelse som residensstad är stor. 
 
De kommuner som återstår är Säffle, Arvika, Eda, Storfors och Kristinehamn. Dessa 
kommuner har vissa gemensamma faktorer, men skiljer sig även åt. Det som de har 
gemensamt är att många av deras siffror inte är extrema åt något håll, utan befinner sig för 
det mesta någonstans i mitten. Kommunerna Arvika och Kristinehamn har de största 
städerna i länet efter Karlstad. Säffle kommun har också en relativt stor stad. Eda saknar 
tätort enligt Glesbygdsverkets definition. Storfors är en av de kommuner som har de lägsta 
befolkningssiffrorna. Andelen äldre är något högre i Arvika och i Säffle än i de övriga 
kommunerna, men de ligger någonstans i mitten. Storfors har en något högre andel barn än 
de övriga, men siffrorna ligger även här i mitten av skalan. Arvika och Kristinehamn har 
en något högre andel kvinnor än män i sin befolkning medan det motsatta gäller för Eda 
och Storfors. Medelåldern för dessa kommuner ligger inom samma grupp på kartan och är 
nära medeltalet för Värmland. Eda har dock den lägsta medellivslängden för både kvinnor 
och män. Arvika har inte haft en lika stor befolkningsminskning de senaste 30 åren som de 
övriga då Arvika ligger under 10 % och de andra över. Arvika och Eda hade ett positivt 
flyttnetto år 2001. I prognoserna förväntas en minskning av befolkningen i samtliga dessa 
områden. Bilden ser dock något mer positiv ut för Arvikas lokala arbetsmarknad, fast en 
minskning är beräknad. Dessa kommuner har en olikartad näringsstruktur. Säffle och Eda 
har en stor andel av sina arbetsställen inom de areella näringarna. Storfors har en 
förhållandevis mycket stor andel inom industrinäringarna. Kristinehamn och Arvika är till 
stor del präglade av tjänstenäringarna. Storfors har ett fåtal stora arbetsgivare medan 
Kristinehamn har en förhållandevis differentierad arbetsmarknad. Angående utbildning har 
Eda en låg andel högutbildade medan andelen är hög i Arvika och Kristinehamn. Säffles 
andel högutbildade ligger något under genomsnittet för riket. Storfors har en ganska hög 
arbetslöshet medan den är låg i Eda. Dessa kommuner intar någon form av mellanposition. 
De utmärker sig ur vissa perspektiv men visar inte upp några större extremtal. De förväntas 
dock alla minska mer eller mindre i befolkningsunderlag i framtiden. 
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4. Hälsa och sjukvård 
I följande kapitel diskuteras hälsoläget i Värmland ur olika perspektiv, delvis kopplat till 
ohälsodagar och långvarig sjukdom samt bearbetade data från enkätundersökningen Liv & 
hälsa155. Faktorer som vidare har ansetts vara av betydelse i detta sammanhang är 
sjukhusbesök och kostnader för sjukvård. 
 

4.1. Ohälsa 
Angående ohälsotalen har samtliga kommuner fått ett ökat antal sjukskrivningsdagar per 
försäkrad mellan 20-64 år från 1998 till 2000 gällande både kvinnor och män. De fem 
kommunerna med de högsta respektive lägsta sjukskrivningssiffrorna år 2000 för män och 
kvinnor ses i tabell 4.1 och 4.2. 
 

Tabell 4.1. Högsta ohälsotalen per försäkrad kvinna och man, 20-64 år, år 2000156 
 

Storfors 82,7 dgr Filipstad 59,3 dgr
Filipstad 79,5 dgr Arvika 53,9 dgr
Eda 77,6 dgr Torsby 49,5 dgr
Arvika 74,8 dgr Eda 49,3 dgr
Munkfors 70,6 dgr Hagfors 48,8 dgr
Värmland 61,7 dgr Värmland 42,6 dgr

Kvinnor Män

 
 

Tabell 4.2. Lägsta ohälsotalen per försäkrad kvinna och man, 20-64 år, år 2000157 
 

Hammarö 51,3 dgr Hammarö 33,9 dgr
Kil 52,1 dgr Karlstad 35,8 dgr
Karlstad 54,0 dgr Kil 38,6 dgr
Årjäng 54,9 dgr Årjäng 40,8 dgr
Sunne 59,5 dgr Kristinehamn 41,4 dgr
Värmland 61,7 dgr Värmland 42,6 dgr

Kvinnor Män

 
 
Skillnaden mellan män och kvinnor är som synes stor. Kommunen med de lägsta 
ohälsotalen för kvinnor - Hammarö, överstigs i fråga om antal dagar endast av två 
kommuner gällande männen. Det ohälsotal som bland kvinnor skulle räknas som lågt är 
bland männen högt. De kommuner som har de högsta ohälsotalen tillhör dels 
industrikommunerna i östra Värmland, landsbygdskommuner samt en kommun med en 
förhållandevis stor stad (se figur 4.1). Kommunerna med de lägsta talen tillhör delar av 
Karlstads lokala arbetsmarknad, två landsbygdskommuner samt en kommun med en av de 
största städerna i länet. 
 

                                                 
155 Liv & hälsa – en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor (2000) 
156 http://regionfakta.com/varmland/ 2002-11-07 
157 Ibid. 
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Figur 4.1. Partiellt ohälsotal i Värmlands kommuner, dagar per sjukpenningsförsäkrad 20-

64 år158 
 
Antalet pågående sjukfall över 28 dagar per 1 000 förvärvsarbetande var i oktober 2002 
högst i Hagfors (något över 70/1000) och lägst i Kil (40/1000). Kommuner med en högre 
andel än länsgenomsnittet (drygt 50/1000) detta år är Eda, Torsby, Munkfors, Forshaga, 
Kristinehamn, Filipstad, Hagfors och Arvika. För november år 2001 är kommunerna med 
en högre siffra än genomsnittet för Värmland desamma. I de flesta kommuner har dock 
andelen minskat från 2001 till 2002. Emellertid har många av kommunerna i länet lägre 
siffror år 1999 och 2000 än 2001.  
 
Skillnaden mellan olika sektorer eller arbetslösa ger olika stora andelar pågående sjukfall. I 
fråga om oktober 2002 finns den största andelen hos arbetslösa och antalet pågående 
sjukfall över 28 dagar per 1000 arbetslösa är störst i Eda där siffran ligger runt 280/1000. 
Filipstad har också en förhållandevis hög andel, drygt 250/1000. Medeltalet för länet är 
runt 180/1000. Landstingsanställda och kommunanställda har ungefär samma medeltal, 
mellan 70-80/1000 förvärvsarbetande. Den största andelen sjukskrivna för 
kommunanställda finns i Munkfors och ligger över 100/1000. Den lägsta andelen finns i 
Sunne, cirka 50/1000. I fråga om landstingsanställda ligger statistiken på de kommuner 
som har sjukhus. De högsta sjukfallstalen finns i Arvika och ligger på närmare 100/1000. 
De lägsta finns i Säffle och är något lägre än 60/1000.  
 
De lägsta siffrorna i fråga om sjukfall mer än 28 dagar finns inom privatsektorn. 
Medeltalet för länet oktober 2002 var något under 40 dagar per 1 000 förvärvsarbetande.  
Lägsta antalet sjukfall per 1 000 förvärvsarbetande inom privat sektor finns i Säffle där 
siffran ligger något under 30. De högsta talen finns i Filipstad och ligger där runt 55.159  
 
Antalet pågående sjukfall mer än 28 dagar i länet har ökat mycket kraftigt på senare år. 
Från oktober 1998 till oktober 2001 ökade antalet med 92 %. Fördelat på kön var ökningen 
för kvinnor 96 % och för män 85 %.160 Tabell 4.3 visar de åtta kategorier som haft de 
största procentuella ökningarna i sjukskrivningstal åren 1998-2002. Den största ökningen i 
länet finns bland arbetslösa män över 60 år där ökningen ligger på 235 % följt av 

                                                 
158 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-11-07 
159 http://www.varmland.fk.se 2002-12-05 
160 Ibid. 
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kommunanställda kvinnor i åldern 30-39 år. Tabellen säger dock ingenting om vilka 
kategorier som har de största ohälsotalen, utan endast var de största ökningarna skett. 
 

Tabell 4.3. Största procentuella ökningar i antalet sjukfall >28 dagar i Värmland 1998-
2002161 

Kategori
Arbetslösa män >60 år 235% 31 - 104
Kommunanställda kvinnor 30-39 år 175% 131 - 360
Privatanställda kvinnor 30-39 år 158% 115 - 297
Arbetslösa män 30-39 år 145% 80 - 196
Privatanställda kvinnor 40-49 år 130% 135 - 310
Arbetslösa kvinnor >50 år 128% 163 - 371
Kommunanställda kvinnor 40-49 år 126% 235 - 532
Arbetslösa män 40-49 år 126% 104 - 235

Ökning i 
procent

Ökning i 
antal

 
 

I fråga om männen har alltså den största ökningen skett bland de arbetslösa och då i 
synnerhet i äldre åldrar. Bland kvinnorna syns inte ökningen vara lika stor för de 
arbetslösa, i alla fall inte i yngre åldrar. Däremot är ökningen stor för unga kvinnor bland 
de privatanställda och kommunanställda. 
 

4.2. Sjukdomsmönster 
I förhållande till riket syns vissa avvikelser i Värmland angående förekomst av sjukdom 
eller sjukdomssymptom. Tabell 4.4 visar den procentuella förekomsten av sjukdom eller 
symptom i åldrarna 16-84 år gällande åren 1995-2000 i Värmlands län jämfört med riket. 
 

Tabell 4.4. Förekomst av sjukdom eller sjukdomssymptom162 

Sjukdom/Sjukdomssymtom Riket
Andningsorganens sjukdomar 6,2% 6,2%
Cirkulationsorganens sjukdomar 15,2% 13,3%
Diabetes 2,7% 2,8%
Hjärtsjukdom 4,8% 4,5%
Hudsjukdom 1,9% 1,9%
Högt blodtryck 9,4% 7,5%
Nervsjukdom 5,9% 7,1%
Sjukdom i matsmältningsorgan 3,3% 4,0%
Sjukdom i rörelseorgan 16,5% 17,5%
Sjukdom i urin- och könsorgan 2,0% 1,8%
Tumörer 1,4% 1,3%

Värmlands 
län

 
 
Värmland har alltså en högre andel sjukdomar eller sjukdomssymptom i fråga om 
cirkulationsorganens sjukdomar, hjärtsjukdom, högt blodtryck, sjukdom i urin- och 
könsorgan samt tumörer. Andelen är lägre i Värmland gällande diabetes, nervsjukdom, 
sjukdom i matsmältningsapparaten och sjukdom i rörelseorgan. Siffran är densamma som 
för riket för andningsorganens sjukdomar och hudsjukdom. 

                                                 
161 http://www.varmland.fk.se 2002-12-05 
162 http://www.regionfakta.com/varmland/ 2002-11-07 
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Angående de högre siffrorna för hjärtsjukdom, cirkulationsorganens sjukdomar och högt 
blodtryck har samtliga kommuner i Värmland cirkulationsorganens sjukdomar som största 
dödsorsak år 1996 gällande både kvinnor och män. Den näst största orsaken är i nästan alla 
kommuner, gällande båda könen, tumörer. Dock dog lika många kvinnor av mentala 
rubbningar som tumörer i Munkfors det aktuella året. Antalet är emellertid litet. I Storfors 
dog fler kvinnor av andningsorganens sjukdomar än av tumörer, men antalet är tämligen 
litet även i denna kommun. Den procentuella andelen för dessa två dödsorsaker 
(andningsorganens sjukdomar och tumörer) är stor i samtliga kommuner och ligger mellan 
62,3 % (Årjäng) och 79,8 % (Sunne) för kvinnor samt mellan 69 % (Forshaga) och 77,8 % 
(Karlstad) för män163. 
 

4.3. Värmlänningens hälsa 
Under våren 2000 genomfördes en enkätundersökning i Värmland och ytterligare fyra län i 
Mellansverige. Enkäten som i Värmland skickades ut till nästan 12 000 personer behandlar 
befolkningens levnadsvanor och livsvillkor, och ställer även frågor om den självskattade 
hälsan. Undersökningen genomfördes med viljan att fästa blicken vid den ojämlika hälsan 
ur både socialt-, köns- och regionalperspektiv. Drygt 8 000 personer i Värmland svarade på 
enkäten, och något fler kvinnor än män. Yngre svarade i lägre grad än äldre.164 
 
I vår bearbetning av materialet har vi valt ut de frågor som känts mest relevanta för 
diskussionen om sjukhuslokaliseringar och demografi i länet. Vi har inriktat oss på den 
självskattade hälsan, långvariga sjukdomar, hjälp i vardagslivet, besöksfrekvensen vid 
olika vårdinrättningar samt förtroendet för sjukvården och landstingspolitiker. Vi har också 
delat upp materialet på kön för att se om det föreligger några stora skillnader män och 
kvinnor emellan. 
 

4.3.1. Självupplevd hälsa 
Angående den självupplevda hälsan är den uppdelad i följande svarsalternativ; Mycket bra, 
Bra, Varken bra eller dåligt, Dåligt och Mycket dåligt. Bortfallet på denna fråga ligger 
mellan 1-3 % gällande båda könen. Det högsta bortfallet finns i Torsby, Sunne och Arvika. 
För kvinnorna är bortfallet mellan 1-3 %. Högsta bortfallet finns även här i Torsby, Arvika 
och Sunne. Gällande männen är bortfallet mellan 1-5 % och det högsta bortfallet finns i 
Säffle och Kristinehamn. 
 
Av dem som svarat att deras hälsa är mycket bra finns den högsta andelen i Årjäng. 
Andelen i denna kommun ligger på 19 %. Den lägsta andelen som bedömer sin hälsa som 
mycket bra finns i Forshaga (12 %). Kommuner där andelen ligger över 15 % är Arvika, 
Grums, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn och Säffle. Om denna indikator delas upp på 
kön ligger Årjäng fortfarande i topp med 18 % gällande männen tillsammans med Torsby 
och Arvika. Den lägsta andelen finns i Filipstad (11 %). De kommuner som har 15 % eller 
mer är Grums, Karlstad, Kil, och Kristinehamn. För kvinnorna finns även här den hösta 
andelen i Årjäng samt Kristinehamn (21 %) och den lägsta i Forshaga (12 %). 15 % eller 
mer har Arvika, Eda, Grums, Hagfors, Karlstad, Kil, Munkfors, Storfors och Säffle. 

                                                 
163 andelen är dock mindre i Storfors, 56,7 %, men där är inte tumörer den näst största dödsorsaken 
164 Janson, S, et al. (2002) & Molarius, A & Janson, S (2000) 
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Kvinnorna anser alltså i fler kommuner till högre grad att deras hälsa är mycket bra än 
männen.   
 
Andelen som svarat att deras hälsa är bra är rent generellt mycket högre än de som svarat 
att den är mycket bra. I Hammarö finns den största andelen människor inom denna grupp, 
57 % säger att deras hälsa är bra. Fem kommuner utöver Hammarö har över 50 % och 
dessa är Forshaga, Karlstad, Kil, Munkfors och Sunne. De flesta av dessa kommuner 
tillhör Karlstads lokala arbetsmarknad, bortsett från Sunne och Munkfors. Den lägsta 
andelen som bedömer sin hälsa som bra finns i Arvika (45 %). Uppdelat på kön ser bilden 
delvis liknande ut för männen i jämförelse med siffrorna som inte är könsuppdelade. De 
högsta siffrorna finns i Forshaga med 58 % och den lägsta i Arvika med 42 %. Kommuner 
med över 50 % är Hammarö, Karlstad och Kil. För kvinnorna finns den högsta andelen i 
Hammarö (58 %) och den lägsta i Grums (47 %). Kommuner med en andel högre än 50 % 
är Forshaga, Karlstad, Kil, Munkfors, och Sunne. Även när det gäller de människor som 
anser att deras hälsa är bra tycks det vara en större andel kvinnor än män. Kommuner som 
ofta återkommer är tillhörande Karlstads lokala arbetsmarknad, men även andra områden 
framträder, såsom kommunerna Munkfors och Sunne. 
 
Om man gör en sammanslagning av kategorierna mycket bra och bra får man en bild av i 
vilka kommuner man över lag har en uppfattning av god hälsa. Figur 4.2 visar att den 
självskattade bästa hälsan finns i Karlstad, Kil, Hammarö och Årjäng. De kommuner som 
har minst andel personer som upplever sin hälsa som god är Arvika, Grums och Storfors. 
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Figur 4.2. Självupplevd hälsa i Värmlands kommuner år 2000. 

 
Vidare, i fråga om bedömningen att hälsan varken är bra eller dålig är den kommun som 
framträder angående höga siffror främst Storfors, där 30 % har valt detta alternativ. De 
lägsta andelarna finns i Forshaga och Karlstad (21 %). De kommuner som har högst 25 % i 
fråga om detta alternativ, bortsett från de tidigare nämnda, är Årjäng, Hammarö, Kil, 
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Kristinehamn och Munkfors. Gällande männen är Storfors kommunen med den högsta 
andelen även här (32 %). Den lägsta andelen finns också med bland de ovan nämnda – 
Forshaga - där andelen är 17 %. Ingen annan kommun har under 20 %. De kommuner som 
har högst 25 % är Karlstad, Torsby, Hammarö, Kil, Arvika, Kristinehamn, Säffle och 
Årjäng. När det gäller kvinnorna skiljer sig resultatet en del från männen. De högsta 
andelarna finns i Grums och Torsby (29 %) och den lägsta i Karlstad (19 %). Mer än 
hälften av kommunerna ligger på 25 % eller mer för kvinnorna gällande denna grupp. 
Bortsett från Torsby och Grums har Arvika, Forshaga, Hagfors, Storfors och Säffle mer än 
25 % som anser sin hälsa varken vara bra eller dålig. 
 
Andelen som bedömer sin hälsa som dålig är den procentmässigt näst minsta kategorin. 
Den hösta andelen är 8 % och finns i kommunerna Arvika, Filipstad, Grums och Torsby. 
Intervallerna är inte heller speciellt stora i denna grupp och den kommun som har den 
lägsta andelen – Hammarö, ligger på 5 %. De övriga kommunerna har alltså antingen 6 
eller 7 %. För männen är intervallet något större då kommunen med den högsta andelen, 
Arvika, ligger på 11 % och kommunerna med de lägsta – Hagfors och Hammarö - har 5 % 
som bedömer sin hälsa som dålig. Ingen kommun förutom Arvika har över 10 %, utan 
intervallet de tre ovannämnda kommunerna borträknade, ligger mellan 6-9 %. Filipstad 
och Sunne har förhållandevis höga siffror, medan Årjäng, Kil, Kristinehamn och Eda har 
relativt låga. Gällande kvinnorna ligger intervallet mellan 4-8 %. De lägsta andelarna finns 
i Storfors och Sunne medan de högsta finns i Eda, Filipstad, Grums och Munkfors. De 
övriga har mellan 5-7 %. 
 
De personer som anser sin hälsa var mycket dålig är mycket liten i förhållande till de andra 
kategorierna. För båda könen har antingen 0 eller 1 % en mycket dålig självupplevd hälsa, 
medan intervallet uppdelat på kön ligger mellan 0-2 %. För båda könen är siffran noll för 
kommunerna Arvika, Hammarö, Säffle och Torsby - för de övriga 1 %. För männen är den 
självupplevda hälsan mycket dålig främst i Grums och Kristinehamn där siffran ligger på 2 
%. 0 % finns i kommunerna Arvika, Hagfors, Hammarö, Karlstad, Munkfors, Storfors, 
Säffle och Torsby. De kommuner som har 2 % gällande kvinnorna är Årjäng, Munkfors 
och Grums. Kommuner som har 0 % är Arvika, Filipstad, Hammarö, Kil, Sunne och 
Säffle. 
 
Vid en sammanslagning av kategorierna dåligt och mycket dåligt framkommer en bild av 
vilka kommuner som har invånare vilka anser sin hälsa dålig. Figur 4.2 visar att Filipstad 
är den kommun i Värmland där man har den lägst skattade hälsan medan Hammarö är den 
kommun där minst andel personer upplevt sin hälsa som dålig. 
 

4.3.2. Långvarig sjukdom (se även tabell i bilaga 4) 
Respondenterna tillfrågades om de hade någon långvarig sjukdom. Svarsalternativen under 
frågan om svaranden har någon långvarig sjukdom, bestående besvär efter olycksfall, 
någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem består i ja eller nej. Andelen 
som inte har svarat på denna fråga ligger för kvinnor och män sammanslaget mellan 2-4 %.  
 
Den kommun som har de allra flesta respondenter som angett att de har något av 
ovanstående problem är Torsby med 38 %. 58 % av boende i kommunen som svarat på 
frågan anser att de inte har det. Två kommuner delar förstaplatsen angående invånare som 
svarat att de inte har någon långvarig sjukdom - Årjäng och Karlstad. Årjäng har dock en 
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svarsprocent på ja på 28 % medan den i Karlstad ligger på 30 %. Årjäng ligger också lägst 
i länet med sina 28 %.  
 
De fyra kommuner som har störst andel svarande att de inte har någon långvarig sjukdom 
är förutom Årjäng och Karlstad också Hammarö och Sunne. De fyra kommuner som har 
högst andel svarande att de har en långvarig sjukdom är Torsby, Filipstad, Forshaga och 
Storfors. 
 
Uppdelat på kön kan man se att fler män än kvinnor har en långvarig sjukdom i de flesta av 
länets kommuner. Eda, Filipstad, Forshaga, Grums och Hammarö har däremot större andel 
män än kvinnor som svarat att de inte har någon långvarig sjukdom. Angående männens 
svar finns den största andelen som svarat att de inte har någon långvarig sjukdom i 
Hammarö (67 %), medan kommunen med den lägsta andelen på detta svar är Storfors (54 
%). Torsby är kommunen där flest män svarat att de har en långvarig sjukdom (39 %) och 
Årjäng har på detta alternativ den lägsta andelen svarande (28 %). Kvinnornas svar ger en 
något annorlunda bild. Den kommun som har den högsta andelen kvinnor som svarar att de 
inte har någon långvarig sjukdom är Sunne (71 %) och denna kommun är också den som 
har den lägsta andelen som svarat ja. Torsby, Eda och Filipstad är de kommuner som 
ligger lägst på nej (59 %). Högst bland kommunerna i länet gällande kvinnor som anser att 
de har en långvarig sjukdom är Filipstad och Torsby (37 %). 
 

4.3.3. Besök vid sjukvårdsinrättningar (se även tabeller i bilaga 5) 
För att se hur ofta värmlänningarna har behov av vård har statistik för besök vid olika 
vårdinrättningar valts ut. De som i sammanhanget ansetts som relevanta är akutmottagning, 
sjukhusmottagning, vårdcentral, distriktssköterska samt inläggning på sjukhus. 
Alternativen angående besöken är Nej, Ja, en gång och Ja, flera gånger. Bortfallet är 
förhållandevis stort för dessa frågor och ligger mellan 8-18 % för båda könen 
sammanslagna och mellan 8-20 % för de könsuppdelade. 
 
Gällande samtliga frågor finns den största andelen svar i alternativet nej. Största andelen 
som svarat nej finns under frågan om inläggning på sjukhus och andelen ligger mellan 78 
och 82 % 
 
I fråga om dem som har besökt någon av dessa inrättningar en gång är vårdcentraler de 
som är främst besökta. Högst andel som besökt en vårdcentral de senaste tre månaderna det 
aktuella året finns i Hammarö (27 %). Den lägsta andelen finns i Kristinehamn (18 %). 
Vidare är Filipstad, där andelen är 19 % tillsammans med Kristinehamn de enda 
kommuner som har under 20 %. De övriga kommunerna ligger mellan 20-25 %. I fråga om 
dem som besökt vårdcentral flera gånger har Eda den högsta andelen med 12 % medan den 
lägsta finns i Sunne (6 %). Två kommuner ligger på 10 %, Säffle och Karlstad.  Resterande 
kommuner har mellan 7-9 %. Gällande männen har Storfors den högsta andelen med 29 % 
i fråga om ett besök. Lägst har Sunne och Kristinehamn (20 %). När det handlar om flera 
besök är även här Storfors högst med 13 %. Lägst är Sunne och Kil. Något fler kommuner 
än hälften har 10 % eller mer i denna kategori. För kvinnorna ser bilden angående ett besök 
ungefär ut som för båda könen med flest besökare i Hammarö och minst i Kristinehamn, 
Filipstad samt Arvika. Gällande fler besök är Eda störst med 11 % medan Filipstad är 
minst med 4 %. Eda är den enda kommun som här har högre än 9 %. De övriga ligger 
mellan 6-9 %.  
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Figur 4.3. visar på hur förhållandet ser ut angående inläggning på sjukhus för båda könen. 
Sammanslagningen av män och kvinnor gäller för samtliga kartor angående besök vid 
vårdinrättning. 
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Figur 4.3. Besök hos läkare på vårdcentral eller liknande de senaste tre månaderna, år 2000 
 
Besök vid sjukhusmottagning är det näst mest frekventerade (se figur 4.4.). Filipstad har 
den högsta andelen gällande både besök en gång och besök flera gånger (14 respektive 7 
%). Gällande besök flera gånger har även Grums, Storfors och Munkfors 7 %. Den lägsta 
andelen för båda kategorierna finns i Eda (8 respektive 4 %).  Eda är den enda kommun 
som har en svarsfrekvens under 10 % gällande besök av sjukhusmottagning en gång. De 
resterande kommunerna har mellan 10-12 %. För männen är resultatet något annorlunda. 
Den högsta andelen rörande ett besök finns i Hagfors med 16 % och de lägsta i Eda och Kil 
med 9 %. Angående flera besök ligger Filipstad, Grums och Kristinehamn högst (8 %) 
medan Eda, Hagfors och Kil ligger lägst (4 %). Även kvinnorna har ett annorlunda resultat. 
Den högsta andelen för ett besök har Årjäng, Kil och Karlstad med 13 %. Lägst andel har 
Eda där siffran är 7 %. 10 av de 16 kommunerna ligger på minst 10 %. När det gäller flera 
besök finns den högsta andelen i Storfors (8 %) medan de lägsta siffrorna återfinns i 
Årjäng och Karlstad (4 %). 
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Figur 4.4. Besök hos läkare på annan sjukhusmottagning under de senaste tre månaderna, 
år 2000 

 
Distriktssköterska besöks främst i Eda, Kil och Hammarö (se figur 4.5). Avseende besök 
en gång har Eda den högsta andelen med 11 %. Två kommuner har 10 % och dessa är 
Munkfors och Kil. Den lägsta andelen finns i Arvika, Hagfors, Årjäng, Säffle och Storfors 
(6 %). Rörande besök flera gånger hos distriktssköterska finns de högsta andelarna i Kil 
och Hammarö (5 %).  Lägst andel finns i Torsby, Säffle, Hagfors och Arvika med 2 %. De 
övriga kommunerna har alltså mellan 3-4 %. Gällande de som besökt distriktssköterska fler 
gånger är skillnaderna inte så stora kommunerna emellan. I fråga om männen ser bilden 
ganska liknande ut gällande båda kategorierna. För kvinnorna finns vissa skillnader. 
Rörande besök en gång är andelen högst i Forshaga och Kil (10 %). Den lägsta andelen 
finns i Säffle och Sunne med 4 %.  För besök flera gånger har Hammarö den högsta 
andelen med 6 % medan andelen är 0 % i Grums.  
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Figur 4.5. Besök hos distriktssköterska de senaste tre månaderna, år 2000 

 
Angående akutmottagning är andelen som besökt sådan högst i Sunne med 10 % (se figur 
4.6). Lägst andel har Eda och Munkfors med 5 %.  När det gäller besök flera gånger är 
intervallen mellan kommunerna inte speciellt stor, utan skiljer sig som mest med tre 
procentenheter. Högsta andelen, 4 %, finns i Sunne, Munkfors och Hagfors. Lägst andel 
har Storfors, Kristinehamn, Forshaga och Grums med 1 %. Angående männen ser bilden i 
princip likadan ut avseende ett besök, dock är andelen något lägre. I fråga om flera besök 
är andelen högst i Sunne och Storfors med 4 % medan andelen är 0 % i Storfors. För 
kvinnorna finns de högsta andelarna angående ett besök i Årjäng, Säffle och Sunne med 10 
%. Lägst andel har Munkfors, 4 %. 10 stycken kommuner har mellan 8-10 %. Flera besök 
har främst gjorts i Hagfors där siffran ligger på 5 %. Lägsta andelarna har Forshaga, 
Grums, Karlstad och Kil. De övriga har mellan 2-3 %. 
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Figur 4.6. Besök vid akutmottagning för egna besvär eller sjukdom, under de senaste tre 
månaderna, år 2000 

 
Den lägsta andelen besök gäller inläggning på sjukhus. Flest som svarat att de varit inlagda 
en gång finns i Sunne (5 %) medan den lägsta finns i Hammarö, 1 % (se figur 4.7). Det är 
alltså inte speciellt stor skillnad kommunerna emellan. När det gäller fler besök är 
skillnaderna ännu mindre och ligger mellan 0-2 %. 0 % har Torsby och Grums medan 2 % 
finns i Sunne, Munkfors, Kristinehamn, Kil, Filipstad och Eda. I fråga om männen finns 
fortfarande den högsta andelen i Sunne för ett besök (6 %), medan den lägsta finns i 
Forshaga (1 %). Angående flera besök har fler kommuner 0 %; Eda, Grums, Karlstad, 
Torsby och Storfors. Högst andel har Munkfors med 3 %. Rörande kvinnorna ligger de 
högsta andelarna något under männens, 5 %, men fler kommuner har denna siffra. Dessa är 
Eda, Forshaga, Grums och Storfors. De lägsta andelarna finns i Hammarö och Karlstad (2 
%). De övriga har alltså antingen 3 eller 4 %. Besök flera gånger har främst gjorts i Eda 
och Sunne där andelen är 3 %. Tre kommuner har 0 % på detta alternativ och dessa är 
Torsby, Forshaga och Grums. 
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Figur 4.7. Inlagda på sjukhus de senaste tre månaderna, år 2000 

 

4.3.4. Hjälp i vardagslivet 
En fråga som ställdes till respondenterna var huruvida de behövde hjälp i sitt vardagliga 
liv. Denna fråga, om svaranden på grund av nedsatt funktionsförmåga eller sjukdom 
behöver hjälp för att klara sitt vardagsliv har bara svarsalternativet Nej. Detta betyder att vi 
har tolkat alla uteblivna svar som ett ja. Detta skulle kunna betyda att ja-svaren inte är 
hundraprocentigt riktiga, då ett uteblivet svar kan betyda både ja men även att man helt 
enkelt låtit bli att svara. Dock har huvudfrågeställningen en följdfråga som endast ska 
besvaras av dem som menar att de behöver hjälp i vardagslivet, vilken kan hjälpa till att 
upptäcka felaktigheter i svaren. Angående följdfrågan som undrar vem eller vilka som 
hjälper i de fall svaranden får hjälp, har vi valt att räkna ut ett procenttal genom att se hur 
många som svarat att de får hjälp, och använt denna siffra för att dela med antalet svar på 
den aktuella kategorin. Följdfrågan har sex olika alternativ, utav vilka man har fått kryssa 
ett eller flera. Alternativen lyder; Nära anhörig, Vän eller väninna, Granne, 
Vårdpersonal/hemtjänstpersonal, Färdtjänst samt Annan.  
 
Av dem som svarat nej ligger Grums och Årjäng högst (93 %) och Torsby och Filipstad 
lägst (90 %) gällande kvinnor och män sammanslaget. Angående vem som hjälper är det i 
61-90 % av fallen en nära anhörig som står för hjälpen. Hagfors är kommunen som har 
den största andelen hjälpande bland de nära anhöriga medan Säffle har den lägsta andelen. 
Sunne har den största andelen hjälpande bland vän/väninna (16 %). Hammarö och Torsby 
har den lägsta andelen i denna kategori (3 %). Gällande hjälp från granne ligger Årjäng 
högst (17 %) medan Arvika och Hammarö ligger på 0 %. Vårdpersonal hjälper till största 
del i Sunne (27 %) och till lägsta andel i Säffle (6 %). Angående hjälp från färdtjänst ansåg 
40 % av dem i Kristinehamn som fyllt i att hjälpen kom därifrån, vilket är den högsta 
siffran i länet. Torsby har den lägsta andelen i denna kategori (5 %). Angående annat anser 



 61

hälften av dem som svarat i Sunne att detta stämmer in på frågan, dock får man inte 
specificerat vad annat står för, vilket kunde ha varit spännande när så stor del angett det 
alternativet. 
 
Uppdelat på kön kan man se att män till större del än kvinnor anser sig i behov av hjälp, 7-
12 % jämfört med kvinnornas 4-11 %. Den kommun där kvinnor anser sig behöva störst 
hjälp är Torsby, medan de två med lägst andel är Storfors och Kil. De kommuner där män 
anser sig behöva mest hjälp är Filipstad, Forshaga och Kil, medan Grums män har minst 
behov av hjälp. Det går också att konstatera att betydligt fler män än kvinnor får sin hjälp 
av nära anhörig; mellan 70-100 % jämfört med kvinnornas 33-92 %. Samma sak gäller för 
hjälp från vän/väninna, vårdpersonal och färdtjänst, däremot inte med lika stor skillnad i 
procenttalen. De två kategorier där kvinnor har större andel hjälpande än män är granne 
och annat, inte heller här med särskilt stor marginal. 
 
Bland män skiljer Sunne ut sig genom att ha ganska mycket större andel hjälpande från 
vän/väninna och vårdpersonal än de andra kommunerna. Närmare hälften av männen i 
Kristinehamn som svarat att de får hjälp får det från färdtjänst, vilket är en bit högre än i 
de andra kommunerna i länet. Av de svarande männen i Arvika anser sig ingen få hjälp av 
vare sig granne, vän/väninna eller vårdpersonal och i de två senaste fallen skiljer detta ut 
sig från övriga kommuner med 3-6 procentenheter. 
 
Bland kvinnor finns det också några kommuner som skiljer ut sig gentemot de andra i 
länet, genom att ha en bit högre eller lägre siffror än de övriga kommunerna. Grums har en 
låg svarsfrekvens angående hjälp från nära anhöriga (33 %, närmast över är Eda på 54 %). 
Eda har en bit högre andel svarande att de får hjälp från vän/väninna, Årjäng att de får 
hjälp från granne, Forshaga att de får hjälp från färdtjänst. 
 

4.3.5. Förtroende för sjukvård 
En av frågorna i enkäten syftade till att utreda vilket förtroende människorna i de berörda 
områdena har för sjukvården. Alternativen var Mycket stort, Ganska stort, Inte särskilt 
stort, Inget alls och Ingen uppfattning. Svarsfrekvensen på denna fråga är ganska hög och 
bortfallet ligger mellan 1-7 %. 
 
Den största andelen har svarat att deras förtroende är ganska stort. Samtliga kommuner 
utom en – Grums - har över 50 % av sina svar i detta alternativ. Den högsta andelen finns 
emellertid i Munkfors där hela 60 % svarat att deras förtroende för sjukvården är ganska 
stort. Dock ligger flera kommuner nära Munkfors. Hammarö, Karlstad och Säffle ligger 
samtliga över 57 %.  De som har mycket stort förtroende till sjukvården är färre, men ligger 
över svarsalternativen inget alls och har ingen uppfattning. Kristinehamn har de högsta 
andelarna i denna kategori med 20 % av svaren. Andra kommuner med förhållandevis 
höga siffror är Kil (19 %), Storfors och Hammarö (18 %). Lägsta andelen går att hitta i 
Årjäng där andelen är 8 % och därmed den enda i denna kategori som har under 10 %. Mer 
än hälften av kommunerna ligger under 15 %.  
 
Om man slår samman mycket stort och ganska stort förtroende till en kategori ser det ut 
som på figur 4.8, med större förtroende i Karlstad och dess kranskommuner (Grums 
undantaget). Störst förtroende återfinns i Hammarö. 
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Figur 4.8. Förtroendet för sjukvården i Värmlands kommuner år 2000. 

 
I fråga om de mindre positiva omdömena om sjukvården har Hagfors 29 % i alternativet 
inte särskilt stort. Mer än hälften av kommunerna har över 20 %. De lägsta andelarna, 15 
% hittas i Hammarö och Storfors. Dessa ligger tre procentenheter under närmaste kommun.  
 
Angående kategorin inget alls är andelarna förhållandevis små och sträcker sig mellan 5 
(Torsby) och 1 % (Storfors och Hammarö). Övriga kommuner har antingen 2 eller 3 % i 
denna kategori. Gällande männen är det färre kommuner som har höga siffror på inget alls, 
däremot är förhållandevis höga siffror förekommande i fler kommuner.  
 
Om man slår samman inte särskilt stort och inget alls förtroende till en kategori ser det ut 
som i figur 4.8 , med minst förtroende i länets nordöstra delar samt Årjäng. 
 
Svarsalternativet har ingen uppfattning är också besvarat av en liten andel personer. Den 
kommun som har störst andel i denna kategori är Storfors med 5 %. Lägsta siffrorna (1 %) 
finns i Säffle.  Grums har 4 % medan de övriga har 2-3 %.  
 
Uppdelat på kön ser bilden ganska liknande ut. Emellertid tycks kvinnorna generellt ha ett 
större förtroende än männen för sjukvården. Dock finns det undantag från detta. 
 

4.3.6. Förtroende för politiker i landsting 
Vidare i fråga om förtroende behandlade en annan fråga i enkäten hur bilden såg ut 
angående landstingspolitiker. På frågan om förtroendet för politiker i den svarandes 
landsting finns fem olika svarsalternativ precis som på ovanstående fråga; Mycket stort, 
Ganska stort, Inte särskilt stort, Inget alls och Har ingen uppfattning. Andelen personer 
som inte svarat ligger på 4-8 %. 
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I alla kommuner utom Storfors och Forshaga har endast 1 % av de svarande mycket stort 
förtroende för politikerna i landstinget. I Storfors och Forshaga ligger siffran på 2 %. Det 
är också i Forshaga som den största andelen med ganska stort förtroende finns (19 %). 
Ytterligare fyra kommuner har en svarsandel på denna fråga som ligger på 15 % och över; 
Hammarö, Munkfors, Storfors och Årjäng. Vid en sammanslagning av de två första 
svarsalternativen, alltså de som har ett positivt förtroende för politikerna i landstinget (se 
figur 4.9), ligger fortfarande Forshaga i toppen. 14 % har här en positiv uppfattning. Lägst 
ligger Eda där endast 8 % har positivt förtroende för politikerna i landstinget. Nära hälften 
av länets kommuner (Filipstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Munkfors, Storfors och 
Årjäng) har invånare med positivt förtroende för politikerna i landstinget som ligger på 15 
% och över.  
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Figur 4.9. Förtroende för landstingspolitiker i Värmlands kommuner år 2000. 

 
Angående påståendet inte särskilt stort förtroende ligger Kil högst med 44 %, Filipstad har 
här den lägsta siffran (36 %). I nio av kommunerna ligger procenttalen på detta påstående 
över 40 % (Arvika, Eda, Hammarö, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Sunne, Säffle och 
Årjäng). På påståendet inget alls har mellan 16-30 % av de svarande instämt. Torsby står 
för den högsta siffran och Munkfors för den lägsta. Förutom Torsby har också Eda och 
Filipstad en siffra på över 25 % på detta svarsalternativ. Svarsalternativen inte särskilt stort 
och inget alls sammanslagna (se figur 4.9) ger en bild av hur stor del av invånarna i 
kommunerna som inte känner något eller lite förtroende för politikerna i landstinget. I de 
två kommuner med den lägsta andelen med litet eller inget förtroende ligger siffran ändå 
på 55 % (Forshaga och Storfors). Torsby är den kommun där invånarna har det lägsta 
förtroendet, och där ligger siffran på 68 %. Alla kommuner utom Forshaga, Munkfors, 
Storfors och Årjäng har ett icke-förtroendetal på över 60 %. Av de personer som svarar att 
de inte har någon uppfattning ligger Torsby lägst (14 %) och Storfors högst (22 %).  
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Uppdelat på kön ser det ungefär likadant ut. Dock anger kvinnorna i den övervägande 
delen av kommunerna ett något lägre förtroende än männen. I fyra kommuner – Forshaga, 
Hammarö, Kil och Torsby anger dock männen ett lägre förtroende än kvinnorna när det 
gäller svarsalternativen inte särskilt stort och inget alls sammanslaget. I Eda finns det hos 
kvinnorna det lägsta förtroendet för politikerna i landstinget, bland män finns det i Torsby. 
Det högsta förtroendet bland kvinnor finns i Forshaga, bland män i Munkfors. 
 

4.4. Sjukvård 

4.4.1.Patientfrekvens 
Gällande Landstinget i Värmland hade det 920 läkarbesök per 1 000 invånare år 2000. 
Detta var en minskning med 4,6 % sedan 1999. Siffrorna för Värmland är lägre än för 
Sverige i genomsnitt där läkarbesöken per 1 000 invånare är 1 044. Tre landsting har lägre 
siffror och dessa är Jämtlands-, Norrbottens- och Dalarnas landsting. I absoluta tal gjordes 
253 000 läkarbesök hos läkare vid sjukhus i Värmland år 2000. Detta är en minskning från 
1999 med 5,1 %.  Läkarbesöken inom primärvården, inklusive privat allmänmedicin var år 
2000, 378 100 stycken. Även detta är en minskning mot året före på 4,9 %.165 
 
Antalet vårdtillfällen/100 000 invånare i åldrarna 0-14 år var år 2000, 5 730 stycken. Detta 
är betydligt lägre än genomsnittet för landet där siffran är 6 512,8 vårdtillfällen. 
Landstinget i Värmland har det lägsta antalet i dessa åldrar. I åldrarna 15-24 år var antalet 
vårdtillfällen/100 000 invånare 7 064,7. Även detta är lägre än riksgenomsnittet där 
andelen är 7 725,2 vårdtillfällen. Skillnaden är dock inte lika stor som i den tidigare 
ålderskategorin. För åldersgruppen 25-44 år gäller 10 672,9 vårdtillfällen. Även detta är 
något lägre än genomsnittet för Sverige där siffran ligger på 10 938,1. I åldrarna 45-64 år 
är siffran 13 257 vårdtillfällen.166 
 

4.4.2. Medicinsk korttidsvård 
År 2000 hade Centralsjukhuset i Karlstad 55 200 besök hos läkare i fråga om medicinsk 
korttidsvård. Detta är en minskning på 4,5 % sedan år 1999. Statistik för dessa vårdbesök 
finns från år 1993 i det aktuella materialet och utifrån detta är siffrorna från år 2000 de 
lägsta under denna period. I fråga om Kristinehamns sjukhus hade det 8 400 besök hos 
läkare för medicinsk korttidsvård. Förändringen i förhållande till året före är -3,4 %. Även 
gällande Kristinehamn är siffran den lägsta för perioden. Sjukhuset i Arvika hade 8 500 
patientbesök år 2000. Detta är lika mycket som år 1999. Antalet besök var dock lägre än 
8 500 åren 1996, 1997 och 1998. För sjukhuset i Säffle var siffran för år 2000, 6 100 
besök. Detta är en minskning med 7,6 % sedan 1999. Även Säffle hade det lägsta antalet 
besök år 2000. Slutligen, gällande sjukhuset i Torsby var antalet besök år 2000, 8 200 
personer. Detta är 8,9 % lägre än 1999. År 1994 och 1995 var antalet besök emellertid 
lägre än år 2000.167 
 

                                                 
165 http://www.lf.se 2002-11-06 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
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4.4.3 Vårdtillfällen 
I fråga om vårdtillfällen per 1 000 invånare har Munkfors den högsta andelen med cirka 
170/1000. Efter Munkfors kommer Torsby med drygt 160 per 1 000 invånare. Andra 
kommuner som ligger över länsgenomsnittet (140 vårdtillfällen per 1000 invånare) är 
Arvika, Eda, Hagfors och Säffle i den ordningen. Storfors har det lägsta antalet 
vårdtillfällen per 1 000 invånare, närmare 90/1000. Den kommun som kommer närmast är 
Kristinehamn med drygt 110 vårdtillfällen. Vidare ligger Hammarö och Kil under 120 
vårdtillfällen per 1 000 invånare.168  
 

4.4.4. Vårddygn 
Vårddygnen per 1 000 invånare angående somatisk vård har ökat i vissa kommuner och 
minskat i vissa mellan 1998-2000. Den kommun som har den högsta andelen vårddygn per 
1 000 invånare för somatisk vård år 2000 är Torsby. Antalet vårddygn för Torsby är drygt 
1 000. Munkfors kommer strax efter Torsby och har också över 1 000 vårddygn per 1 000 
invånare. Hammarö har det lägsta antalet, 600 vårddygn. Storfors har något mer än 
Hammarö. I genomsnitt har antalet vårddygn minskat sedan 1998, men det ser olika ut i 
olika kommuner. Fördelningen ser ut enligt följande;169 
 

Tabell 4.5. Ökning och minskning i antal vårddygn/1000 inv. mellan 1998 och 2000 170 
 

Årjäng Torsby
Kristinehamn Hagfors

Kil Munkfors
Filipstad Sunne
Grums Arvika

Hammarö Forshaga
Storfors
Säffle

Karlstad
Eda

Högre andel 
1998 än 2000

Högre andel 
2000 än 1998

 
 

Den största skillnaden mellan 1998-2000 finns i kommunerna Årjäng och Torsby. 
 

4.4.5. Kostnader 
För äldreomsorgen uppgick totalkostnaden år 2000 till 2 368 095 kronor. Detta var en 
ökning med 1 % från föregående år. Från 1990 har denna årskostnad ökat med 1 398 644 
kronor.171 Denna siffra kan förväntas öka då andelen äldre i länet kommer att bli större. 
Uppdelat på kommunnivå har Filipstad de högsta siffrorna för den totala 
äldreomsorgskostnaden per person över 65 år, år 2000, och ligger närmare 55 000 kronor. 
Även Årjäng, Storfors, Kristinehamn, Forshaga, Eda, Torsby och Hagfors har en högre 
kostnad per person än genomsnittet för länet, i den ordningen. Karlstad har den lägsta 

                                                 
168 http://nordeg.se/Caremetric 2002-12-04 
169 Ibid. 
170 Ibid. 
171 Ibid. 
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kostnaden per person, cirka 40 000 kronor. Andra kommuner med en förhållandevis låg 
siffra är Säffle och Grums.172 
 
Den summerade per capita kostnaden för Landstinget är störst i Munkfors och lägst i 
Storfors.173 
 

4.5. Sammanfattning 
Statistiken pekar mot en sämre hälsa för Värmlands invånare. Sjukskrivningsdagarna har 
ökat i alla kommuner under slutet av 1990-talet och de högsta ohälsotalen finns främst i 
industrikommunerna samt vissa andra kommuner. Låga tal finns främst i Karlstads lokala 
arbetsmarknad samt vissa landsbygdskommuner. Kvinnornas sjukskrivningsdagar är också 
generellt mycket fler än männens. I fråga om långvariga sjukfall, längre än 28 dagar har de 
i de flesta kommuner minskat mellan 2000-2001. Emellertid har siffran ökat mycket 
kraftigt de senaste åren. De långvariga sjukfallen varierar i olika grupper. Den största 
andelen finns hos arbetslösa och den minsta hos de privatanställda.  
 
I fråga om sjukdomsmönster har Värmland en högre andel av vissa sjukdomar och 
sjuksymtom än riket i genomsnitt. Dessa är ofta åldersrelaterade sjukdomar, vilket kan 
förklaras av den höga andelen äldre som finns i länet. 
 
Den självupplevda hälsan ger också en indikator för värmlänningarnas hälsa. De som anser 
sin hälsa var mindre bra finns i Filipstad, Munkfors, Forshaga, Arvika och Grums. Flertalet 
av dessa kommuner har höga ohälsotal. De som anser sin hälsa vara bra eller mycket bra 
finns i Karlstad, Hammarö, Kil och Årjäng. Dessa kommuner har också förhållandevis låga 
ohälsotal. I fråga om långvariga sjukdomar finns de lägsta andelarna i Årjäng och Karlstad, 
medan den högsta finns i Torsby. Dessutom har de långvariga sjukdomarna en könsaspekt 
då fler kvinnor generellt har en sådan sjukdom. 
 
I fråga om besök vid olika vårdinrättningar har dessa en låg svarsfrekvens, vilket kan ge en 
lägre validitet. De som inte besökt läkare på vårdcentral de senaste tre månaderna vid det 
specifika tillfället finns främst i Filipstad, Kristinehamn och Sunne. De som hade besökt en 
eller flera gånger bor i Hammarö, Storfors och Eda. För besök vid annan 
sjukhusmottagning hade flest svarat nej i Kil, Forshaga, Arvika, Sunne och Eda. De som 
besökt en eller fler gånger finns i Grums, Hagfors, Storfors, Munkfors, Filipstad och 
Karlstad.  Flest personer som svarat att de inte besökt distriktssköterska finns i Torsby, 
Hagfors, Sunne och Arvika medan de som besökt distriktssköterska en eller fler gånger 
kommer från Eda, Kil, Munkfors och Hammarö. I fråga om besök vid akutmottagning har 
flest svarat nej i Kristinehamn, Hammarö, Kil, Forshaga och Eda, medan de som svarat en 
eller fler gånger är hemmahörande i Årjäng, Kil, Sunne och Hagfors. Slutligen, angående 
inläggning på sjukhus har flest svarat nej i Årjäng, Arvika, Karlstad, Hammarö, Forshaga, 
Munkfors och Filipstad. De som svarat att de varit inlagda en eller fler gånger finns främst 
i Sunne, Eda, Kil, Munkfors, Filipstad och Kristinehamn. Det bör dock betänkas att det 
procentuellt sätt inte är lika många som har besökt till exempel distriktssköterska som 
akutmottagning, utan andelen kan vara mycket varierande. 
 

                                                 
172 http://nordeg.se/Caremetric/ 2002-12-04 
173 Ibid. 
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Förtroendet för sjukvården är störst i Säffle, Hammarö och Storfors, medan det är minst i 
Hagfors. Rent generellt har dock flera ett stort förtroende för sjukvården än ett litet. Bilden 
är det motsatta när det gäller förtroende för landstingspolitiker. De som har lägst förtroende 
är hemmahörande i Torsby, Eda och Kil, medan det största förtroendet för länets 
landstingspolitiker finns i Årjäng, Hammarö, Forshaga och Storfors. 
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5. Kommunikationer i Värmland 
De kommunikationer som kommer att diskuteras här är främst inriktade på patientresor. 
Övriga transporter gällande buss och tåg, samt privattrafik tas upp i bilaga 6. 
Kommunikationerna har betydelse för sjukhusplaneringen eftersom de geografiska 
avstånden ger skilda förutsättningar för olika människor att nå den vård som nödvändig i 
varierande situationer. 
 

5.1. Avstånd till vårdinrättningar 

5.1.1. Vårdcentral 
År 2000 bodde 275 003 människor i Värmland. Av dessa hade 1 461 personer mer än tre 
mil till närmaste vårdcentral. 105 personer hade mer än fem mil och ingen hade mer än tio 
mil till närmaste vårdcentral.174 Den absolut största andelen av befolkningen i Värmland 
har alltså mindre än tre mil till närmaste vårdcentral. 5,3 % har mer än tre mil och väldigt 
få har mer än fem mil. 
 

5.1.2. BB-avdelning 
I Värmland finns 55 577 kvinnor i åldrarna 16-49 år, det vill säga i vad man beräknar som 
fertil ålder. Av dessa har 53,6 % mellan 0-3 mil till närmaste BB-avdelning. Detta är en 
förhållandevis låg siffra. Medeltalet för riket är 76,2 %. De län som har en lägre andel är i 
storleksordning med den minsta andelen först är Norrbotten, Dalarna och Kalmar. 7,8 % av 
de värmländska kvinnorna i den aktuella åldersgruppen har 3-5 mil till närmaste BB. Även 
detta är en förhållandevis låg siffra. I jämförelse med riket är Värmlands andel nästan 
hälften så liten då genomsnittet för Sverige är 14,2 %. De kommuner som har en lägre 
andel är Norrbotten och Stockholm. I fråga om 5-10 mil till närmaste BB är andelen 31,7 
%. Detta är den högsta andelen i Sverige och går att jämföra med riksgenomsnittet där 
siffran är 8,3 %.  Slutligen angående de kvinnor som har över 10 mil till BB-avdelningen 
är andelen för Värmland 6,8 %. De flesta län i Sverige har ingen andel alls som behöver 
resa tio mil och genomsnittet för riket är 1,3 %. Två län har dock en högre andel; Jämtland 
och Norrbotten.175 Kvinnorna i Värmland har med andra ord i genomsnitt relativt långt till 
BB-avdelningarna och Värmland tillhör de län i Sverige som har de längsta avstånden för 
störst andel kvinnor. Det finns en BB-avdelning i Värmland och denna ligger i Karlstad. 
Detta kan förklara den höga andelen kvinnor med långa avstånd till BB. Med utgång från 
tabell 5.1 synliggörs avstånden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
174 http://www.glesbygdsverket.se 2002-11-07 
175 Ibid. 
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Tabell 5.1. Avstånd mellan huvudorter i Värmland 

 
 

5.2. Patientresor 
Det finns olika former av patientresor, beroende på vilket behov vårdtagaren har. För akuta 
resor finns ambulanstransporterna. För resor till öppenvården finns andra system, beroende 
på olika möjligheter för vårdtagaren att förflytta sig till sjukhuset.  
 

5.2.1. Ambulanser 
Det finns inget nationellt mål i Sverige för ambulanssjukvården i fråga om tillgänglighet. 
Emellertid, enligt Socialstyrelsen, bör sjukvårdshuvudmännen fastlägga en ambitionsnivå 
för ambulanssjukvården årligen. Detta genom att exempelvis ange rimlig vänteperiod. 
Värmland tillhör de landsting med en lägre andel av befolkningen som nås av ambulans 
inom 10 respektive 20 minuter än riksgenomsnittet. Dock nås 95 % av befolkningen inom 
25 minuter. I Landstinget i Värmland finns följande ambitionsnivå, vilken accepterades av 
landstingsstyrelsen 1994; 
 

 Vid prio1-larm skall patienterna, utom i undantagsfall, nås inom 25 minuter.176 
 
Det finns 11 ambulansstationer i Värmlands län och dessa finns på de platser och har de 
resurser som anges i tabell 5.2.177 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
176 Nyvall, T (2002) 
177 http://www.liv.se 2002-11-07 
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Tabell 5.2. Ambulansfördelning i Värmlands län178 

Station
Arvika 2 1 1
Filipstad 2 0 1
Hagfors 2 0 2
Karlstad 3 2 2
Kristinehamn 2 0 1
Likenäs 1 0 1
Munkfors 1 0 1
Sunne 1 1 0
Säffle 2 0 1
Torsby 2 0 2
Årjäng 1 1 0

Antal dygns-
ambulanser

Antal dag-
ambulanser

Antal reserv-
ambulanser

 
 

Det finns fyra prioriteringsgrader för ambulanserna, dessa är;179 
• Prio1, Ambulanslarm 

Akut livshotande symtom. Närmast tillgängliga ambulans larmas ut. 
• Prio2 Förtur 

Akuta men ej livshotande symtom. Närmast tillgängliga ambulans larmas ut. 
• Prio3 Sjuktransport 

Övriga uppdrag där rimlig väntetid ej bedöms påverka patientens tillstånd. 
• Prio4 Transport av liggande patient 

Kriteriet för att ambulansen ska ta en prio4 är att uppdraget ska vara slutfört inom 
en halvtimme och utföras inom närområdet till ambulansens stationeringsplats. Idag 
utför ambulansen inte några prio4 utan de ligger helt på bårtaxi.  

 
Prio1 och 2 prioriteras alltid. Detta resulterar i att väntetiderna för prio3 ökar vid hög 
belastning av ambulansstationerna. Det måste finnas ambulanser i beredskap även vid 
väntande prio3.180 
 
För att undvika att det saknas ambulanser vid akut sjukdom utförs inte prio3-transporter 
när stationen bara har en ambulans. Transporter av detta slag utförs då av närliggande 
stationer med resurser. Ett exempel är Årjäng där det finns en dagambulans och en 
dygnambulans. Under kvällar samt helger tas resurser från Säffle och Arvika i anspråk för 
transporter som inte är akuta. Detta betyder att om en ambulans under kvällstid och helg 
akut åker till Arvika, Säffle eller Karlstad med en patient åker en ambulans från Arvika 
eller Säffle till Årjäng för att täcka det området.181  
 
Vid nedläggningen av akutmottagningarna i Säffle och Kristinehamn 2001 skedde en 
påverkan av ambulanstransporterna i länet. I och med att dessa mottagningar stängdes 
infördes beställarkriterier för ambulanstransporterna och ambulanserna slutade utföra 
bårtaxitransporter och detta förflyttades över till sjuktransporttaxi. Vid årsskiftet 2001-
2002 skärptes direktiven för beställarkriterierna angående ej brådskande 
ambulansuppdrag.182  
                                                 
178 http://www.liv.se 02-11-07 
179 Ibid. & Lindblad, Urban, intervju 2002-11-21 
180 Nyvall, T (2002) 
181 http://www.liv.se 02-11-07 
182 Nyvall, T (2002) 
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Ambulanstransporterna i Värmland kan beskrivas i tre områden; södra, västra, och norra 
Värmland. Denna uppdelning används emellertid inte i praktiken, utan är ett sätt att se på 
ambulansutnyttjandet i olika delar av länet. Södra området inkluderar ambulansstationerna 
i Filipstad, Karlstad, Kristinehamn och Säffle och har elva dygns- eller dagambulanser och 
fem reservambulanser. Västra området innefattar ambulansstationerna i Arvika och Årjäng 
och har fem dygns- eller dagambulanser och en reservambulans. Norra området innefattar 
ambulansstationerna i Hagfors, Likenäs, Munkfors, Sunne och Torsby och har åtta dygns- 
eller dagambulanser och sex reservambulanser. Södra Värmland har det största antalet 
utnyttjade timmar per dygn för sina ambulanser. De högsta värdena under 2001-2002 
ligger något över 80 timmar/dygn (drygt sju timmar per ordinarie ambulans och dygn) och 
uppträdde under november 2001. Utnyttjandegraden var alltså under vissa perioder mycket 
hög och under september-december stöttades ambulanssjukvården dygnet runt av en extra 
ambulans. Dock har antalet timmar legat tämligen stabilt från mitten av februari 2002, 
mellan 60-70 timmar/dygn (ungefär sex timmar per ordinarie ambulans och dygn) med en 
mindre uppgång över 70 timmar i augusti. Nedläggningarna i Kristinehamn och Säffle har 
resulterat i dels längre transporter och dels att en stor del av de utomlänstransporter som 
utgick från Kristinehamn och Säffle nu utgår från Karlstad. Den del som har näst flest 
timmar i Värmland är den norra. Antalet timmar ligger mellan 30-50/dygn (runt fem 
timmar per ordinarie ambulans och dygn).  I den västra delen av Värmland utnyttjades 
ambulanstransporterna mellan 20-30 timmar/dygn (ungefär fem timmar per ordinarie 
ambulans och dygn). För att utjämna utnyttjandegraden ambulansstationerna emellan har 
stationerna i Kristinehamn, Sunne och Filipstad fått ett utökat uppdrag från 
centralsjukhuset gällande utomlänstransporter.183  
 
Ambulanssjukvården kör efter nerläggningarna i Kristinehamn och Säffle mer och längre. 
Man kör inte fler resor, men tiden man är ute på vägarna är betydligt högre. Hämtningar 
med prio1 & 2 har ökat, medan körningar av prio3 och 4 flyttas mer och mer till bårtaxi 
och jumbolans (prio4 ligger som sagt helt på bårtaxi idag). På detta sätt ska ambulansernas 
ökade körningar på prio1 och 2 kompenseras184. Emellertid beror inte ökningarna av prio1 
& 2 enbart på nedläggningarna av sjukhusen, utan ändringar av medicinskt index från SOS 
alarm har gjort att fler prio3 alarm har flyttats över till prio1 eller 2. Ändringar av 
sjukvårdsstrukturen har också gjort att tiden ambulanserna är ute blir längre även om inte 
resorna blir fler.185 
 
Ett annat sätt som tillgängligheten mäts på är genom utnyttjandegraden av ambulanserna, 
det vill säga andelen i tid som används för ambulansuppdrag. Utnyttjandegraden är baserad 
på ambulansstationens kapacitet. Finns 2 dygnsambulanser är den tillgängliga tiden 48 
timmar. Utnyttjas de tillsammans 24 timmar ett dygn blir utnyttjandegraden 50 %. 
Utnyttjandegraden av Värmlands ambulanser år 2002 ligger mellan 17,4-34,3 %. År 2001 
var andelen mellan 14,0-38,8 %. Ambulansstationen med den högsta utnyttjandegraden är 
Karlstad, medan den med den lägsta är Likenäs gällande båda åren. Genomsnittssiffrorna 
för utnyttjandegraden av ambulanserna indelade på områden är för Södra distriktet 28,1 %, 
Västra distriktet 26,4 % och för Norra distriktet 21,8 %. Dessa siffror är dock ett 
genomsnitt och belastningen är olika hård olika perioder och tider på dygnet. En 
utnyttjandegrad över 40 % betraktas som en mycket hård belastning på 
ambulansorganisationen. Tillgängligheten kan alltså bli sämre genom att alla ambulanser 
                                                 
183 Nyvall, T (2002) 
184 Lindblad, Urban, intervju 2002-11-21 
185 Boström, Lars-Göran, Nyvall, Torbjörn, intervju 2003-01-21 
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är upptagna. Stationer med låg utnyttjandegrad accepteras på grund av de geografiska 
avstånden.186 
 
Angående den geografiska lokaliseringen av ambulansstationerna är de byggda efter 
befolkningsstrukturerna under 60-talet och sedan dess har vissa förändringar i 
befolkningen skett. Ur ett geografiskt perspektiv är det ändå goda lokaliseringar eftersom 
de är placerade för att nå ut till länets invånare inom en rimlig tid. Tillgängligheten till 
sjukvården har förändrats de senaste decennierna rent avståndsmässigt, men det har inte 
tillgängligheterna till ambulansen eftersom de varit stationerade på samma ställe under 
lång tid.187  
 
Medelinsatstiderna är ett annat exempel på tillgängligheten till ambulansvården. 
Insatstiden är den tid som förlöper från att larmet går tills ambulansen når fram och 
medelinsatstiden visar på medelvärdet för de olika platserna i Värmland. Figur 5.1 visar på 
medelinsatstiderna mellan januari till september år 2002. Då perioden inte är speciellt lång 
har ambulansen gjort få utryckningar till vissa orter. (Se bilaga 7) Detta betyder att figuren 
får fungera som ett exempel på hur långa insatstiderna är, istället för en generell bild. En 
del orter som har stora punkter har kanske bara haft en utryckning och därför fått ett högt 
värde. Vilken insatstiden blir kan bero på olika faktorer. En anledning till att tiderna blir 
långa är att det kanske inte finns någon ledig ambulans vid den närmaste 
ambulansstationen vid tiden för larmet så att en ambulans från en station längre bort 
inkallas istället. Det gör att sträckan ambulansen måste köra blir längre och därmed blir 
tidsåtgången längre. Det motsatta förhållandet gäller också. Om en ambulans råkar befinna 
sig i närheten av en ort där ett larm har gått blir insatstiden kortare än vad den normalt 
skulle ha blivit.188  

                                                 
186 Nyvall, T (2002) 
187 Boström, Lars-Göran, Nyvall, Torbjörn, intervju 2003-01-21 
188 Ibid. 
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Figur 5.1. Medelinsatstid vid prio1 larm i Värmland.189 

 

5.2.2. Patienttransportalternativ 
I fråga om öppenvård finns fyra olika möjliga ”patientresor”. Dessa är buss, tåg, egen bil 
samt taxi. Det dyraste för landstinget är taxi, vilket även är det som påverkat huruvida man 
får åka eller inte. Det finns även patientreselinjer, vilket är minibussar som främst går till 
Karlstad. Detta för att minska Landstingets kostnader för taxiresor. Dessa bussar är för 
patienter med taxibehov och kostar därmed mindre för landstinget genom rationalisering 
av resorna. De människor som får åka taxi måste uppfylla vissa krav och dessa bestäms på 
medicinska grunder samt huruvida möjligheter till resor med kollektivtrafik är möjliga. 
Väntetiden skall inte behöva överskrida två timmar. Dock är den största andelen av resorna 
till öppenvården ordnade genom egen bil. Emellertid är det svårt att avgöra hur stor denna 
andel är eftersom det kräver att patienten tar ut bilersättning, vilket inte alltid sker.190  
 
Resorna år 2001 var flest i den norra delen av länet. Den största delen av resorna som får 
någon sorts subvention från Landstinget är med taxi, för att följas av egen bil, 
patientreselinjer och slutligen kollektivtrafik. Uppdelningen av länet är enligt följande; 
Sydvästra= Grums och Säffle, Västra= Arvika, Eda och Årjäng, Norra= Hagfors, 
Munkfors, Sunne och Torsby, Östra= Filipstad, Kristinehamn och Storfors samt Centrala= 
Forshaga, Hammarö, Karlstad och Kil. Tabell 5.3. visar på antalet patientresor i dessa 
områden. 
 
                                                 
189 Landstinget i Värmland, statistik från Torbjörn Nyvall 
190 Lindblad, Urban, intervju 2002-11-21 
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Tabell 5.3. Antal patientresor 2001191 

 
Sydvästra Västra Norra Östra Centrala Sjuk-vård Tand-vård LiV totalt

Egen bil 6 900 22 300 33 900 16 100 8 400 0 6 300 87 600
Buss/tåg 300 1 650 325 1 130 1 900 0 350 5 305
Taxi 7 500 16 500 19 000 14 400 38 700 1 600 3 800 97 700
Handikappfordon 320 2 500 22 700
Bårtaxi 320 20 12 200
Jumbolans 0 0 4 700
Patientreselinjer 4 520 3 415 12 343 3 064 0 0 0 23 342
 

Vad som ses i tabell 5.3 är att det är egna bilar och taxi som är det mest använda 
kommunikationsmedlet. Kollektivtrafiken tycks med andra ord inte ha en stor betydelse för 
patientresorna. I sydvästra Värmland var andelen resor med tåg och buss 1,6 %, i Västra 
3,8 %, i Norra, 0,5 %, i Östra, 3,3 % och i Centrala 3,9 %. Andelen är uträknat på resorna 
med egen bil, buss/tåg, taxi och patientreselinjer. Anledningen till att det är så få som åker 
tåg och buss, i synnerhet i norra Värmland, kan vara bristen på tillfredsställande 
kollektivtrafik. Andelen är högst i Karlstad och det är även där buss- och tågtrafiken går 
mest frekvent. Vice versa för Torsby som till ytan är stor, men är glest befolkat och därmed 
inte bildar underlag för så många sträckningar. Det bör även betänkas att antalet resor med 
bil är fler än vad siffrorna säger eftersom det krävs att resan är över fem mil lång för att få 
ut ersättning. Följande exempel visar på hur ersättningen för resor med bil fungerar. Om en 
patient åker från Säffle till Karlstad med egen bil utgår en ersättning på totalt 20 kronor tur 
och retur, och det finns möjligheter att dessa pengar inte tas ut eftersom summan är så liten 
varför resan heller inte blir registrerad.  Detta gör att det i statistiken ser ut som andelen 
som använder bil för sina resor är förhållandevis liten i Centrala Värmland. Detta har sin 
grund i att de som bor i detta område inte kommer upp i de milantal som krävs för att 
ersättning skall utgå och därmed hamnar utanför statistiken. 
 
Patientresorna är alltså inte helt subventionerade. Dock får man mer ersättning om man 
åker med kollektiva färdmedel eller patientreselinjer än om man åker privat i bil eller taxi. 
För att åka tåg och buss är egenavgiften 20 kronor för enkel resa. För taxi kostar resan 50 
kronor, men ersättning utgår endast om det inte finns något alternativ till taxiresan – om 
det inte finns kollektiva färdmedel att tillgå eller om personen har handikapp som gör det 
svårt att använda dessa. Med egen bil utgår 10 kronor milen. Egenavgiften är dock 50 
kronor, så det krävs som sagt en resa över 50 kilometer för att få ut någon ersättning. 
Patientlinjerna är dock kostnadsfria eftersom de ger fasta kostnader för landstinget 
oberoende hur många patienter som reser med dem och blir därmed mer 
kostnadsbesparande ju fler som väljer detta alternativ. Det finns inga statliga bestämmelser 
om egenavgifter för resor till och från sjukvård, utan landstinget avgör själva nivån på 
patientreseavgifterna. Det finns inget direkt högkostnadsskydd för resekostnader, men 
ingen patient i Värmland behöver betala mer än 800 kronor/30-dagarsperiod för transporter 
i samband med vård. Ingen egenavgift uttas heller för njurdialyspatienter.192 
 
Patientreselinjerna har sex sträckningar och dessa är i Sydvästra delen Säffle-Karlstad, 
Västra; Arvika-Karlstad, Norra; Torsby-Karlstad, Ekshärad-Hagfors-Munkfors-Karlstad, 
Munkfors-Hagfors-Torsby och Östra; Kristinehamn-Karlstad.193 
                                                 
191 Landstinget i Värmland, statistik från Urban Lindblad 
192 Lindblad, Urban, intervju 2002-11-21 
193 Ibid. 
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Taxikostnaderna för patientresorna minskar genom samordningen av SAMÅK i Värmland. 
Bokningarna ökar, men det totala antalet resor blir färre. År 2000 gjordes 145 000 
bokningar via SAMÅK, år 2001 gjordes cirka 155 000 stycken. Samåkningsprocenten var 
tidigare 17 - 18 %, men nu sker 25 % av patienternas resor i delad taxi. Samåkningen 
resulterar i ökade väntetider för patienterna men i en kostnadsminskning för Landstinget. 
Dock har man som princip att det skall avgå antingen passande taxi eller linje varje timma 
från centralsjukhuset i Karlstad. I fråga om nedläggningen av akutmottagningarna i Säffle 
och Kristinehamn har ingen kostnadshöjning i fråga om resorna märkts för Landstinget. 
Ingen utredning gjordes dock för att avgöra detta innan nedläggningen. Vad som dock går 
att säga om taxiresorna är att de långväga resorna relativt sätt är billigare än de korta.194 
Hur många resor som gjorts med SAMÅK år 2001 ses i tabell 5.4. Anledningen till att det 
inte finns några siffror för Centrala är att det inte finns några linjer som går inom centrala 
distriktet. Patienter boende exempelvis i Kil bokas in på Arvikaturen d v s västra områdets 
linje. Av denna anledning bokförs inte patienter boende inom Centrala distriktet på 
Centrala, utan på den linje därifrån den utgår. 
 

Tabell 5.4. Antal resor med Samåk 2001195 

Östra Västra Sydvästra Norra Centrala Totalt
Jan 189 292 385 1063 1929
Feb 233 249 383 1063 1928
Mars 240 331 414 1172 2157
April 255 293 354 999 1901
Maj 338 297 384 1151 2170
Juni 226 254 380 852 1712
Juli 197 243 277 662 1379
Aug 235 274 357 974 1840
Sep 309 295 418 983 2005
Okt 366 343 450 1284 2443
Nov 298 320 423 1299 2340
Dec 178 224 295 841 1538
Totalt 3064 3415 4520 12343 23342  

 
Den största andelen resor görs alltså i den norra delen av Värmland. Det går fler resor i 
denna del av Värmland än i resten av länet sammanlagt. Vad som kan betänkas är att för 
det första är dessa områden glesbefolkade och har därmed inte en lika frekvent gående 
kollektivtrafik som andra, mer tätbefolkade områden. För det andra har detta område en 
hög andel äldre som kanske inte har möjlighet att använda egen bil och dessutom har ett 
högre vårdbehov än yngre människor. Dessutom går det att tillägga att den geografiska 
storleken i kombination med den glesa befolkningen försvårar möjligheterna till 
samåkning. I detta område bor 45 000 människor, vilket är ungefär 16,5 % av befolkningen 
i Värmland. Vad som också går att sätta i relation till dessa siffror är att 45 % av länets 
befolkning bor i den centrala delen. 
 
Ytterligare en kostnadsbesparande åtgärd är Jumbolansen, vilken också bidrar till att länets 
ambulanser kan utnyttjas mer till prio1 och prio2 körningar. Jumbolansen är en buss 
bemannad med undersköterska som transporterar patienter mellan sjukhus. Bussen har 
plats för tre liggande patienter (bårplatser) och ett antal sittplatser. Jumbolansen trafikerar 
                                                 
194 Lindblad, Urban, intervju 2002-11-21 
195 Landstinget i Värmland, statistik från Urban Lindblad  
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sträckorna Karlstad-Örebro, Karlstad-Örebro-Uppsala samt Karlstad-Göteborg (kommande 
sträckning)196 
 
Kostnaderna för patientresorna är något olika. Taxi och bårtaxi kostar cirka 100 kronor/mil 
för landstinget. Ambulans kostar cirka 200 kronor/mil. Därför blir det ekonomiskt lönsamt 
att flytta över ambulansernas prio3 & 4 till bårtaxi och jumbolans. Tabell 5.5. visar hur 
kostnaderna för olika patientresor var fördelade på olika områden 2001.197 
 

Tabell 5.5. Kostnad i miljoner kronor för patientresor 2001198 

Sydvästra Västra Norra Östra Centrala Sjukvård Tandvård LiV totalt
Egen bil 0,265 1,165 1,925 0,594 0,486 0 0,243 4,435
Buss/tåg 0,016 0,175 0,015 0,047 0,214 0 0,001 0,468
Taxi 0,785 0,519 26,968
Handikappfordon 0,107 0,359 5,297
Bårtaxi 0,237 0,011 4,172
Jumbolans 0 3,297
Patientreselinjer 1,129 1,133 51,144
 

En ny busslinje, Livlinjen, har upprättats i Karlstad för att överbrygga övergången mellan 
byten av färdmedel. Patienter som reser med buss in till Karlstad hämtas av Livlinjen för 
transport till sjukhuset. Denna buss går för närvarande ungefär 2 gånger i timmen.199 
 
Det är även viktigt ur ett miljöperspektiv att samordna patientresorna och Landstinget 
kommer att införa ett test med erbjudanden om gratis bussresor istället för bilresorna. Med 
inspiration av andra landsting ska man på prov skicka med två bussbiljetter med varje 
kallelse som går ut till patienter.200 
 

5.2.3. Färdtjänst 
För färdtjänstberättigade finns Samres vilket är ett företag som i samhällets tjänst 
administrerar samhällssubventionerade resor. Samres verkar på uppdrag av kommuner, 
landsting och länstrafikbolag.201 
 
Färdtjänsten i Värmland sköts till stor del av Samåk i Värmland AB vilken sköter 
beställningarna av färdtjänst i de flesta värmländska kommuner. Kommunerna som är 
berörda är Filipstad, Storfors, Hagfors, Munkfors, Torsby, Sunne, Säffle, Arvika, Eda, 
Hammarö och Kristinehamn. Samåk i Värmland AB är ett dotterbolag till Värmlandstrafik 
AB. Verksamheten styrs från Munkfors av en politiskt vald styrelse. Finansieringen sker på 
samma sätt som för Värmlandstrafik AB.202  
 

                                                 
196 Lindblad, Urban, intervju 2002-11-21 
197 Ibid. 
198 Landstinget i Värmland, statistik från Urban Lindblad 
199 Lindblad, Urban, intervju 2002-11-21 
200 Ibid. 
201 http://www.samres.se/huvud.htm 2002-12-19 
202 http://www.kollplatsen.com 2002-11-07 
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Sammanlagt 13 317 personer i länet är berättigade till färdtjänst. Av dessa är 9 112 kvinnor 
och 4 205 män.203 Andelen kvinnor är alltså dubbelt så stor som andelen män. För båda 
könen ser bilden ut enligt figur 5.2. 
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Figur 5.2. Andel kommunalt färdtjänstberättigade i Värmlands län år 2001 

 

5.3. Transportmöjligheter från olika orter 
Det spelar roll var man bor och vilka resurser man har för tillängligheten till sjukhus. För 
att illustrera detta har tre fiktiva individer skapats. Syftet är att se hur de tar sig till 
centralsjukhuset i Karlstad. Tidtabellerna är tagna den 21 januari 2003 på kollplatsens 
hemsida.204 
 
Tre personer boendes i Sunnemo, Gunnarskog och Säffle skall till centralsjukhuset och 
vara där klockan 13.00. De saknar samtliga körkort och måste använda sig av 
kollektivtrafiken. De är inte berättigade till ersättning för taxi om det inte saknas 
möjligheter att resa med kollektivtrafiken.  
 

5.3.1. Sunnemo 
Från Sunnemo till Karlstad är avståndet cirka 60 kilometer. I detta fall går det emellertid 
inte att ta den kortaste vägen. För att komma till Karlstad till klockan 13:00 måste personen 
från Sunnemo ta bussen 09:40 till Filipstad, tre timmar och 20 minuter före den bokade 
tiden. Bussen kommer fram till Filipstad klockan 10.35 där väntetiden är femton minuter 
innan den anslutande bussen går till Karlstad. Bussen anländer till Karlstads busstation 

                                                 
203 http://www.sika-institute.se 2002-11-12 
204 http://www.kollplatsen.com 2003-01-21 
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11.45. Personen från Sunnemo kommer alltså fram 1 timme och 15 minuter före utsatt tid. 
Ifall besöket pågår i två timmar finns sedan ingen buss som går tillbaka. Detta betyder att 
personen som bor i Sunnemo får åka taxi hem. Hur lång tid det tar är beroende på 
samåkningen. Om det är flera personer som ska åka åt det hållet kan väntetiden bli längre. 
När det gäller ambulanstransporter är medelinsatstiden för Sunnemo 12,44 minuter vid prio 
1 larm. Med detta betyder tiden det i genomsnitt tar från larmet har gått fram till 
ambulansen når fram. Sunnemos tid är några minuter längre än för genomsnittet för länet 
där siffran är 10,02 minuter. Antalet utryckningar som siffran för Sunnemo är uträknad på 
är 18. Det har alltså gjorts 18 prio1 utryckningar till Sunnemo mellan januari och 
september 2002. Närmaste ambulansstation ligger i Munkfors. 
 

5.3.2. Gunnarskog 
Avståndet mellan Gunnarskog och Karlstad är ungefär 107 kilometer. Från Gunnarskog 
går ingen passande kollektivtrafik på morgonen. Det enda tänkbara alternativet är framme i 
Karlstad klockan tio och det skulle innebära tre timmars väntetid. Eftersom väntetiden 
överstiger två timmar får personen från Gunnarskog åka taxi till Karlstad. Restiden mellan 
Gunnarskog och Karlstad är svår att beräkna då samåkningen i taxibilarna kan vara olika. 
Om besöket pågår i två timmar går det tidigaste tåget 17:00. Detta är framme i Arvika 
17:56. Från Arvika går en buss till Gunnarskog 18:16 som är framme 18:45. Det tar alltså 
tre timmar och 45 minuter från att besöket avslutades till personen från Gunnarskog är 
tillbaka hemma. Gällande ambulansen är medelinsatstiden för Gunnarskog 15,04 minuter. 
Detta är också högre än medelsiffran för länet. Antalet utryckningar mellan januari och 
september 2002 var 26 stycken. Närmaste ambulansstation från Gunnarskog ligger i 
Arvika. 
 

5.3.3. Säffle 
Avståndet mellan Säffle och Karlstad är 56 kilometer. Personen boende i Säffle får först ta 
tåget från Säffle Buss- och järnvägsstation klockan 11:27 för att hinna till Karlstad till 
13:00. Tåget går till Grums Buss- och järnvägsstation och är framme 11:51. Från Grums 
går en buss till Karlstad klockan 12:00 och den är framme 12:30, en halvtimme före den 
bokade tiden på sjukhuset. För hemresan går en buss från Karlstads busstation klockan 
15:05. Denna buss går till Bytespunkt Knöstad och anländer 15:50. Där är väntetiden fem 
minuter innan bussen till Säffle kommer. Bussen når fram till Säffle 16:20. Emellertid kan 
det bli svårt att hinna med denna buss då tidsmarginalen är knapp.  Dock går ett annat tåg 
från Karlstad klockan 15:43 som är framme i Säffle klockan 16:35. För personen från 
Säffle har det tagit ungefär fem timmar för besöket i Karlstad beroende på vilken tur som 
väljs. Ambulansens medelinsatstid för Säffle ligger på 6,89 minuter gällande prio 1 
utryckningar. Detta är lägre än genomsnittet för länet vilket förklaras med att det ligger en 
ambulansstation i Säffle. Antalet utryckningar under januari till september 2002 var 322 
stycken. 
 
Det skiljer med andra ord ganska mycket beroende på var i länet man bor och vilka 
möjligheter till transporter man har. Det kan som synes skilja tämligen många timmar 
mellan olika platser. För de flesta resor till och från sjukhuset används emellertid 
personbil, så det går att diskutera vilken relevans kollektivtrafiken har i sammanhanget. 
Dock går Värmland mot en befolkning med många äldre som kanske inte har samma 
möjligheter att köra bil till sjukhuset. 
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Figur 5.3 visar hur personerna tar sig till Karlstad med kollektivtrafiken. 
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Figur 5.3. Resvägar till Karlstad med kollektivtrafiken 

 

5.4. Sammanfattning 
Förutsättningarna för resorna till och från sjukhusen är olika beroende på var i länet man 
bor. Kollektivtrafiken har inte någon stor betydelse för resorna till och från sjukhusen som 
det ser ut i statistiken. Detta beror troligtvis på att det saknas passande kommunikationer 
på många håll i länet. Det räcker inte med att det bara går buss eller tåg, det krävs även att 
de går vid för patienterna passande tider. Det är dock från länstrafiken en ekonomisk fråga 
och saknas tillräckligt underlag för trafiken är det svårt att behålla vissa sträckningar. Det 
är inte ekonomiskt möjligt att erbjuda kollektivtrafiktillgång till samtliga invånare i 
Värmland. Det går kanske inte att förvänta sig en ökning i antalet turer heller eftersom en 
minskning av befolkningen är förväntad i stora delar av länet (se demografi). Dock, vad 
som för människor boende i vissa delar av länet kan vara positivt är insättandet av Regina-
tågen. Dessa förkortar restiden och förenklar dessutom resandet för äldre och 
handikappade, vilka kan bedömas tillhöra den grupp som i mindre mån kan använda egen 
bil för resorna till och från sjukhuset. I fråga om taxiresorna har en lyckad rationalisering 
genomförts för att minska antalet resor genom att fler patienter åker med samma bil. Dock 
finns det en gräns för hur långt den rationaliseringen kan gå, speciellt i glesbebodda och 
geografiskt vidsträckta områden. 
 
Vad man kan säga om ambulanstransporterna och utnyttjandegraden av dessa är att Södra 
distriktet har betydligt färre ambulanser per invånare än de norra och västra distrikten. 
Södras 11+5 (ordinarie+reserv) ambulanser försörjer ungefär 185 000 personer, medan 
Norras 8+6 ambulanser och Västras 5+1 ambulanser försörjer vardera runt 45 000 
personer. Trots denna stora differens i invånare per ambulans skiljer det sig inte så mycket 
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i utnyttjandegrad av ambulanserna på de olika områdena. Södra, som ändå har den högsta 
utnyttjandegraden, ligger bara 6,3 procentenheter högre än Norra distriktet som har den 
lägsta utnyttjandegraden på sina ambulanser. Detta kan tänkas bero på olikheten i avstånd 
som det rör sig om på de olika distrikten. Trots att Södras ambulanser troligen gör fler 
utryckningar än Norras och Västras, tar de kortare tid då hämtställena är närmare. Därför 
kan också fler personer försörjas med en mindre andel ambulanser/person eftersom fler 
körningar kan göras på kortare tid än i de andra distrikten.  
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6. Analys 

6.1. Demografi 
Värmland består till stor del av tätortsnära landsbygd. Glesbygd finns främst i Torsby, men 
även till viss del i Eda, Filipstad, Arvika och Årjäng. Tätortsnära landsbygd är 
dominerande i Eda, Årjäng och Sunne. Gles- och landsbygdsområden har ofta en äldre 
befolkning än tätorterna och detta syns även i Värmland. Emellertid finns den högsta 
andelen äldre (över 65 år) i Munkfors.  Andra kommuner med höga andelar äldre är 
Torsby, Hagfors och Filipstad. I fråga om flyttningar på landsbygden är ofta utflyttarna 
unga, medan inflyttarna är äldre, vilket ger denna åldersstruktur. Medelåldern i 
kommunerna är högst i östra- och norra Värmland medan Karlstad och de kringliggande 
kommunerna har den lägsta medelåldern. Detta är troligtvis en konsekvens av den 
regionala omflyttningen då inflyttningskommuner som Karlstad med kranskommuner har 
mer gynnsamma befolkningsstrukturer än utflyttarkommuner, som de industripräglade 
kommunerna i östra Värmland samt Torsby. Emellertid bör det påpekas att gles- och 
landsbygdområden inte nödvändigtvis behöver vara utflytningsområden. Hammarö och Kil 
hade mellan 1999-2000 ett positivt flyttnetto i sin tätortsnära landsbygd och Filipstad och 
Eda hade en större inflyttning än utflyttning i sina glesbygdsområden. Dock bör det 
betänkas att trots att lands- och glesbygden ofta har ett negativt flyttnetto tar detta inte 
hänsyn till inflyttningen. Trots att många flyttar ut så flyttar även många in och skillnaden 
in- och utflyttarna emellan är i många fall inte så stor i länet. 
 
Detta faktum ger olika förutsättningar för dessa kommuner då skilda åldersgrupper 
konsumerar och producerar olika. En hög andel barn och unga behöver inte enbart vara 
positivt för en befolkning då de har ett större konsumentbehov än vad de kan producera. 
Gruppen i arbetsför ålder, främst i åldrarna 50-64 år, har den mest positiva effekten på 
ekonomin, medan äldre människor återigen konsumerar mer än de producerar. Den ökade 
andelen äldre kommer alltså att ge en sämre ekonomi medan arbetskraftsbristen kommer 
att öka. Dock kan det dröja ett decennium innan dessa problem blir märkbara.  
 
Andelen barn är också förhållandevis litet i Hagfors, Munkfors och Filipstad. Även 
Torsby, Karlstad och Kristinehamn har låga andelar. Karlstads låga andel kan kopplas till 
den höga andelen studenter, vilket tyder på att få skaffar barn just eftersom de studerar och 
att födelsetalen därför är låga trots att det finns många i fertil ålder. Den naturliga 
befolkningsutvecklingen blir negativ i kommunerna i norra och östra Värmland då för få 
barn föds och andelen äldre är hög. Fruktsamheten hos kvinnor har visa sig vara kopplat 
till utbildningsnivån - ju lägre utbildningsnivå, desto lägre fruktsamhet. Landsbygden har 
generellt en lägre andel högutbildade än tätorterna. Dock har flera kommuner med en 
relativt låg utbildningsnivå en förhållandevis hög andel barn. Exempel på sådana 
kommuner är Årjäng, Sunne och Grums, medan då Karlstad som har en hög andel 
utbildade har en låg andel barn. 
 
Den tätortsnära landsbygden har inflyttare som är något yngre än glesbygden. Detta kan 
betyda att landsbygds-, och glesbygdsområdena i Värmland kommer att få en ännu större 
andel äldre människor samtidigt som befolkningsunderlaget minskar. De flesta 
kommunerna i Värmland har haft en minskande befolkning under en längre tid. Endast 
Hammarö, Karlstad, Forshaga och Kil har ökat sin befolkning sedan 1968. De som minskat 
mest är Munkfors, Hagfors, Filipstad och Torsby. Det är alltså, liksom på många andra 
ställen, universitetsstaden och residensstaden Karlstad med kranskommuner som behållit 
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eller ökat sitt befolkningsunderlag, medan lands- och glesbygden förlorat stora delar av 
sitt. Andra kommuner med förhållandevis stora städer, Arvika, Kristinehamn och Säffle 
har haft kraftiga minskningar - i synnerhet gäller detta Säffle. Framtidsprognoser för länet 
pekar på en fortsatt minskning av befolkningen, bortsett från Karlstadsregionen och 
kommunerna Årjäng och Sunne.  
 
Flyttmönstren pekar på en fortsatt centralisering då den värmländska landsbygden samt 
övriga tätorter förlorar sin befolkning till Karlstad, medan flyttlassen därifrån ofta går till 
större städer. Nettoflyttningen är oftast negativ, men det finns emellertid även inflyttning 
från de stora städerna till de mindre kommunerna. Det är svårt att bedöma hur 
befolkningsutvecklingen i Värmland kommer att se ut i framtiden. Strukturförändringar i 
samhället kan ge nya förutsättningar för lokaliseringar och befolkningsomflyttningar, 
precis som det gjort tidigare. Dessutom är det svårt att förutsäga hur gruppen med yngre 
flyttare kommer att handla. Unga människor ändrar i högre grad på traditioner och 
värderingar och det kan ge oväntade effekter. 
 
I fråga om insiderfördelar och platsspecifikt humankapital kan dessa fungera begränsande i 
utflyttningarna. Dessutom är långväga flyttningar betydligt mindre vanliga än kortväga 
flyttningar inom kommunen eller arbetsmarknadsregionen. Dock går det inte att bortse från 
att vissa områden ökar sin befolkning medan andra förlorar delar av sin. För gles- och 
landsbygden är det endast gruppen med unga människor som har stått för ökningen av de 
långväga flyttningarna under senare tid. I Värmlands fall har troligtvis en stor andel av 
dessa flyttat till Karlstad eller andra universitetsstäder. Dagens samhälle ställer andra krav, 
som till exempel högre utbildning och detta går inte att anförskaffa sig på alla ställen, 
vilket resulterar i en flytt från dessa områden in mot universitets- och högskolestäderna. 
Huruvida dessa människor sedan kommer att flytta tillbaka beror på många olika faktorer. 
En faktor beror på hur länge sedan flytten skedde. Ju längre tid på en plats, desto mindre är 
troligheten för en ny flytt. Detta beror på att det tar tid att ackumulera insiderfördelarna och 
bedöms också vara anledningen till att unga människor flyttar mer frekvent. Dock 
betraktas löneskillnader som en anledning till flytt, trots diskussionen om insiderfördelar. 
Detta skulle kunna ge negativa konsekvenser för kommuner som Årjäng, Eda och Torsby 
då de har låga årsmedelinkomster. Dock har könsaspekten en viss betydelse när det gäller 
medelinkomst då det skiljer sig en del mellan kommunerna i fråga om höga eller låga löner 
för män och kvinnor. Emellertid är männens medelårslön generellt mycket högre än 
kvinnornas. 
 
I vissa fall kanske det inte ens finns någon möjlighet att stanna kvar på sin bostadsort 
eftersom det saknas arbete. Den regionala omflyttningen beror bland annat på läget på 
arbetsmarknaden. Arbetslösheten är genomsnittligt högre i Värmland än i riket. Kommuner 
med en öppen arbetslöshet högre än länssnittet är Munkfors, Hagfors, Grums, Filipstad, 
Kil, Sunne, Karlstad och Storfors. Den lägsta arbetslösheten finns i Hammarö, Årjäng och 
Eda. Detta ger något olika förutsättningar för de olika kommunerna i Värmland. I och för 
sig kan kanske brist på arbeten i hemkommunen kompenseras genom pendling. När det 
gäller Forshaga, Kil och Grums tillhör de Karlstads lokala arbetsmarknad och bortsett från 
Grums tillhör dessa kommuner dem med den största utpendlingen. Dock har också 
pendlingen en könsaspekt och andelen män som pendlar är större än andelen kvinnor. 
Kvinnor bosätter sig ofta nära sin arbetsplats (eller söker arbete nära sin boplats), vilket ger 
en förklaring till kvinnors mindre andel av pendlandet. 
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Tillgången till service anses också ha betydelse för den regionala omflyttningen. Dock får 
det som konsekvens i utflyttningsområden att underlaget för service blir mindre och 
därmed kan indragningar förväntas. Det går dock att se en förhållandevis ny trend på 
landsbygden där människorna boendes i områden genom ideellt arbete kompenserar för 
bristande service och infrastruktur. Detta genom till exempel kooperativ och andra 
föreningar. Detta betyder att det inte går att förutsätta att serviceindragningar från, till 
exempel kommunalt håll, kommer att vara avgörande. 
 
Det är alltså svårt att förutsäga hur flyttströmmarna kommer att förändras i framtiden. Det 
är ett komplext skeende med många faktorer som spelar in. Därmed är det svårt att säga 
hur befolkningen kommer att se ut i Värmland i framtiden eftersom flyttningarna även, 
bortsett från en ökande eller minskande befolkning också ger effekt på åldersfördelningen, 
könsfördelningen och utbildningsnivån. Detta för att de mest mobila grupperna är 
ungdomar, kvinnor och högutbildade. Inflyttningen till landsbygden bland 30-åringar ger 
människor i arbetsför och fertil ålder och detta spelar naturligtvis roll. I fråga om 
prognoserna förväntas en stor andel av Värmlands kommuner att förlora mer eller mindre 
av sitt befolkningsunderlag, men befolkningsframskrivningarna kan bara fungera som 
antydningar för den framtida befolkningens struktur och storlek. Vanligtvis slår prognoser 
mer eller mindre fel och oförutsedda händelser och utveckling kan vara svårt att förutsäga. 
Emellertid pekar mycket på att trenden med centralisering håller i sig, så det kan vara en 
poäng att utgå från detta i resonemanget.  
 
Vad som blir problematiskt i fråga om sjukhusplaneringen är att en stor del av Värmlands 
befolkning troligtvis kommer att bo i Karlstad med kranskommuner. Emellertid kommer 
det (om trenden fortsätter) att finnas en gles befolkning med en hög andel äldre i många 
kommuner. Medellivslängden fortsätter även att öka, främst genom en minskad dödlighet 
bland äldre människor. Det finns olika hypoteser hur detta utökade liv kommer att te sig ur 
ett vårdperspektiv. I många studier tyder det på att tiden av sjuklighet kommer att skjutas 
fram i tiden och inte öka i tid. Det finns dock andra hypoteser som syftar till en förkortad 
sjukdomsperiod före döden eller en förlängd sådan.   
 

6.2. Hälso- och sjukvård 
Ohälsotalen har ökat i hela Värmland de senaste åren. Längre sjukfall (mer än 28 dagar) 
har ökat kraftigt i länet. I synnerhet syns detta hos arbetslösa. Ökningen har generellt varit 
större för kvinnor än för män. Det kan i sammanhanget också vara intressant att titta på hur 
värmlänningarna själva bedömer sin hälsa. De mesta negativa betraktandet av den egna 
hälsan finns i Filipstad, Munkfors, Forshaga, Grums och Arvika. Mest positiv självupplevd 
hälsa finns i Kil, Karlstad, Hammarö, Årjäng och Kristinehamn. Dock bör det påpekas att 
en betydligt större andel anser sin hälsa vara bra eller mycket bra än dålig eller mycket 
dålig. Dock bör det inte överses med att närmare 10 % av dem som besvarat enkäten i 
Filipstad anser sin hälsa vara dålig eller mycket dålig. Den självskattade dåliga hälsan 
tyder faktiskt på en ökad risk för sjukdom och dödlighet och flertalet av de kommuner där 
invånarna bedömer sin hälsa som dålig eller mycket dåligt tillhör de traditionella 
industrikommunerna som har en sämre socioekonomisk status. 
 
När det gäller besök vid de olika vårdinrättningarna kan man se vissa mönster med 
kopplingar till den självskattade hälsan, ohälsotal och medelålder samt länssjukhusens 
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lokaliseringar.205 Till exempel är det i kommuner utan sjukhus som störst andel svarat att 
de besökt vårdcentral en gång de senaste tre månaderna vid tillfället för enkäten. (förutom 
Säffle). De kommuner som har störst andel invånare som besökt vårdcentral flera gånger 
de senaste tre månaderna är Storfors och Eda, vilket även stämmer med en bredare bild. I 
dessa kommuner har man också höga ohälsotal (undantag är män i Eda) och en låg 
självskattad hälsa. Vad som är lite förvånande är att den största delen engångsbesökare vid 
vårdcentral finns i Hammarö som har en låg medelålder, god självskattad hälsa och låga 
ohälsotal.  
 
Angående besök hos distriktssköterska är bilden något liknande den för vårdcentraler. 
Högst svarsandel på besök flera gånger finns även här i kommuner som inte har något 
sjukhus (Kristinehamn avviker lite med en något högre andel).  Även här ligger Hammarö 
högt, tillsammans med Kil. Dessa två kommuner har den lägsta medelåldern i länet och de 
lägsta ohälsotalen för kvinnor. Den självskattade hälsan är också den högsta i länet 
(tillsammans med Karlstad). Kanske skulle man kunna dra slutsatsen att en god hälsa kan 
höra samman med relativt frekventa besök vid mindre vårdenheter som man kan besöka 
utan att vara allvarligt sjuk – att besöken gör att man ofta kontrollerar hälsan och att man 
också får bekräftelse på att den är god. När man tittar på större vårdenheter som 
sjukhusmottagning, akutmottagning och inläggning på sjukhus ligger nämligen Hammarö 
lågt, vilket tyder på en god hälsa som stämmer överens med andra kartlagda hälsofaktorer.  
 
Annars är det svårt att se några generella samband gällande sjukhusmottagning, 
akutmottagning och inläggning på sjukhus. Som svarsfördelningen ser ut i den analyserade 
enkäten verkar besök vid dessa olika vårdinrättningar inte ha några uppenbara samband 
med närhet, medelålder, ohälsotal eller självskattad hälsa. 
 
Förtroendet för sjukvården är minst i Hagfors. Dock har Filipstad, Sunne, Torsby och 
Årjäng också ganska negativ inställning. Högst förtroende finns i Säffle, Hammarö och 
Storfors.  Dock bör det påpekas att denna undersökning gjordes före nedläggningarna i 
Kristinehamn och Säffle. Vad det har för betydelse för förtroendet för sjukvården kan 
kanske vara svårt att avgöra, men det bör ha spelat roll för förtroendet för 
landstingspolitikerna. Det lägsta förtroende för landstingspolitikerna finns i Torsby, Eda 
och Kil medan de högsta finns i Årjäng, Hammarö, Forshaga och Storfors.  
 

6.3. Kommunikationer och vårdens tillgänglighet 
Äldre människor har generellt ett högre vårdbehov än andra åldersgrupper och har kanske 
inte möjlighet att nå sjukhuset med personbil. Dessutom förutsätts att ett mindre 
befolkningsunderlag resulterar i indragningar i kollektivtrafiken. Detta kommer vidare att 
försvåra för dessa människor att ta sig till sjukhuset. Det finns emellertid en strävan från 
statligt håll att transportsystemet skall kunna tillgodose grundläggande transportbehov hos 
befolkningen och näringslivet. Tillgänglighet är ett nyckelord och gällande gles- och 
landsbygden är vägstandarden grundläggande för att uppnå detta.  Förändringar och 
utveckling i transportsystemet som dessutom fördelas över landets olika delar skall skapa 
en förbättrad regional utveckling. Emellertid är det kanske svårt att leva upp till detta i 
folkglesa områden.  
 

                                                 
205 eftersom enkätundersökningen, vilken analysen grundar sig på, är gjord innan nedläggningen av 
sjukhusen i Säffle och Kristinehamn, analyseras materialet med utgångspunkt i att de finns kvar. 
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Det är även lagstadgat i hälso- och sjukvårdslagen hur tillgången och tillgängligheten till 
sjukvård skall se ut. Emellertid är dessa mål otydligt formulerade och det kommunala 
utjämningssystemet skapar inte incitament för många mindre sjukvårdsenheter istället för 
ett fåtal större. Tillgängligheten till vården minskar även i Värmland genom successiva 
nedläggningar och detta har betydelse för många människor. Tillgången till vårdcentral kan 
definieras som bra då en majoritet av Värmlands invånare har mindre än tre mil till 
närmaste vårdcentral. I fråga tillgänglighet till BB-avdelningar ligger Värmland ganska 
lågt i jämförelse med andra län i Sverige. Då det endast finns en BB-avdelning i länet 
innebär det att en liten andel kvinnor har mindre än tre mil till närmaste avdelning än vad 
som gäller för genomsnittet i Sverige.    
 
Redan idag innebär det svårigheter för människor boende i mer perifera delar av länet att 
resa med kollektivtrafiken. Utifrån Värmlandstrafikens kilometerproduktion ligger de 
största andelarna i Karlstad och Arvika, både gällande buss och tåg. De övriga 
kommunerna ligger nästan undantagslöst under 10 % av den totala kilometerproduktionen. 
Som patientresestatistiken visar ligger de lägsta andelarna på buss och tåg. I synnerhet ses 
detta i sydvästra och norra Värmland. Dessa är också geografiskt sett stora områden med 
förhållandevis gles befolkning. Detta gör att underlaget för busstrafiken inte blir 
tillfredsställande och resulterar i ett minskat antal turer. Eftersom patienterna inte skall 
behöva vänta längre än två timmar på vårdplatsen innebär det att 
kollektivtrafiksalternativet inte alltid fungerar. Det mest vanliga transportmedlet är 
dessutom personbil, så det kan diskuteras vilken betydelse kollektivtrafiken har för 
patientresorna. Den största utgiften för landstinget gällande sjukresorna ligger också på 
taxi. Dock har en rationalisering genom samåkning gjorts för att minska kostnaderna. 
Emellertid kanske det behövs någon form av utveckling på det området för att finna en 
tillfredsställande lösning i framtiden. Den största andelen resor med Samåk görs i norra 
Värmland, vilken som sagt är den mest glesbefolkade vilket gör att det blir svårare att 
använda sig av kollektivtrafik.  
 
Utifrån Hägerstrands olika tidsgeografiska restriktioner har åtminstone två av dem 
betydelse i detta sammanhang. Kapacitetsrestriktionerna spelar roll i olika perspektiv. 
Eftersom det förutsätts att andelen äldre kommer att öka kan detta betyda att det blir en 
större grupp människor som genom rörelsehinder får svårt att förflytta sig från sitt hem till 
sjukhuset. Alternativet för dessa blir då färdtjänst eller andra patientresor med taxi eller 
dylikt. Med tanke på att avstånden är stora i länet går det också utifrån detta perspektiv att 
diskutera tidsbristen. Som exemplet vi tagit upp med olika resor från olika platser visar kan 
det begränsade utbudet av kollektivtrafik omöjliggöra, eller försvåra resorna till sjukhuset 
med detta transportalternativ. Tidsåtgången kan bli förhållandevis lång, beroende på var i 
länet man bor. Auktoritetsrestriktionerna betyder att personer styrs av öppettiderna på 
sjukhuset och också resorna dit. Personer boendes långt från sjukhuset blir mer styrda av 
denna restriktion då de har en längre resväg och även måste bedöma resealternativ till sin 
destination.    
 
Vidare i fråga om resorna går det att tala om olika rörlighetsdimensioner. Dessa är 
reslängden, restiden och resfrekvensen. I fråga om restiden blir den naturligtvis olika när 
det gäller patientresorna beroende på var i länet man befinner sig och vilka transportmedel 
och kommunikationer man har tillgång till. Angående resfrekvensen beror det på vilken 
individ som studeras. Olika resvanor spelar roll för hur enkelt eller krångligt man tycker att 
det är att ta sig till vården. Har man vanligtvis en hög resfrekvens kanske det inte upplevs 
som så omständligt att ändra lite på var resan går. Om man däremot vanligtvis har en låg 
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resfrekvens kanske det upplevs som besvärande att behöva företa sig en resa, var den än 
bär. Det finns också människor som har ett stort behov av vård, till exempel 
dialyspatienter, vilka behöver besöka sjukhuset frekvent. Reslängden är statisk till sin 
karaktär, men det är inte restiden. Detta beror på flera faktorer och en person med bil har 
helt andra förutsättningar än en person som får förlita sig på kollektivtrafiken. Trots att bil 
är det dominerande transportvalet bör det betänkas att långt ifrån alla människor har en bil. 
Tillgången till färdmedlet är beroende av inkomst och utbud och det är inte nödvändigtvis 
de personer som är i behov av vård som har tillgången till de bästa färdmedlen. Av de äldre 
använder sig närmare 40 % högfrekvent av kollektivtrafiken  
 
Utvecklingen har dock gjort att det finns möjligheter att resa snabbare. De nyinsatta 
reginatågen går snabbare och är dessutom bättre anpassade för äldre och handikappade. 
Allmänt har en handikappanpassning av kollektivtrafiken inletts. Emellertid är ändå 
människor utan körkort mer beroende av när buss eller tågtrafiken går än hur fort den går. 
Det hjälper inte att det går 20 minuter fortare att nå Karlstad om det ändå inte går några 
turer på passande tider. 
 
När det gäller akuttransporter till sjukhus med ambulans blir tidsåtgången något 
annorlunda. Resfrekvensen per person blir inte speciellt omfattande när det gäller 
ambulanserna. Emellertid uppstår vissa restriktioner kopplade till restiden med tanke på att 
antalet transportmedel är begränsade. Det betyder att i områden med få ambulanser kan 
svårigheter uppstå om flera personer blir i behov av ambulanstransport samtidigt. Om det 
inte finns några ambulanser inne vid den närmaste ambulansstationen måste en ambulans 
från en annan station köra upp, vilket kan resultera i en längre tidsåtgång. Nedläggningarna 
av sjukhusen har gett en viss ökad tid ute på vägarna för ambulanserna, men även ändrat 
medicinskt index från SOS-alarm har haft betydelse. Emellertid har reslängden till 
patienterna inte förändrats när det gäller ambulanserna då de varit stationerade på samma 
plats under lång tid. Detta för att på ett rationellt sätt täcka upp den stora yta som utgör 
Värmlands län. Detta resulterar dock i att vissa ambulansstationer, som Likenäs, har en låg 
utnyttjandegrad, vilket ändå måste godtas för att människorna boendes i norra Värmland 
skall kunna nås av ambulans inom rimlig tid.  
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7. Slutsatser 
Utifrån hur befolkningsstrukturerna ser ut, och hur de kan förväntas att utvecklas, kan man 
dra vissa slutsatser gällande vården och det kommande vårdbehovet i länet. För det första  
kommer medelåldern troligen att öka i de allra flesta av länets kommuner, därför att det 
föds allt färre, medan den befolkning som finns idag blir allt äldre. De låga födelsetalen har 
att göra med att majoriteten av befolkningen som finns i många av kommunerna idag redan 
passerat den mest reproduktiva åldern, och att de i reproduktiv ålder i många fall flyttar 
från dessa kommuner för att söka sig närmare utbildning och arbete.   
  
I och med att medelåldern ökar i kommunerna står man inför en rad problem. För det första 
kommer skatteunderlaget att minska, fler kommuninvånare kommer att gå i pension och 
därmed snarare ta pengar från kommunens kassa istället för att tillföra. Dels handlar det 
om rent minskade skatteintäkter i och med att färre arbetar, men det handlar också om att 
olika åldersgrupper konsumerar olika. Fördelningen mellan produktion och konsumtion 
riskerar att bli ojämn med en åldrande befolkning, vilket också ger negativa effekter på 
ekonomin. Ett minskat skatteunderlag och sämre ekonomi innebär nedskärningar 
någonstans i kommunens budget, samtidigt som vårdbehovet kommer att öka, eftersom en 
äldre befolkning kräver mer vård än en yngre. Eftersom stora delar av kommuninvånarna 
enligt presenterade prognoser kommer att vara äldre kommer också stora krav ställas på en 
bra vård och omsorg.  
 
Ytterligare ett problem som drabbar dessa kommuner, men också landstinget, är att en 
ökad omsorgsverksamhet också kräver mera personal, vilket på många orter redan idag är 
en bristvara. Dock skulle det kunna vara här man möjligtvis kan se en förändring i den för 
många kommuner nedåtgående trenden. Skulle man lyckas locka till sig arbetskraft kan 
man till en viss del vända den negativa trenden. Arbete är nästan en förutsättning för att 
man ska kunna behålla invånare i kommunen, och kan man genom förmånliga löner och 
avtal locka omsorgspersonal skulle detta kunna bli en vändpunkt. Eftersom vårdyrken i 
dagsläget är kvinnodominerade skulle detta också betyda att just kvinnor skulle vara de 
som för arbetes skull främst skulle lockas till kommunen. Att locka kvinnor till kommunen 
kan vara extra betydelsefullt i och med att detta är en av de dominerande grupperna som 
tenderar att flytta från glesbygdsområden, vilket gör att faktorer som får dem att komma 
tillbaka (eller stanna kvar) blir viktiga. Att anställa just kvinnor i kommunen kan också ses 
som ytterligare en faktor att få arbetskraft att flytta in i kommunen och betala skatt där, inte 
bara pendla till sin arbetsplats och betala skatt någon annanstans. Kvinnor har som vi visat 
en större benägenhet att bosätta sig nära sin arbetsplats, medan män i större utsträckning 
pendlar till sitt arbete.  
 
När det gäller landstingsvården är problemen desamma, med skillnaden att man här är fler 
kommuner och fler invånare på ett större område som ska ha tillgång till vården. På denna 
nivå blir det viktigt att söka nya lösningar på hur vården ska nå till alla från nordligaste 
Torsby till den sydligaste delen av Säffle, för det finns en ekonomisk omöjlighet i att ha 
sjukhus i närområdet för alla länets invånare med det svikande skatteunderlag som med 
stor säkerhet kan väntas.  
 
Utvecklingen av infrastruktur och transporter utgör här en viktig punkt. Tillgängligheten 
till länets sjukhus och övrig vård måste vara stor, även om det finns ett ganska stort 
geografiskt avstånd mellan patienten och den instans som måste nås. Det finns en tendens 
och en förväntan på ett ökat kollektivt resande i länet, samtidigt som befolkningsunderlaget 
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i länets glesare regioner antas minska. Troligen kommer därför försörjningen av 
traditionella kollektiva färdmedel att skäras ner i mer glesbefolkade delar av länet, medan 
den kommer att öka i andra delar. Detta kan tendera att ytterligare öka centraliseringen i 
Värmland och att göra bilen till ett än mer nödvändigt transportmedel för boende i de 
glesbefolkade delarna av länet. För de som av ålder, funktionshinder eller andra 
anledningar inte har möjlighet att använda egen bil blir därför utvecklingen av andra 
färdmedel viktig för att kunna ta sig till sjukhus och annan vård som inte är belägen i 
närområdet. 
 
Slutsatserna av denna rapport blir således att man måste finna nya lösningar på tillgången 
till vård och olika vårdformer, och inte förlita sig på att man kan fortsätta leverera vård på 
ett traditionellt vis från länssjukhusen där de är lokaliserade. Dessa tankar har på vissa håll 
redan börjat praktiseras, men utvecklingen åt nya perspektiv på olika former av 
vårdpraktiker måste fortsätta för att nå en framtida hållbar vårdtillgänglighet för invånarna 
i Värmlands län.  
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Bilaga 1. 
Prognoser för lokala arbetsmarknadsregioner i Värmlands län 
 
I Värmland består Karlstads lokala arbetsmarknad av kommunerna Kil, Hammarö, 
Forshaga, Grums och Karlstad. Säffle lokala arbetsmarknad består av Åmål och Säffle 
kommuner och Arvika lokala arbetsmarknad består av Eda och Arvika. Storfors hör till 
Karlskoga lokala arbetsmarknad. Övriga kommuner utgör egna lokala arbetsmarknader. 
Framskrivningarna är angivna i tusental. 
 
SOU-rapporten har sex olika metoder för sina framskrivningar och dessa är; 
 

A. Gravitationsmodell där hänsyn tas till betydelsen av olika destinationer för 
beräknade flöden mellan arbetsmarknadsregioner. 

B. Flyttningar 1997-1999 (koncentration) 
C. Flyttningar 1985-1999 (genomsnitt för en lång period) 
D. Flyttningar 1985-1989 (stabil utveckling) 
E. Nettoflyttningen noll, men flyttmönstren kvarstår och är beräknade på genomsnittet 

för alternativ C. 
F. Flyttning exkluderad och befolkningsutvecklingen beror på andelen födda och 

döda. 
 
Lokal 
arbetsmarknad 

2010 
Alt A 

2010 
Alt B 

2010 
Alt C 

2010 
Alt D 

2010 
Alt E 

2010 
Alt F 

Torsby 13 12 13 14 13 13 
Munkfors 4 3 4 4 4 4 
Årjäng 9 10 10 11 10 10 
Sunne 13 13 14 15 13 13 
Karlstad 130 126 129 131 128 127 
Kristinehamn 22 22 23 23 24 24 
Filipstad 9 10 10 10 11 11 
Hagfors 12 12 12 13 14 13 
Arvika 34 33 34 35 34 34 
Säffle 27 25 27 28 29 28 
Karlskoga 41 40 41 42 46 45 
 
Lokal 
arbetsmarknad 

2030 
Alt A 

2030 
Alt B 

2030 
Alt C 

2030 
Alt D 

2030 
Alt E 

2030 
Alt F 

Torsby 11 8 12 14 13 12 
Munkfors 3 1 3 3 3 3 
Årjäng 8 10 10 13 10 9 
Sunne 13 12 15 17 13 12 
Karlstad 133 120 132 137 127 127 
Kristinehamn 19 15 19 20 23 22 
Filipstad 6 5 7 8 11 9 
Hagfors 9 6 9 11 13 12 
Arvika 32 29 33 37 33 32 
Säffle 22 17 23 25 28 26 
Karlskoga 31 27 30 32 44 43 
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Framskrivningarna gjorda på uppdrag av TCO har tre olika alternativ och dessa är 
följande; 
 

1. Flyttningar 1995-99 (koncentration) 
2. Flyttningar 1968-99 (genomsnitt för en lång period) 
3. Flyttningar 1978-83 (stabil utveckling) 

 
Lokal arbetsmarknad 2020 

Alt 1 
2020 
Alt 2 

2020 
Alt 3 

Torsby 12 10 14 
Munkfors 3 2 4 
Årjäng 10 9 13 
Sunne 14 12 17 
Karlstad 137 119 140 
Kristinehamn 21 18 22 
Filipstad 8 8 10 
Hagfors 10 9 12 
Arvika 34 30 37 
Säffle 26 21 27 
Karlskoga 37 34 39 
 
 
Lokal arbetsmarknad 2040 

Alt 1 
2040 
Alt 2 

2040 
Alt 3 

Torsby 10 6 15 
Munkfors 2 1 3 
Årjäng 10 8 16 
Sunne 13 10 20 
Karlstad 142 100 148 
Kristinehamn 17 12 19 
Filipstad 5 4 8 
Hagfors 6 5 10 
Arvika 32 24 39 
Säffle 22 13 25 
Karlskoga 28 22 30 
 
 
 
 
Källa:  
Nygren, O, Persson & L-O (2001); Det enkelriktade Sverige, Tjänstesektorn och den 
framtida regionala befolkningsutvecklingen, Stockholm 
SOU 2000:36 Befolkningsutvecklingen fram till år 2010 och därefter, prognoser för 
Sveriges lokala arbetsmarknader, Rapport 19, Regionalpolitiska utredningen, Fritzes 
offentliga publikationer Stockholm  
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Bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommuners fördelning på H-regioner i Värmlands län  
och namngivning av de olika H-regionerna 

 

 
 
 

H1 = Stockholmsregionen 
H2 = Göteborgs/Malmöregionen 
H3 = Större städer 
H4 = Södra mellanbygden 
H5 = Norra tätbygden 
H6 = Norra glesbygden 
 
 
 
 

 
Källa: 
Krantz (1999); Rörlighetens mångfald och förändring och SCB, MIS 1998:2, Regionala 
koder 
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Bilaga 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flyttningar i Värmlands kommuner fördelat på områdestyp 
flyttningar 1999-2000 

 

inflyttade utflyttade inflyttade utflyttade inflyttade utflyttade
Arvika 0 2 1484 1653 4534 4530
Eda 50 46 1595 1752
Filipstad 8 6 801 908 1782 1987
Forshaga 226 233 2289 2464
Grums 356 393 1687 1879
Hagfors 972 1115 1677 1833
Hammarö 96 63 2719 2779
Karlstad 2164 2167 22593 22064
Kil 620 615 2059 2197
Kristinehamn 972 1113 5436 5808
Munkfors 72 78 785 854
Storfors 324 336 739 809
Sunne 1220 1223 1769 1674
Säffle 956 1019 2362 2607
Torsby 590 668 649 728 1520 1606
Årjäng 0 0 832 916 845 878

glesbygd tätortsnära landsbygd tätort

 
 
 
 
 
 
Källa:  
http://www.glesbygdsverket.se, 2002-11-12 
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Bilaga 4. 
 
 
 
 

 
Svarsfördelning på fråga om svaranden har någon långvarig sjukdom, bestående 
besvär efter olycksfall, någon nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem. 
Andel obesvarat ligger på denna fråga på mellan 2-7 % med högre svarsfrekvens bland 
kvinnor än bland män. 
 

  Kvinnor & Män Kvinnor Män 
Kommun Nej Ja Nej Ja Nej Ja 
Arvika 61 % 35 % 62 % 36 % 59 % 34 % 
Eda 61 % 34 % 59 % 36 % 63 % 32 % 
Filipstad 60 % 37 % 59 % 37 % 61 % 37 % 
Forshaga 61 % 36 % 60 % 36 % 61 % 35 % 
Grums 62 % 34 % 60 % 35 % 63 % 34 % 
Hagfors 60 % 34 % 63 % 32 % 58 % 35 % 
Hammarö 65 % 31 % 64 % 33 % 67 % 29 % 
Karlstad 66 % 30 % 67 % 30 % 64 % 30 % 
Kil 62 % 35 % 66 % 32 % 59 % 37 % 
Kristinehamn 62 % 34 % 66 % 32 % 58 % 36 % 
Munkfors 61 % 34 % 65 % 31 % 57 % 37 % 
Storfors 59 % 36 % 64 % 32 % 54 % 38 % 
Sunne 65 % 31 % 71 % 26 % 59 % 36 % 
Säffle 60 % 35 % 63 % 33 % 58 % 36 % 
Torsby 58 % 38 % 59 % 37 % 58 % 39 % 
Årjäng  66 % 28 % 67 % 29 % 66 % 28 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
Källa:  
Liv & hälsa – en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor (2000) 
Landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt 
Bergslagssamverkan i Södra Dalarna 
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Bilaga 5. 
 
Svarsfördelning på frågan om svaranden under de senaste tre månaderna på grund 
av egna besvär eller sjukdom besökt någon av nedanstående vårdinrättningar. 
Andel obesvarat ligger på denna fråga på mellan 8-18 %. 

 Akutmottagning sjukhusmottagning vårdcentral 

Kommun Nej 
Ja, en 
gång 

Ja, flera 
gånger Nej 

Ja, en 
gång 

Ja, flera 
gånger Nej 

Ja, en 
gång 

Ja, flera 
gånger 

Arvika 76 % 8 % 6 % 69 % 12 % 3 % 61 % 20 % 9 %
Eda 77 % 5 % 4 % 70 % 8 % 2 % 57 % 24 % 12 %
Filipstad 76 % 7 % 7 % 66 % 14 % 2 % 64 % 19 % 7 %
Forshaga 78 % 8 % 5 % 69 % 12 % 1 % 59 % 24 % 7 %
Grums 75 % 8 % 7 % 64 % 11 % 1 % 54 % 24 % 9 %
Hagfors 75 % 9 % 5 % 66 % 13 % 4 % 58 % 22 % 8 %
Hammarö 78 % 6 % 6 % 68 % 11 % 2 % 56 % 27 % 8 %
Karlstad 75 % 7 % 5 % 68 % 13 % 1 % 60 % 22 % 10 %
Kil 77 % 9 % 5 % 70 % 11 % 3 % 61 % 21 % 7 %
Kristinehamn 77 % 8 % 6 % 67 % 12 % 1 % 62 % 18 % 8 %
Munkfors 77 % 5 % 7 % 68 % 10 % 4 % 56 % 25 % 10 %
Storfors 75 % 7 % 7 % 64 % 12 % 1 % 55 % 25 % 11 %
Sunne 76 % 10 % 6 % 70 % 11 % 4 % 63 % 20 % 6 %
Säffle 75 % 8 % 6 % 67 % 10 % 3 % 54 % 25 % 10 %
Torsby 74 % 8 % 6 % 68 % 11 % 2 % 57 % 22 % 9 %
Årjäng  75 % 9 % 5 % 67 % 12 % 2 % 61 % 20 % 7 %

 
 Distriktssköterska inlagd på sjukhus 

Kommun Nej 
Ja, en 
gång 

Ja, flera 
gånger Nej 

Ja, en 
gång 

Ja, flera 
gånger 

Arvika 75 % 6 % 2 % 81 % 3 % 1 %
Eda 68 % 11 % 4 % 80 % 4 % 2 %
Filipstad 73 % 8 % 3 % 81 % 3 % 2 %
Forshaga 73 % 9 % 4 % 82 % 3 % 1 %
Grums 71 % 7 % 3 % 78 % 4 % 0 %
Hagfors 75 % 6 % 2 % 79 % 3 % 1 %
Hammarö 71 % 8 % 5 % 82 % 2 % 1 %
Karlstad 72 % 9 % 3 % 82 % 3 % 1 %
Kil 67 % 10 % 5 % 79 % 4 % 2 %
Kristinehamn 72 % 7 % 4 % 80 % 3 % 2 %
Munkfors 70 % 10 % 3 % 81 % 3 % 2 %
Storfors 73 % 6 % 4 % 79 % 4 % 1 %
Sunne 74 % 7 % 4 % 80 % 5 % 2 %
Säffle 73 % 6 % 2 % 80 % 4 % 1 %
Torsby 74 % 7 % 2 % 79 % 3 % 0 %
Årjäng  73 % 6 % 4 % 81 % 3 % 1 %

 
Källa:  
Liv & hälsa – en undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor (2000) 
Landstingen i Sörmlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län samt 
Bergslagssamverkan i Södra Dalarna 
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Bilaga 6. 

 Större vägar och bussförbindelser i Värmland  
I den följande texten ges en beskrivning av vägarna i länet och hur bussförbindelserna ser 
ut för olika sträckor 
 
E18: E18 kommer från Oslo in i Värmland vid Töcksfors i Årjängs kommun, via Årjäng 
och Grums tätorter vidare mot Karlstad, för att sedan fortsätta till Kristinehamn och 
Stockholm. Den passerar även genom de norra delarna av Säffle kommun. Denna sträcka 
trafikeras av Swebus Express tre gånger dagligen i vardera riktningen, med ytterligare en 
tur på fredagar och söndagar. Resan från Årjäng till Kristinehamn tar drygt två timmar. 
Väg 45: Går i Värmland mellan Säffle och Torsby tätort, via Grums, Karlstad, Kil och 
Sunne. Här finns det ingen bussförbindelse hela vägen, utan ett byte får ske i Karlstad. 
Sträckan Säffle-Karlstad körs av Swebus Express och trafikeras tre gånger dagligen i 
vardera riktningen. Resan tar en knapp timma. Sträckan Karlstad-Torsby körs av 
länstrafiken och trafikeras vardagar med fyra turer norrut och två resor söderut. Denna resa 
tar drygt två timmar. 
Väg 61: Riks- och Europaväg mellan Karlstad och Charlottenberg, via Kil, Arvika och Eda 
och vidare in i Norge mot Kongsvinger. Inga busslinjer trafikerar hela sträckan mellan 
Karlstad och Charlottenberg, utan byte måste ske i Arvika. Dock trafikeras sträckan av 
länståg.  
Väg 62: Riksväg från Karlstad till nordligaste delen av Torsby kommun och vidare upp i 
Norge, via Forshaga, Munkfors och Hagfors. Sträckan trafikeras av länsbuss vardagar tre 
gånger dagligen och tar drygt 4,5 timmar. 
Väg 63: Riks- och Europaväg från Karlstad till Filipstad, vilken trafikeras ganska tätt av 
länsbuss och tar en timma och femton minuter. 
Väg 64: Riksväg som i Värmland sträcker sig från Kristinehamn till Lesjöfors, via 
Filipstad och Storfors. Söderut fortsätter den ner till Sjötorp där den går upp i E20. Norrut 
fortsätter den upp i Dalarna där den strax innan Mora går upp i väg 45. Sträckan trafikeras 
av länsbuss fem gånger dagligen i vardera sträckan på vardagar, och tar cirka två timmar. 
Väg 172: Primär landväg mellan Arvika och Årjäng, via Eda kommun. Fortsätter söderut 
till Bengtsfors och Uddevalla. Sträckan trafikeras av länsbuss vardagar fem gånger 
dagligen åt vardera hållet. Resan tar 1 timma och 15 minuter. 
Väg 175: Primär landsväg och riksväg mellan Arvika och Säffle. Inga busslinjer trafikerar 
sträckan, utan byte måste göras i Karlstad, Årjäng eller Högsäter. 
Väg 239: Primär landsväg och riksväg från Torsby till Ekshärad i Hagfors kommun som 
från Torsby fortsätter mot nordväst in i Norge. Länsbuss kör sträckan mellan Torsby och 
Ekshärad och vidare till Hagfors vardagar tre gånger dagligen i vardera riktningen. Resan 
mellan Torsby och Ekshärad tar 40 minuter. 
Väg 240: Primär landsväg från Väse i Karlstads kommun till Hagfors. Inga bussar 
trafikerar sträckan mellan Väse och Hagfors. 
Väg 241: Primär landsväg från Munkfors till Sunne. Sträckan trafikeras av länsbuss och tar 
drygt 30 minuter. Sträckan Sunne-Munkfors körs sex gånger dagligen vardagar och den 
omvända sträckan körs fyra gånger. Linjen är arbetspendlingsinriktad då den körs med 
turer på morgonen och eftermiddag/kväll, men inga turer mitt på dagen.  
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Vägnätet i Värmland206 

 
Värmlandstrafik 
Värmlandstrafik svarar för all länstrafik med bussar och tåg i länet och ägs av landstinget 
samt Värmlands 16 kommuner. Värmlandstrafik har inga egna fordon, utan upphandlar 
trafiken från sina 60 entreprenörer och varje dag (vardagar) reser mer än 20 000 människor 
med Värmlandstrafik. Verksamheten leds av en politiskt tillsatt styrelse vilken har sitt säte 
i Munkfors. Verksamheten finansieras till ungefär 60 % med intäkter från biljetter och 
gods. Resterande finansiering kommer dels från ett mindre statsbidrag samt aktieägare, det 
vill säga landstinget och kommunerna i Värmland. Bidraget från ägarna år 2001 var 96,2 
miljoner kronor. Underskottet täcks av landstinget och kommunerna med halva summan 
var.207 Antalet kilometer som kördes av Värmlandstrafiken illustreras i tabellen på följande 
sida; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
206 http://www.saffle.se/safflejv/saffle/ramar.html 2002-12-03 
207 http://www.kollplatsen.com 2002-11-07 
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Km-produktion trafikåret 2001/2002208 

Kommun Länsbuss Tåg
Arvika 987 793 224 763 10,4% 14,4%
Eda 322 543 103 008 3,4% 6,6%
Filipstad 476 764 9 534 5,0% 0,6%
Forshaga 483 393 0 5,1% 0,0%
Grums 408 932 74 916 4,3% 4,8%
Hagfors 703 563 0 7,4% 0,0%
Hammarö 271 836 0 2,9% 0,0%
Karlstad 2 353 225 431 940 24,9% 27,8%
Kil 349 246 239 222 3,7% 15,4%
Kristinehamn 432 755 183 640 4,6% 11,8%
Munkfors 142 722 0 1,5% 0,0%
Storfors 259 477 9 485 2,7% 0,6%
Sunne 450 428 134 215 4,8% 8,6%
Säffle 579 958 108 212 6,1% 7,0%
Torsby 814 588 36 923 8,6% 2,4%
Årjäng 416 782 0 4,4% 0,0%
Totalt 9 454 005 1 555 858 100,0% 100,0%

Andel buss 
av totalt

Andel tåg 
av totalt

 
 
Den största andelen körda kilometer gällande både buss och tåg finns i Karlstad kommun 
med mer än en fjärdedel för tågtrafiken och nästan en fjärdedel för busstrafiken i länet. 
Gällande busstrafiken är Arvika närmast med 10,4 %. Resterande kommuner har under 10 
%. Munkfors har den lägsta andelen med 1,5 %. För tågtrafiken har Kil den näst största 
andelen, 15,4 %. Kil är dock en knytpunkt för tågtrafiken. Även Arvika och Kristinehamn 
har över 10 %. Fem kommuner i Värmland saknar tågtrafik. 
 

Tågtrafik 
Tågtrafiken täcker in vissa delar av Värmland, och det finns tågförbindelser till samtliga 
sjukhus i länet. Dock, av naturliga skäl är det kanske inte en möjlighet för alla att åka tåg 
eftersom sträckningarna av tågrälsen är begränsad. Vissa kommuner saknar helt 
tågförbindelse med Karlstad. Dessa är Årjäng, Munkfors och Hagfors. Storfors har 
tågförbindelse, men man måste åka via Kristinehamn eller Filipstad. Gällande Torsby 
sträcker sig järnvägen endast till Torsby tätort, vilket betyder att i princip hela kommunen 
är utan tågkommunikation. 
 
Järnvägssträckning i Värmland: 
Frykdalsbanan: Länsjärnväg mellan Karlstad och Torsby via Kil och Sunne. Trafikeras 
vardagar med fem tåg i vardera riktningen. Förbindelsen är inriktad på pendlingsresor från 
Torsby och söder ut, då tågen börjar gå klockan 5.49 och slutar 16.07 (mån-tors). Från 
Karlstad går första tåget till Torsby klockan 12.40 och det sista går 19.25.209 
Värmlandsbanan: Går från Laxå genom Värmland till norska gränsen och sedan vidare till 
Kongsvinger och Oslo. Inom Värmland sträcker sig banan från Kristinehamn till 
Charlottenberg via Karlstad och Arvika, och trafikeras med sex tåg om dagen i vardera 
riktningen. Dock måste man byta tåg i Karlstad utom då man reser med X2000.  

                                                 
208 Värmlandstrafiken, info från Anita Sandberg 
209 http://www.kollplatsen.com 2002-11-07 
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Vänerbanan: Börjar i Göteborg, passerar förbi Trollhättan och går norr ut upp till Kil och 
sedan vidare till Karlstad. Inom Värmland går banan via Säffle och Grums och trafikeras 
vardagar med åtta tåg från Säffle till Karlstad och sju tåg från Karlstad till Säffle (mån-
tors). 
Kristinehamn-Filipstad: Det går ett tåg om dagen i vardera riktningen mellan 
Kristinehamn och Filipstad via Nykroppa, Storfors och Nässundet. Denna sträcka är 
inriktad på pendling från Filipstad och söderut då tåget från Filipstad går 5.48 och tåget 
från Kristinehamn norrut går 18.20. Övriga tider trafikeras sträckan med buss, vilka då kör 
upp ända till Lesjöfors. 
 
 Tågtrafiken i Värmland drivs för närvarande med tåg som är cirka 20 år gamla. Dock har 
tre så kallade Reginatåg köpts in för att trafikera sträckan Kristinehamn-Kongsvinger. 
Dessa tåg innebär kortare restider vilket bedöms öka antalet resenärer kraftigt. 
Diskussioner finns att utöka sträckorna och till exempel sammanbinda de värmländska 
tågsystemen med systemen runt om i Värmland, till exempel Tåg i Bergslagen, Tåg i 
Mälardalen, och Tåg i Väst. Detta för att skapa en välfungerande storregion.210 
Reginatågen är även anpassade för äldre, rullstolsbundna och barnvagnar genom lägre 
insteg.211 
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Järnvägar i Värmlands län 

 

Resandeutveckling gällande kollektivtrafik 
Enligt SIKA kommer resandet med kollektivtrafiken ur ett långsiktigt perspektiv att öka 
med ungefär 0,6 % per år.212 Inom Värmlandstrafiken har ökningen varit större, cirka 5,0 
                                                 
210 http://www.kollplatsen.com 2002-11-07 
211 http://www.liv.se 2002-11-07 
212 Persontransporternas utveckling till 2010 (2002) 
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%. Därmed har en resandeökning med 1,5 % per år antagits. Utifrån dessa diskussioner 
beräknas den ungefärliga resandemängden att uppgå till ungefär 4,5 miljoner resor per år 
efter cirka 20 år (se tabellen nedan).213 
 

Miljoner resor per år vid byggandet av ett resecentrum i Karlstad214 

 Idag Efter 5 år Efter 10 år
Regional busstrafik 1,8 1,9 2 2,2
Långväga busstrafik 0,4 0,4 0,4 0,4
Tåg 1 1,1 1,1 1,2
Totalt 3,2 3,3 3,6 3,8

Öppnings-
året

 
 

                                                 
213 Persontransporternas utveckling till 2010 (2002) 
214 Ibid. 
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Bilaga 7. 
 

Medelinsatstid och antal hämtningar med ambulans i värmländska hämtzoner 
 
Hämtzon medelinsatstid Antal Hämtzon medelinsatstid Antal 
Ambjörby 11.52 21 Lysvik 18.55 22 
Arvika 5.10 421 Mangskog 16.00 3 
Bogen 5.00 1 Molkom 19.99 132 
Charlottenberg 22.12 93 Munkfors 6.38 149 
Deje 18.68 81 Nykroppa 11.68 25 
Edane 10.81 36 Olsäter 21.00 1 
Edsvalla 23.00 1 Rottneros 12.00 1 
Ekshärad 17.85 78 Rudskoga 20.50 2 
Fagerås 18.40 5 Skattkärr 10.73 26 
Filipstad 7.04 252 Skoghall 6.00 1 
Forshaga 16.61 148 Storfors 13.75 102 
Glava 20.95 42 Stöllet 19.49 47 
Grums 17.00 233 Sunne 9.67 307 
Gräsmark 18.00 30 Sunnemo 12.44 18 
Gunnarskog 15.04 26 Svanskog 19.54 24 
Hagfors 6.71 319 Sysslebäck 19.92 98 
Hammarö 7.75 212 Säffle 6.89 322 
Hynboholm 15.75 4 Torsby 4.87 207 
Högboda 18.80 35 Töcksfors 20.67 56 
Höljes 20.57 7 Nysäter 20.02 48 
Karlstad 7.33 1531 Vitsand 19.45 40 
Kil 15.69 190 Vålberg 13.72 141 
Kindsjön 23.00 1 Värmlandsnäs 23.92 13 
Klässbol 14.38 16 Värmskog 25.00 8 
Koppom 21.50 46 Väse 15.54 28 
Kristinehamn 5.10 810 Åmotfors 14.96 53 
Lakene 14.50 2 Årjäng 10.13 249 
Lesjöfors 22.76 42 Åstrand 25.00 1 
Letafors 12.00 1 Ölme 15.71 7 
Likenäs 9.83 23 Östmark 19.09 65 
 
 
Källa: 
Landstinget i Värmland, statistik från Torbjörn Nyvall 
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Bilaga 8. 
 
Kommunvis sammanfattning 
För att få en mer ingående beskrivning av varje kommun i länet har vi här gjort en 
sammanställning med några korta fakta för varje kommun. De fakta som finns listade på 
kommunerna är både sådant som förekommit tidigare i rapporten, men också lite nytt. 
Kommunerna presenteras i bokstavsordning.  
De olika faktauppgifterna till kommunsammanställningen är hämtade från: 
 
Glesbygdsverkets hemsida, 2002-11-07, 2002-11-12  
http://www.glesbygdsverket.se 
 
Janson, S et al. (2002); Folkhälsan i Värmland 2000, Del 2, , Institutionen för  
samhällsvetenskap, Centrum för folkhälsoforskning, Karlstads Universitet 
 
Kommunaktuellts hemsida, 2002-11-05  
http://www.kommunaktuellt.com/ranking/medelålder2001.asp  
 
Molarius, A & Janson, S (2000); Folkhälsan i Värmland 2000, Del 1, Institutionen för  
samhällsvetenskap, Centrum för folkhälsoforskning, Karlstads Universitet 
 
Regionfaktas hemsida, Värmland 2002-10-11, 2000-11-07  
http://www.regionfakta.com/varmland/ 
 
SCB:s hemsida, 2002-09-18 till 2002-12-20 
http://www.scb.se  
 
Statistik med kommentarer om länet, Bostadsbyggande, lediga lägenheter  
och beviljade byggnadslov, Länsstyrelsen Värmland 
 
Sveriges Nationalatlas på nätet, 2002-10-11 
http://www.sna.se/  
 
Utsikt  till år 2015, Länsprognos för befolkning och sysselsättning, Länsstyrelsen i 
Värmland,  
Rapport 1998:23, Karlstad 
 
Värmländska levnadsförhållanden i statistisk belysning 2000, Länsstyrelsen Värmland 

Arvika 
Befolkning 2001: 26 192 invånare (varav 0,4 % utländska medborgare). Arvikas 
befolkning skiljer sig från rikets genomsnitt genom en mindre andel kvinnor i åldrarna 0-
60 år. Man har också en mindre andel män mellan 20 och 40, men en större andel kvinnor 
och män över 60 år. Jämfört med både länet och riket har man en lägre andel unga (0-15) 
och en högre andel äldre (+65). 
Förändring sedan 1968: -5 % vilket är en större minskning än länets snitt (-3,8 %). Av de 
kommuner i länet som minskat i befolkning har Arvika minskat näst minst. 
Befolkningstäthet (1998): 15,9 inv./km2 
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Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 80,3 år, män 75 år. Detta är ungefär i fas med hela 
länets snittsiffror, men mer än ett helt år kortare medellivslängd än rikets snitt. 
Medelålder (2001): 42 år. Denna siffra är något högre än länets snitt på 41,6 år, och 
betydligt högre än rikets snitt på 39,8 år. 
Flyttningar (2000, 2001): Arvika hade år 2001 ett positivt flyttningsnetto på 151 personer. 
Av denna ökning är 72 personer kvinnor och 79 män (se vidare i tabell 1). Den största 
andelen inrikes inflyttade till Arvika kommer ifrån Svealand, varav övriga Värmland står 
för drygt 93 %. Inflyttningen från Göteborg är något större än den från Stockholm (33 
respektive 29 personer). Den största andelen inflyttare från länets övriga kommuner 
kommer från Eda. Utflyttningsmönstren ser liknande ut som inflyttningsmönstren – störst 
antal utflyttade till Svealand, varav största delen är övriga Värmland, dock här bara drygt 
63 %. Fler flyttar till Göteborg än till Stockholm (75 respektive 46 personer). Den största 
utflyttningen inom länet är till Eda tätt följt av Karlstad. Uppdelat på områdestyp kan man 
se att det är tätorten som står för det enda positiva flyttningsnettot, både glesbygd och 
tätortsnära landsbygd har haft större utflyttning än inflyttning mellan åren 1999-2000. 
Boende (1990-2001): Av befolkningen år 2000 bodde 0,3 % i glesbygd, 40,6 % i 
tätortsnära landsbygd och 59,1 % i tätort. Arvika är en av de fem kommuner i länet som 
klassas ha glesbygd inom kommunen. I Arvika har man en något lägre boendetäthet än 
snittet för Värmlands län (1,94 personer/hushåll jämfört med länets 1,96). Mellan 1990 och 
2001 har bostadsbeståndet ökat med 557 enheter, vilket efter Karlstad är den största 
ökningen av bostäder i länet. I det allmännyttiga bostadsbeståndet finns 2,5 % lediga 
lägenheter, vilket är under länssnittet. 
Pendling (1999): Arvika har fler utpendlare än inpendlare till kommunen. Drygt 10 % 
pendlar in och runt 20 % pendlar ut ur kommunen. Endast Hagfors och Årjäng har en lägre 
procentuell inpendling. Fler män än kvinnor pendlar både ut och in i kommunen. Största 
andelen manliga inpendlare till Arvika kommer från Eda och största andelen manliga 
utpendlare åker till Karlstad. Bland kvinnor pendlar störst andel både till och från Eda. 
Dock pendlar fler kvinnor till Eda än tvärt om. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 129 400 kr/år, män: 179 800 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr,  ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) 
Disponibel inkomst per capita (2000): 100 138 kronor, vilket är lägre än både länets och 
rikets snitt (4 493 kr respektive 16 098 kr mindre). Dock har bara sex kommuner i länet 
högre ink./capita.  
Näringsstruktur (2001): Den högsta andelen näringsställen finns inom tjänstesektorn, 
49,6 %. Det är dock lägre än både läns- och riksgenomsnittet (55,5 % respektive 66,2 %). 
Gällande både areella och industrinäringar ligger Arvika över både läns- och rikssnittet. 
Den största differensen finns mellan de areella näringarna i Arvika jämfört med riket, en 
skillnad på 17,6 procentenheter. 
Största arbetsgivare (2000-01): Arvika kommun är största arbetsgivare med 2 075 
personer anställda, vilket är 21,6 % av alla anställda i kommunen. Som andra största 
arbetsgivare kommer Landstinget med 1 675 personer (17,4 %) anställda, och efter det 
Volvo Wheel Loaders AB med 675 anställda (7,0 %). Endast Karlstads kommun har 
mindre procent anställda inom kommunen. Tillsammans står dessa tre arbetsgivare för 46 
% av arbetstillfällena i kommunen. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Förvärvsfrekvensen i Arvika ligger för män strax under 
länssnittet, och för kvinnor ungefär på länssnittet. Båda könen ligger dock en bit under 
rikssnittet. 
Arbetslöshet (2001): 3,7 % (länssnitt: 3,9 %, rikssnitt 3,4 %). Endast tre kommuner i 
Värmland har en lägre arbetslöshet än Arvika. Totalt har Arvika 350 öppet arbetslösa män 
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och 221 öppet arbetslösa kvinnor. Detta betyder en arbetslöshet för män på 4,6 % och för 
kvinnor på 3,0 % i Arvika. 
Utbildning (2002): Det finns i Arvika fler kvinnor och män än både länets och rikets 
genomsnitt som bara har läst till och med gymnasiet. 25,3 % av kvinnorna i Arvika har en 
eftergymnasial utbildning (länet: 28 %, riket: 32 %), 18,1 % av männen (länet: 21,4 %, 
riket: 26,7 %). 
Övrigt: Arvika har en hög andel sjukskrivningar, högst andel förtidspensionerade jämfört 
med länet, hög cancerdödlighet för kvinnor (främst lungcancer) och högst andel personer 
som är beviljade antingen särskilt boende eller hemtjänst (1999) i länet. Ändå är Arvika en 
”medelkommun” jämfört med övriga länets kommuner, man är inte så utmärkande utan 
ligger ungefär i mitten av statistiken på de allra flesta punkter.  
 

Tabell 1. Befolkning i Arvika 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 2513 132 -6 73 41 1 109  
17-24 1029 55 2 132 153 0   
25-45 3195 200 -30 155 116 0   
46-65 3409 162 67 63 50 14   
66-74 1320 29 -62 20 11 17   
75+ 1873 20 37 14 14 136   
Totalt kv 13339 598 8 457 -385 -168 109 13
Män           
0-16 2657 125 11 84 41 1 107  
17-24 1086 52 -41 104 133 5   
25-45 3317 210 2 165 126 1   
46-65 3487 133 36 58 45 23   
66-74 1180 37 1 17 9 37   
75+ 1126 18 -13 12 7 121   
Totalt m 12853 575 -4 440 -361 -188 107 -2
Totalt 26192 1173 4 897 -746 -356 216 11
 

Eda 
Befolkning 2001: 8 649 invånare (varav 15 % utländska medborgare). I fråga om 
befolkningsstrukturen har Eda en högre andel människor från 60 år och uppåt samt en lägre 
andel människor i åldrarna 40 och nedåt än länet och riket. 
Befolkningsförändring sedan 1968: -14,8 % (länssnittet: -3,8 %). Eda ligger på sjunde 
plats i länet i fråga om största befolkningsminskning under denna period. 
Befolkningstäthet (1999): 10,5 invånare/ km2 

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 79,5 år, män 73,4 år (länssnitt ♀: 80,4 år,  ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). Gällande både kvinnor och män har Eda den lägsta 
medellivslängden i länet. 
Medelålder: 42 år (länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år). 
Flyttningar (2000, 2001): Angående året 2001 hade Eda sammanlagt ett positivt 
flyttningsnetto med 32 personer (se vidare i tabell 2). Den största andelen inrikes inflyttade 
till Eda kommer från Svealand, varav övriga Värmland stod för drygt 90 %. År 2001 
flyttade ingen till Eda från vare sig Götaland eller Norrland. Största inflyttningen inom 
länet kommer från Arvika. På alla punkter ser det likadant ut på utflyttningssidan förutom 
att de utflyttade till övriga Värmland stod för drygt 97 % av de utflyttade till Svealand. 
Mellan år 1999 och 2000 stod flyttningarna till glesbygden för ett positivt flyttningsnetto 
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(+4 personer) medan flyttnettot från den tätortsnära landsbygden var betydligt större (-157 
personer). 
Boende (1990-2001): Av befolkningen i Eda kommun år 2000 bodde 5,5 % i glesbygd och 
94,5 % i tätortsnära landsbygd. Eda är den enda kommun i länet som inte har något som 
klassas som tätort, och är en av fem kommuner i länet som klassas ha glesbygd. 
Bostadsbeståndet har 1990-01 ökat med 67 enheter i Eda. Totalt finns 770 allmännyttiga 
lägenheter, varav 5,8 % står tomma. I Värmland är det endast fem kommuner som har 
större andel tomma lägenheter i det allmännyttiga bostadsbetåndet. Boendetätheten i Eda 
ligger på 1,91 personer/hushåll, vilket är något lägre än länets snittsiffra på 1,96. 
Pendling (1999-2000): Eda har en högre utpendling än inpendling, men det gäller även en 
stor del av de övriga kommunerna i Värmland. Inpendlingen ligger runt ca 17-18 % och 
utpendlingen strax över 20 %. Det är ganska få kvinnor i Eda som pendlar inom länet men 
av de få som gör det pendlar ca 80 % till Arvika. Det är också från Arvika den största 
andelen inpendlare kommer från. Fler kvinnor pendlar in i Eda en vad som pendlar ut. 
Även för män sker det största pendlingsutbytet med Arvika. Däremot pendlar fler män ut 
än vad som pendlar in. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 125 100 kr/år, män: 164 700 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr,  ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) Kvinnorna har den lägsta 
medelinkomsten i Värmlands län, männen har den näst lägsta i länet. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 92 783 kronor, vilket är den näst lägsta i 
Värmland. I förhållande till riket ligger den disponibla inkomsten per capita nästa 23 500 
kronor lägre i Eda. (Länet 104 631, Riket 116 236) 
Näringsstruktur (2001): Eda är främst präglat av areella näringar då 46,8 % av 
kommunens arbetsställen finns inom det området. Det är bara två kommuner i Värmland 
som har en högre andel. (Länet: 32,1 %, Riket: 19,4 %) I fråga om industrinäringar är 
andelen förhållandevis låg, 10,3 % och denna siffra är lägst i Värmland (Länet: 12,4 %, 
Riket: 14,4 %) Inom tjänstenäringarna finns 42,9 % av arbetsställena i kommunen (Länet: 
55,5 %, Riket: 66,2 %). 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Eda Kommun är största arbetsgivare med 33,2 % av 
de totalt anställda i kommunen. Efter Eda Kommun finns Kongsbergs Automotive med 9,4 
%. Detta företag har ökat sitt antal anställda sedan 2000 med 100 personer. På tredje plats 
kommer Fundo Aktiebolag med 7,7 %. Dessa har minskat sitt antal anställda sedan 2000 
med 50 personer. Drygt hälften av de anställda i Eda arbetar därmed för någon av dessa tre 
arbetsgivare och i absoluta tal är det 1475 människor. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): För kvinnor är förvärvsfrekvensen den lägsta bland 
Värmlands kommuner och för män den näst lägsta. En faktor som dock bör tas med i 
beräkningen är att Eda gränsar mot Norge och att en viss del av befolkningen kan beräknas 
arbeta där.  
Arbetslöshet (2001): 3,2 % vilket var det näst lägsta årsmedeltalet i länet (länssnitt: 3,9 %, 
rikssnitt 3,4 %). Arbetslösheten bland män ligger i Eda på 3,7 % vilket är 0,9 
procentenheter lägre än länssnittet, men även lägre än rikssnittet (3,9 %). Det är också den 
näst lägsta siffran i länet (efter Hammarö). Arbetslösheten bland kvinnor ligger på 2,9 %, 
vilket är den tredje lägsta siffran i länet. Den är också lägre än läns- och rikssnittet (3,4 
respektive 3,2 %). 
Utbildning (2002): Eda har en förhållandevis låg utbildningsnivå. Bland kvinnorna är 
andelen som bara har genomgått folk-/grundskola näst högst i länet, 27,4 %. För männen är 
siffran 29,6 % vilket är den tredje lägsta utbildningsnivån i länet. Angående eftergymnasial 
utbildning har 16,5 % av kvinnorna sådan utbildning medan samma siffra för männen 
endast är 11 %.  För båda könen är det den näst lägsta siffran bland Värmlands kommuner. 
(Länet: kvinnor 28 %, män 21,4 %, Riket: kvinnor, 32 %, män 26,7 %)    
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Övrigt: Den självupplevda hälsan är i Eda dålig, speciellt bland män och andelen män med 
långvarig sjukdom och låg framtidstro är hög. Andelen överviktiga bland kvinnor är hög 
och det finns en ansamling av riskfyllda levnadsvanor. En stor andel av männen arbetar 
mer än 50 timmar/vecka och gällande både män och kvinnor är andelen som inte kan 
bestämma sin arbetstakt hög. 
 

Tabell 2. Befolkning i Eda 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 825 140 8 29 25 0 42   
17-24 312 44 8 37 48 0     
25-45 1017 217 -29 56 49 1     
46-65 1107 233 23 39 25 3     
66-74 454 54 -23 5 12 12     
75+ 565 36 5 4 3 42     
Totalt kv 4280 724 -8 170 -162 -58 42 -8
Män                 
0-16 896 123 1 41 33 0 33   
17-24 343 54 -21 32 46 0     
25-45 1234 224 21 95 72 2     
46-65 1108 164 -2 39 29 6     
66-74 411 39 -1 9 8 10     
75+ 377 24 -5 3 7 45     
Totalt m 4369 628 -7 219 -195 -63 33 -6
Totalt 8649 1352 -15 389 -357 -121 75 -14
 

Filipstad  
Befolkning 2001: 11 389 personer. (varav ca 3 % utländska medborgare). Filipstad har en 
högre andel människor i åldrarna 50+ medan andelen är lägre i de yngre åldrarna i 
förhållande till riket. 
Befolkningsförändring sedan 1968: -31,2 % vilket är den största minskningen av 
samtliga Värmlands kommuner. Genomsnittssiffran för Värmland är -3,8 %. Under 90-
talet har Filipstad haft en av de största befolkningsminskningarna tillsammans med 
Munkfors, Hagfors och Storfors. 
Befolkningstäthet (1999): 7,7 invånare/km2 

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor: 80,2 år, män 74,7 år (länssnitt ♀: 80,4 år,  ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). 
Medelålder (2001): 43,6 år och är därmed förhållandevis hög. Endast Hagfors- och 
Munkfors kommuner har högre medelålder. 
Flyttningar (2000, 2001): Filipstad hade ett ganska stort negativt flyttningsnetto 2001, -
116 personer. Av dessa var 71 stycken kvinnor och 45 stycken män (se vidare i tabell 3). 
Av antalet inrikes inflyttade år 2001 kommer den största delen från Svealand varav 
inflyttade från övriga Värmland står för nästan 62 %. 30 personer är inflyttade från 
Götaland, varav 12 från Göteborg. Ingen är inflyttad från Norrland och 8 personer från 
Stockholm. Av inflyttade inom länet står Karlstad för den största andelen följt av Storfors. 
Av inrikes utflyttade från Filipstad står fortfarande Svealand för den största posten och 
består till 66,5 % av flyttningar till övriga Värmland. Största delen flyttar till Karlstad följt 
av Hagfors. Av flyttade utanför Svealand har 16 flyttat till Göteborg och ytterligare 16 till 
övriga Götaland. 22 personer har flyttat till Stockholm och 16 till Norrland. Fler har alltså 
flyttat till Stockholm än till Göteborg vilket är ovanligt i övriga länet – Torsby är 
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tillsammans med Filipstad den enda kommunen som haft en sådan flyttningsfördelning 
detta år. Uppdelat på områdestyp åren 1999-2000 kan man se att nettoflyttningen är 
negativ i tätortsnära landsbygd och tätort i Filipstad, medan glesbygden står för ett svagt 
positivt flyttningsnetto. 
Boende (1990-2001): År 2000 bodde 0,4 % av Filipstads befolkning i glesbygd. 42,6 % 
bodde i tätortsnära landsbygd och 57 % i tätort. Filipstad är en av fem kommuner i länet 
som klassas ha glesbygd inom kommunen.  
Andelen nybyggda lägenheter mellan 1998-2000 är förhållandevis låg, två nya lägenheter 
byggdes under denna period. Under 2001 byggdes 20 nya lägenheter. Dock revs 263 
lägenheter, vilket är den i särklass högsta siffran i länet. I fråga om skillnader i 
bostadsbeståndet mellan 1990 och 2001 har antalet minskat med 475. Detta är också den 
högsta siffran i länet. Dock ligger minskningen enbart i antal lägenheter i flerbostadshus. 
Andelen småhus har ökat. Boendetätheten i Filipstad är 1,78 personer per lägenhet. I 
Filipstad ligger det allmännyttiga bostadsbeståndet på 766 lägenheter. Av dessa är 11,2 % 
lediga. 
Pendling (1999): Pendlingen är inte speciellt omfattande i Filipstad och utpendlingen är 
större än inpendlingen. Inpendlingen ligger omkring 12 % och utpendlingen runt 15 %. 
Pendlingsutbytet är störst med Karlstad för att följas av Storfors. Bland kvinnorna pendlar 
den största gruppen till Karlstad och den näst största till Storfors, precis som den manliga 
sidan. På inpendlingssidan ser det däremot omvänt ut, den största gruppen kommer från 
Storfors, och därefter Karlstad. 
Medelinkomst (1996-2000): Kvinnor: 129 600 kr/år, män: 177 500 kr/år (Länssnitt ♀: 
134 700 kr,  ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) 
Disponibel inkomst per capita (2000): 99 104 kr, vilket är den sjätte lägsta i länet (Länet 
104 631, Riket 116 236). 
Näringsstruktur (2001): Filipstad har sin största andel arbetsställen inom 
tjänstenäringarna, 61,5 %. Detta ger en högre andel än Värmland i genomsnitt där siffran 
ligger på 55,5 % och bara två kommuner i Värmland, Karlstad och Hammarö har en högre 
andel. Dock är siffran lägre än riket i genomsnitt (66,2 %). Inom de areella näringarna 
finns 22,2 % av arbetsställena och detta är lägre än länsgenomsnittet men något högre än 
riksgenomsnittet (32,1 respektive 19,4 %). Filipstad har också en högre andel arbetsställen 
inom industrinäringarna, 16,4 % (länet: 12,4 %, riket: 14,4 %). Endast en kommun, 
Storfors, har en högre andel arbetsställen inom industrin av Värmlands kommuner. 
Kommunen är förhållandevis beroende av en större privat arbetsgivare och utöver denna 
har arbetsmarknaden en relativt traditionell industristruktur. Arbetsmarknaden är 
förhållandevis begränsad och de kommuner som gränsar till Filipstad har en liknande 
arbetsmarknad. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Filipstad kommun är den största arbetsgivaren med 
27,3 % av de totalt anställda i kommunen. Därefter kommer Wasabröd Aktiebolag med 
15,2 % vilket följs av Robust ståldörrar Aktiebolag. Dessa tre arbetsgivare anställer 45,5 % 
av Filipstads arbetskraft. I absoluta tal blir det 1875 personer. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Mäns förvärvsfrekvens ligger på 70 %, vilket gör 
Filipstad till kommunen med den tredje lägsta förvärvsfrekvensen bland män. Kvinnors 
förvärvsfrekvens ligger strax under 70 %, vilket jämfört med länssnittet är under 
medeltalet. 
Arbetslöshet (2001): 4,2 % (länssnitt: 3,9 %, rikssnitt 3,4 %).  Detta är den tredje högsta 
siffran i länet. Årsmedeltalet för öppet arbetslösa detta år var 288 personer och av dessa var 
94 kvinnor och 194 män.  
Utbildning (2002): Filipstad har en förhållandevis låg utbildningsnivå. I fråga om 
kvinnorna har 16,4 % eftergymnasial utbildning. Detta är den lägsta siffran i länet 
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(länssnitt: 28 %, rikssnitt: 32 %). För männen är utbildningsnivån också ganska låg. I fråga 
om eftergymnasiala utbildningar är siffran 11,3 %. Detta placerar Filipstad på delad 
tredjeplats i fråga om lägsta andel utbildade på denna nivå. (länssnitt: 21,4 %, rikssnitt: 
26,7 %).    
Övrigt: Det psykiska välbefinnandet är dåligt bland kvinnor och det finns en hög andel 
kvinnor som är rädda att gå ut. Andelen dagligrökare är stor och bland kvinnor är 
ansamlingen av riskfyllda levnadsvanor stor. Det finns även en hög andel ensamboende 
män och en hög andel ensamstående kvinnor i kommunen. Andelen kvinnor som själva 
inte kan bestämma sin arbetstakt är stor och andelen kvinnor som är oroliga för 
arbetslöshet är också stor. Andelen sjukskrivna kvinnor är hög. Filipstad har det högsta 
ohälsotalen i Värmland och den näst största andelen förtidspensionärer efter Grums. 
 

Tabell 3. Befolkning i Filipstad 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 1032 29 -4 34 32 2 60   
17-24 408 10 -17 56 91 1     
25-45 1237 58 -57 41 67 0     
46-65 1530 41 3 23 30 10     
66-74 596 16 -24 6 6 16     
75+ 915 10 -16 2 7 75     
Totalt kv 5718 164 -115 162 -233 -104 60 -115
Män                 
0-16 1050 24 -29 29 29 0 36   
17-24 444 13 -12 37 65 2     
25-45 1405 66 -62 71 96 5     
46-65 1662 56 21 37 25 8     
66-74 521 21 -13 4 5 15     
75+ 589 10 1 3 6 55     
Totalt m 5671 190 -94 181 -226 -85 36 -94
Totalt 11389 354 -209 343 -459 -189 96 -209
 

Forshaga 
Befolkning 2001: 11 485 (Varav 2,3 % utländska medborgare). Åldersstrukturen är ganska 
liknande landet i övrigt. Forshaga har dock en mindre andel invånare i åldrarna 20-25. 
Förändring sedan 1968: +21,9 %. Detta är den tredje största ökningen av samtliga 
kommuner i Värmlands län. De kommuner som har haft en större ökning angränsar liksom 
Forshaga också till Karlstad. I förhållande till länet i genomsnitt har Forshaga haft en 
mycket stor ökning då länets siffra ligger på -3,8 %. 
Befolkningstäthet (1999):  33,2 invånare/ km2 

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 80,1 år, män 76,7 år (länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). Angående kvinnorna är medellivslängden den fjärde 
kortaste av samtliga Värmlands kommuner och för männen den tredje längsta. 
Medelålder (2001): 39 år vilket är en låg siffra (länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år). Det är 
den tredje lägsta medelåldern länet. 
Flyttningar (2000, 2001): Forshaga hade 2001 ett negativt flyttnetto med -46 personer. Av 
dessa är 29 kvinnor och 17 män (se vidare i tabell 4). Av de inrikes inflyttade står Svealand 
för den största delen varav övriga Värmland står för drygt 97 %. Alla inflyttade från 
Götaland kommer från Göteborg, 14 stycken. 12 personer är inflyttade från Stockholm och 
7 från Norrland. Den överlägset största delen av inflyttade från övriga Värmland kommer 
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från Karlstad, följt av Kil. Även gällande utflyttningar från Forshaga går den absolut 
största delen till Svealand varav övriga länet står för nästan 90 % och Stockholm nästan 4,5 
%. Flyttningarna till Götaland består av 38 personer, varav 22 flyttat till Göteborg. 13 
personer flyttade till Norrland. Största delen utflyttade inom länet har gått till Karlstad följt 
av Munkfors. Både tätort och tätortsnära landsbygd hade åren 1999-2000 negativa 
flyttningsnetton, även om flyttningarna från tätort var betydligt fler. 
Boende (1990-2001): Av Forshagas totala befolkning år 2000 bodde 12,2 % i tätortsnära 
landsbygd och 87,8 % i tätort. Detta gör Forshaga till den kommun i länet som näst efter 
Hammarö och Munkfors har störst andel invånare boende i tätort. Nybyggnationen har 
varit mycket liten i Forshaga de senaste åren. Mellan 1998-2000 byggdes sammanlagt tre 
lägenheter. Under 2001 gjordes inga nybyggen, ombyggnationer eller rivningar i fråga om 
flerbostadshus. Andelen flerbostadshus har dock ökat med 93 från 1990 till 2001. 
Sammanlagt flerbostadshus och småhus har bostadsbeståndet ökat med 283 enheter. 
Boendetätheten, det vill säga antal personer per lägenhet är en av de högsta i Värmland och 
ligger på 2,23. Angående möjlighet till bostad i fråga om inflyttningar ligger det 
allmännyttiga bostadsbeståndet på 766 lägenheter. Av dessa är 80 stycken lediga, vilket ger 
10,4 % lediga lägenheter av samtliga i beståndet. 
Pendling (1999): Tillsammans med Hammarö har Forshaga den största andelen utpendlare 
och har tillsammans med Kil och Hammarö den största nettoutpendlingen. Som ett resultat 
av den omfattande utpendlingen har Forshaga den lägsta självförsörjningsgraden i 
Värmland (2001). Inpendlingen ligger på cirka 27 % och utpendlingen på 58 %. Dock har 
pendlingsmöjligheterna till Karlstad möjliggjort en ökning av Forshagas befolkning. 
Karlstad är också den kommun som man har det överläget största pendlingsutbytet med 
vad gäller både kvinnor och män. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 132 900 kr/år, män: 193 400 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) Gällande kvinnornas 
medelinkomst är detta en förhållandevis hög siffra och bara tre kommuner i länet har en 
högre medelinkomst för kvinnor. För männen innebär medelinkomsten en femteplats bland 
Värmlands kommuner. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 98 460 kr/år. Detta är den fjärde lägsta siffran i 
Värmland (Länet 104 631 kr, Riket 116 236 kr). 
Näringsstruktur (2001): Forshaga har största andelen arbetsställen inom 
tjänstenäringarna, 53,9 %. Denna siffra är dock lägre än länsgenomsnittet (55,5 %). Efter 
tjänstenäringarna kommer de areella näringarna i storleksordning med 29,8 % av 
arbetsställena. Detta är också lägre än genomsnittet i Värmland där siffran är 32,1 %. I 
fråga om industrinäringarna är denna andel större än länsgenomsnittet (12,4 %) och ligger 
på 16,3 %. Detta är den tredje högsta siffran i Värmland. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Forshaga kommun är den största arbetsgivaren och 
förfogar över 44 % av de totalt anställda i kommunen. Detta motsvarar 1 025 personer. 
Ingen annan kommun i Värmland har en sådan hög andel anställda inom kommunen eller 
annan näringsform. Efter Forshaga Kommun kommer Stora Enso Skoghall Aktiebolag 
med 7,5 % anställda. På tredje plats ligger Värmlands läns landsting med 3,2 % anställda. 
Detta betyder att av samtliga anställda inom Forshaga kommun arbetar 54,7 % eller 1 275 
personer för någon av dessa tre arbetsgivare. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Mäns förvärvsfrekvens i Forshaga är den femte högsta i 
länet. Gällande kvinnornas förvärvsfrekvens är även den, den femte högsta i länet. I 
Forshaga har man jämfört med övriga länet den högsta andelen utrikes födda 
förvärvsarbetande kvinnor, och då främst gällande kvinnor födda i Europa (borträknat 
Norden) och födda utanför Europa.  
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Arbetslöshet (2001): 3,8 % (länssnitt: 3,9 %, rikssnitt 3,4 %). Årsmedeltalet av öppet 
arbetslösa i Forshaga låg 2001 på 150 män och 122 kvinnor. Detta ger arbetslöshet för män 
på 4,3 % och för kvinnor på 3,6 %. 
Utbildning (2002): Utbildningsnivån för kvinnor i åldersgruppen 20-64 år i Forshaga är 
lägre än länsgenomsnittet i fråga om eftergymnasial utbildning. 23,3 % av kvinnorna i 
Forshaga har en eftergymnasial utbildning (länet 28 %, riket 32 %). Forshagas kvinnor har 
en högre andel utbildade på folk- och grundskola samt högst tvåårigt gymnasium än 
länsgenomsnittet, men lägre på högre utbildningar än tvåårigt gymnasium. I fråga om 
männen är även här andelen eftergymnasialt utbildade lägre än länsgenomsnittet. 17,8 % 
av männen har gått eftergymnasial utbildning (länet 21,4 %, riket 26,7 %). 
Övrigt: Forshagas kvinnor har en bra självupplevd hälsa. Dock finns en hög andel män 
som motionerar för lite och det finns en hög andel överviktiga i kommunen. Det finns en 
hög andel dagligsnusare bland män och ansamlingen av riskfyllda levnadsvanor bland män 
är hög. Andelen sjukskrivningar bland män är också hög. Forshaga har tillsammans med 
Säffle och Årjäng den lägsta andelen socialbidragstagare. 
 

Tabell 4. Befolkning i Forshaga 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 1323 31 -20 72 48 1 34   
17-24 374 11 -34 57 118 0     
25-45 1530 46 -7 120 109 0     
46-65 1522 33 -9 36 40 6     
66-74 426 3 -1 4 7 4     
75+ 558 6 4 8 4 60     
Totalt kv 5733 130 -67 297 -326 -71 34 -66
Män                 
0-16 1387 30 -26 67 68 1 55   
17-24 479 12 16 70 95 0     
25-45 1564 53 -19 129 114 3     
46-65 1555 29 -3 40 50 8     
66-74 408 9 -2 10 3 16     
75+ 359 4 -3 1 4 44     
Totalt m 5752 137 -37 317 -334 -72 55 -34
Totalt 11485 267 -104 614 -660 -143 89 -100
 

Grums 
Befolkning 2001: 9 418 personer (varav 2,7 % utländska medborgare) Grums har en lägre 
andel människor än riket i åldrarna 20-40 år och en högre andel i äldre åldrar. Grums har 
en gynnsam befolkningsstruktur med högre födelsetal än många andra kommuner vilket 
bidrar till en fördelaktig befolkningsutveckling. 
Förändring sedan 1968: -7,0 %. Minskningen är större än länets genomsnittssiffra, vilken 
är -3.8 %. Dock är det åtta kommuner som haft en större minskning än Grums. 
Befolkningstäthet (1999): 25,1 invånare/km2  

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor: 79,6 år, män: 74,2 år (länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). Endast Eda har lägre medellivslängd för kvinnor än 
Grums. Även männens medellivslängd är låg. Torsby och Grums har samma 
medellivslängd för män och siffran är lägst i Värmland. 
Medelålder (2001): 41,1 år, vilket är den femte lägsta siffran i länet (länssnitt: 41,6 år, 
rikssnitt, 39,8 år). 
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Flyttningar (2000, 2001): Grums kommun har en större andel utflyttade än inflyttade år 
2001. Flyttningsnettot är -98 personer. Av dessa är 48 kvinnor och 50 män (se vidare i 
tabell 5). 
Angående de inrikes inflyttningarna har de flesta varit inom Svealand, varav till Värmland 
97 % och Stockholm 3 %. Borträknat Värmland står Götaland för den största inflyttningen 
varav de från Göteborg utgör 67 %. Ingen har under år 2001 flyttat varken till eller från 
Norrland. Största inflyttningen inom länet kommer från Karlstad med 131 personer, följt 
av Säffle med 23 personer. Utflyttningen från Grums har också främst gått till Svealand 
med 96 % inom Värmland och 4 % till Stockholm. 49 personer har flyttat till Götaland, 
varav 13 till Göteborg. Inom länet har den största flyttningen varit till Karlstad följt av 
Säffle. Flyttningsnettot åren 1999-2000 var negativt både vad gäller tätortsnära landsbygd 
och tätort, även om flyttningen var betydligt större från tätort. 
Boende (1990-2001): Av det totala antalet invånare i Grums kommun år 2000 bodde 25 % 
i tätortsnära landsbygd och 75 % i tätort. I Grums har nybyggnationen av lägenheter legat 
på en medelnivå i förhållande till Värmlands kommuner mellan 1998-2000. Åtta nya 
lägenheter har byggts. 37 stycken lägenheter revs år 2001. Skillnaden i antalet 
flerbostadshus mellan 1990-2001 visar en viss ökning och detsamma gäller småhus. 
Sammanlagt ökade bostadsbeståndet med 4 804 enheter. Boendetätheten i Grums ligger på 
1,96 personer per lägenhet vilket placerar Grums ganska högt upp i listan bland Värmlands 
kommuner i fråga om hög boendetäthet. 
Pendling (1999): Grums har en högre utpendling än inpendling. Inpendlingen ligger på 
cirka 25 % och utpendlingen närmare 40 %. Närheten till Karlstad kan vara en förklaring 
till detta. Dock är pendlingen till Karlstad begränsad i jämförelse med andra kommuner i 
Karlstadsregionen. För kvinnor går den största andelen pendlare till Karlstad, följt av 
Säffle och Arvika. Till övriga kommuner är antalet pendlare begränsat. För männen gäller 
samma rangordning.  I fråga om inpendlingen till kommunen för båda könen kommer de 
flesta från Karlstad, följt av Säffle och Kil. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 129 000 kr/år, män: 198 400 kr/år (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.). Gällande kvinnornas 
medelinkomst är det den femte lägsta siffran av kommunerna i länet, männens 
medelinkomst är däremot den tredje högsta i länet. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 101 019 kronor (Länet 104 631, Riket 116 236). 
Denna siffra lägger Grums på fjärde plats bland kommunerna i Värmland med högst 
disponibel inkomst per capita. 
Näringsstruktur (2001): Den högsta andelen arbetsställen finns inom tjänstenäringarna, 
49,5 %. Det är dock lägre än länsgenomsnittet (55,5 %). Andelen arbetsställen inom de 
areella näringarna är dock högre än länsgenomsnittet och ligger på 37 % (länet 32,1 %). 
Fem kommuner i Värmland har en högre andel sysselsatta inom de areella näringarna. 
Slutligen, i fråga om industrinäringarna är siffran 13,5 % vilket är något högre än 
länsgenomsnittet (12,4 %). Sex kommuner har en högre andel arbetsställen inom 
industrinäringarna. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Grums är en av de få kommuner som inte har 
kommunen som största arbetsgivare, utan i detta fall är Billerud Aktiebolag störst med 40,5 
% eller 1 325 personer. Efter kommer dock kommunen med 23,7 %. Detta är en låg siffra 
och endast Arvika och Karlstad har en lägre andel av sina anställda inom kommunen. På 
tredje plats kommer Stora Enso Timber AB med 3,8 %. Sammanlagt arbetar alltså 68 % av 
de anställda inom kommunen för någon av dessa tre arbetsgivare. Detta är en hög siffra 
och Grums är beroende av en enskild privat arbetsgivare (Billerud). Det kan finnas en 
styrka i en stark arbetsgivare, men det gör också arbetsmarknaden begränsad. Dock är 
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Grums geografiska läge gynnsamt och kommunikationerna till närliggande kommuner är 
goda. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Förvärvsfrekvensen för kvinnor är näst lägst i Grums, 
tillsammans med Storfors i jämförelse med övriga länet. Endast Eda har en lägre 
förvärvsfrekvens för kvinnor. Dock i fråga om män är förvärvsfrekvensen näst högst i 
länet. Endast Hammarö är högre. Grums har också den högsta förvärvsfrekvensen i länet 
gällande män födda utanför Europa. 
Arbetslöshet (2001): 4,2 % (länssnitt: 3,9 %, rikssnitt 3,4 %). Endast två kommuner i 
Värmland har en högre arbetslöshet. Årsmedeltalet för arbetslösa kvinnor är 120 och för 
män 129. 
Utbildning (2002): Utbildningsnivån för kvinnor i åldern 20-64 år är i Grums på 
eftergymnasial nivå lägre än länsgenomsnittet (17,9 % att jämföra med länets 28 %). 
Angående folk och grundskola är andelen högre än länsgenomsnittet, 22,8 % (länet 17,7 
%). I fråga om männen i Grums är andelen med eftergymnasial utbildning betydligt lägre 
än länsgenomsnittet; 11,3 % har en eftergymnasial utbildning. På länsnivå är denna siffra 
21,4 %. Endast två kommuner har en lägre andel. 30,9 % av Grums manliga invånare har 
folk- eller grundskola som högsta utbildningsgrad. Detta är nästan tio procent högre än 
länet (21,6 %) och den högsta andelen i Värmland.  
Övrigt: Den självupplevda hälsan är dålig i Grums och det finns en stor andel överviktiga 
kvinnor. Andelen dagligrökare bland kvinnor är hög och det finns en stor andel män med 
dåliga alkoholvanor. Ansamlingen av riskfyllda levnadsvanor är stor, speciellt bland 
kvinnor. Andelen män och kvinnor som själva inte kan bestämma sin arbetstakt är stor och 
det finns en stor andel ensamboende män. Grums har också den största andelen 
förtidspensionärer i länet. 
 

Tabell 5. Befolkning i Grums 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.  
0-16 928 13 -20 24 28 0 28    
17-24 361 8 -9 51 75 0      
25-45 1130 38 -59 52 72 1      
46-65 1308 36 6 24 28 4      
66-74 424 15 1 9 4 6      
75+ 537 4 6 5 6 45      
Totalt kv 4688 114 -75 165 -213 -56 28 -76  
Män                  
0-16 1008 23 -7 33 39 0 43    
17-24 370 9 -23 35 57 1      
25-45 1217 45 -43 67 85 0      
46-65 1386 51 4 30 33 8      
66-74 413 9 4 6 6 10      
75+ 336 7 7 3 4 32      
Totalt m 4730 144 -58 174 -224 -51 43 -58  
Totalt 9418 258 -133 339 -437 -107 71 -134  
 

Hagfors 
Befolkning 2001: 13 923 personer (varav 2,6 % utländska medborgare). Hagfors har en 
förhållandevis gammal befolkning med ett mindre antal personer i yngre åldrar i jämförelse 
med riksgenomsnittet. Det stora födelseunderskottet kommer troligtvis att medföra en 
kraftigt minskad befolkning.  
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Förändring sedan 1968: -29,9 %. Denna siffra är betydligt högre än för länet i genomsnitt 
där minskningen har varit 3,8 %.  Endast en kommun i Värmland, Filipstad, har haft en 
mer omfattande minskning av sin befolkning. 
Befolkningstäthet (1999): 7,8 invånare/km2  
Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor: 80,4 år, män: 74,2 år (länssnitt ♀: 80,4 år,  ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). 
Medelålder (2001): 44 år (länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år). Endast Munkfors har en 
högre medelålder av länets kommuner. 
Flyttningar (2000, 2001): Hagfors hade år 2001 ett flyttningsnetto på -15 personer (se 
vidare i tabell 6). Av de inrikes inflyttningarna står Svealand för den största delen, varav 
Värmland står för drygt 84 % och Stockholm nästan 6 %. 15 personer har flyttat in från 
Götaland varav 9 från Göteborg. Ingen har flyttat vare sig till eller från Norrland. Av 
flyttningarna inom länet står Karlstad för den största delen, tätt följt av Munkfors. Av de 
från kommunen flyttade står flyttningarna inom Svealand för den största delen, varav 
Värmland utgör 92 % och Stockholm 3,5 %. 65 personer har flyttat till Götaland varav 21 
personer till Göteborg. Av flyttningarna inom länet har flest flyttat till Karlstad, även här 
följt av Munkfors. Åren 1999-2000 hade Hagfors ett negativt flyttningsnetto både gällande 
för tätortsnära landsbygd och för tätort. Utflyttningen från tätort var marginellt större. 
Boende (1990-2001): Av Hagfors invånare år 2000 bodde 47,5 % i tätortsnära landsbygd 
och 52,5 % i tätort. Hagfors har haft en ganska stor nybyggnation av lägenheter mellan 
1998 till 2000. Sammanlagt byggdes 21 nya lägenheter under denna period. 29 stycken 
lägenheter revs. Endast tre kommuner har rivit fler lägenheter. Bostadsbeståndet har 
minskat i Hagfors mellan 1990-2001. Detta gäller dock bara flerbostadshus. Antalet 
småhus har ökat. Sammanlagt ligger minskningen på 338 enheter. Boendetätheten i 
Hagfors är 1,87 personer per lägenhet (länssnitt: 1,96). Det allmännyttiga bostadsbeståndet 
i Hagfors är 1 336 lägenheter varav 11,4 % är lediga. 
Pendling (1999): Hagfors har en högre utpendling än inpendling. Dock ligger pendlingen 
på en relativt låg nivå. Cirka åtta procent pendlar in i Hagfors medan utpendlingen ligger 
på drygt 15 %. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 132 800 kr/år, män: 186 400 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) Detta lägger medelinkomsten 
för kvinnorna i Hagfors i den övre halvan av Värmlands kommuner och männens 
medelinkomst ungefär i mitten. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 100 922 kronor. I förhållande till övriga 
Värmlands kommuner har fyra kommuner en högre disponibel inkomst per capita (Länet 
104 631 kr, Riket 116 236 kr). 
Näringsstruktur (2001): Hagfors har den största andelen arbetsställen inom 
tjänstenäringarna, 53,5 %, detta ligger strax under länsgenomsnittet. Följande i 
storleksordning är de areella näringarna med 33,1 %. Detta är något högre än genomsnittet 
i Värmland. I fråga om industrinäringarna finns 13,4 % av arbetsställen här. Även inom 
denna näring ligger Hagfors något högre än länsgenomsnittet, vilket är 12,4 %. Hagfors har 
ingen direkt prägling av någon av dessa näringar som skiljer sig markant från länet och 
ligger någonstans i mitten bland kommunerna gällande samtliga tre näringsuppdelningar. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Den största arbetsgivaren 2001 var Hagfors kommun, 
där 30 % eller 1 375 av de anställda i kommunen arbetade. Efter Hagfors kommun kom 
Uddeholm Tooling Aktiebolag med 17,9 % anställda. På tredjeplats fanns Värmlands läns 
landsting. Detta ger att 51,8 % var anställda hos dessa tre arbetsgivare. 
Beroendet av den största privata arbetsgivare, Uddeholm Tooling har minskat på grund av 
nedskärningar inom företaget. Arbetsmarknaden är förhållandevis traditionell och 
pendlingsavstånden är långa, vilket ger en ganska begränsad arbetsmarknad. 
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Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Hagfors har den femte lägsta förvärvsfrekvensen 
gällande män och strax under länssnittet gällande kvinnor. Mäns förvärvsfrekvens är också 
något högre än kvinnornas. Angående utrikes födda har man jämfört med övriga länet den 
näst lägsta andelen förvärvsarbetande kvinnor i kommunen, och den lägsta andelen födda 
utanför Europa. Gällande män har man den tredje lägsta förvärvsfrekvensen gällande män 
födda i Europa (norden borträknat). 
Arbetslöshet (2001): 5 % (länssnitt: 3,9 %, rikssnitt 3,4 %). Detta är den näst högsta 
siffran i Värmland efter Munkfors. Av dessa arbetslösa är 193 kvinnor och 214 män. 
Hagfors har även den högsta andelen personer i arbetsmarknadsåtgärder av Värmlands 
kommuner. 
Utbildning (2002): I fråga om kvinnor är den eftergymnasiala utbildningen lägre i Hagfors 
än länet i genomsnitt; 17,5 % har läst eftergymnasial utbildning (länssnitt: 28 %, rikssnitt: 
32 %). För utbildning på folk- eller grundskola samt gymnasium är andelen högre än på 
länsnivå. På folk eller grundskolenivå är siffran 21,9 % (länet 17,7 %). För männen gäller 
också en relativt låg andel eftergymnasialt utbildade. Endast 11,9 % av männen i Hagfors 
har läst vidare till sådan nivå (länssnitt: 21,4 %, rikssnitt: 26,7 %). 
Övrigt: En låg andel är rädda att gå ut. Dock är den självupplevda hälsan dålig, i synnerhet 
bland män. Det finns en hög andel män med långvariga sjukdomar (hjärt- kärlsjukdomar) 
och andelen överviktiga kvinnor är hög. Andelen dagligsnusare bland män och andelen 
män med dåliga alkoholvanor är hög. Det finns en ansamling av riskfyllda levnadsvanor 
bland män. 
 

Tabell 6. Befolkning i Hagfors 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 1197 28 -54 27 32 3 45   
17-24 426 15 9 48 87 0     
25-45 1523 63 -40 72 59 2     
46-65 1963 54 3 37 30 8     
66-74 798 19 -1 6 7 10     
75+ 989 4 -13 4 11 86     
Totalt kv 6896 183 -96 194 -226 -109 45 -96
Män                 
0-16 1341 41 -30 38 31 0 49   
17-24 518 9 22 37 53 0     
25-45 1754 44 -33 106 95 2     
46-65 1959 52 -7 39 28 17     
66-74 752 21 -4 13 8 24     
75+ 703 6 12 3 4 63     
Totalt m 7027 173 -40 236 -219 -106 49 -40
Totalt 13923 356 -136 430 -445 -215 94 -136
 

Hammarö 
Befolkning 2001: 14 121 personer (varav 2,3 % utländska medborgare). Hammarö har en 
förhållandevis ung befolkning med färre personer i åldrarna 60 och uppåt än riket i 
genomsnitt. Man har den högsta andelen personer 0-15 år i länet (22,7 %) och den lägsta 
andelen personer över 65 år (14,6 %). 
Förändring sedan 1968: +33,1 %, vilket är den näst hösta siffran i Värmland 
(länsgenomsnitt, -3,8 %). Hammarö är tillsammans med Karlstad och Sunne de enda 
kommunerna i Värmland som inte minskat sin befolkning under 1990-talet. 
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Befolkningstäthet (1999): 249,8 invånare per km2 vilket är den i särklass högsta siffran i 
länet. 
Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor: 80,6 år, män: 75,9 år (länssnitt ♀: 80,4 år,  ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). Hammarö har den fjärde högsta beräknade 
medellivslängden för kvinnor. Angående männens medellivslängd har sju kommuner en 
högre siffra. 
Medelålder (2001): 38,1 år, vilket är den lägsta siffran i Värmland. (Länssnitt: 41,6 år, 
rikssnitt, 39,8 år.)  
Flyttningar (2000, 2001): Hammarö hade år 2001 ett negativt flyttningsnetto med 67 
personer. Av minskningen är 61 stycken kvinnor och sex stycken män (se vidare i tabell 7). 
Angående de inrikes inflyttningarna till Hammarö har de flesta varit från övriga Svealand, 
varav från övriga Värmland drygt 93 % och Stockholm nästan 4 %. 35 personer har flyttat 
in från Götaland, varav 17 från Göteborg. Ingen har under år 2001 flyttat varken till eller 
från Norrland. Största inflyttningen inom länet kommer från Karlstad med 438 personer, 
följt av Kil med 14 personer. Utflyttningen från Grums har också varit störst inom 
Svealand med 90 % inom Värmland och nästan 3 % till Stockholm. 66 personer har flyttat 
till Götaland, varav 28 till Göteborg. Inom länet har den största flyttningen varit till 
Karlstad även här följt av Kil. Flyttningsnettot åren 1999-2000 var negativt gällande tätort, 
medan den tätortsnära landsbygden hade ett positivt flyttningsnetto. 
Boende (1990-2001): Av totala antalet invånare i Hammarö kommun år 2000 bodde 4,2 % 
i tätortsnära landsbygd och 95,8 % i tätort. Detta gör Hammarö till den kommun i länet 
som har störst antal invånare boende i tätort. I Hammarö har det totala bostadsbeståndet 
ökat med 430 enheter mellan 1990-2001. Nybyggnationen av lägenheter har de senaste 
fyra åren legat på mellan 12 och 22 stycken per år. Det allmännyttiga bostadsbolaget äger 
519 lägenheter varav alla är uthyrda. Boendetätheten är den högsta i länet, med 2,3 
personer/lägenhet. 
Pendling (1999-2000): Hammarö har en mycket hög andel utpendlare och siffran ligger 
något över 60 % av nattbefolkningen. Detta är den högsta andelen i kommunen. Emellertid 
är också inpendlingen till Hammarö hög och ligger närmare 40 % (knappt 1 400) av 
dagbefolkningen. Även detta är den högsta andelen i Värmland. Det största 
pendlingsutbytet har Hammarö med Karlstad, då både den största andelen utpendlare 
pendlar dit och största andelen inpendlande kommer därifrån. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 153 200 kr/år, män: 232 100 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) Medelinkomsterna är för både 
kvinnor och män de högsta i Värmlands län, och de ligger även över rikssnittet. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 100 246 kronor, vilket efter Karlstad är den högsta 
siffran i länet. Dock ligger den under rikssnittet på 116 236 kronor. 
Näringsstruktur (2001): Hammarö har tillsammans med Karlstad den lägsta andelen 
företagare. Däremot har man, jämfört med länet, den största andelen arbetsställen inom 
tjänstenäringarna, 71,6 % (att jämföra med länssnittet på 55,5 % och rikssnittet på 66,2 %). 
Man har också den lägsta andelen arbetsställen inom de areella näringarna, 16,2 %, jämfört 
med länets 32,1 % och rikets 19,4 %. 12,2 % av arbetsställena i Hammarö finns inom de 
industriella näringarna, vilket också är något lägre än både läns- och rikssnittet (12,4 
respektive 14,4 %). 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Hammarö kommun är största arbetsgivare med 1 025 
personer, eller 30,3 % anställda. Näst största arbetsgivare är Stora Enso Skoghall AB med 
28,8 % anställda. Tredje största arbetsgivare är Akzo Nobel Base Chemicals AB med 5,2 
% anställda. Totalt anställer dessa tre arbetsgivare 64,3 % av antalet anställda i kommunen. 
Detta är den näst högsta siffran i länet, endast Grums har en högre koncentration av 
anställda på de tre största arbetsgivarna. 
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Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Hammarö har den högsta förvärvsfrekvensen i länet 
gällande både kvinnor och män. Endast i åldrarna 16-24 för män och 16-19 för kvinnor, 
ligger Hammarö under både läns- och rikssnittet i förvärvsfrekvens. Hammarö har också 
den högsta förvärvsfrekvensen jämfört med länet när det gäller både kvinnor och män 
födda i övriga Norden. 
Arbetslöshet (2001): 2,5 %, vilket är den lägsta siffran i hela länet och nästan en hel 
procentenhet under rikssnittet. Sett utifrån andelen arbetslösa och personer i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder anses Hammarö tillsammans med Eda och Årjäng ha den 
minst besvärliga arbetsmarknadssituationen. Uppdelat på kön är siffran för män 3 % och 
för kvinnor 2,2 %. Båda dessa siffror är de lägsta i länet och runt en procentenhet under 
rikssnittet. 
Utbildning (2002): Hammarö har efter Karlstad den högsta utbildningsnivån i länet. 
Endast 13,5 % kvinnor har bara folk-/grundskoleutbildning och 36,8 % har läst 
eftergymnasial utbildning. Båda dessa siffror ligger en bit över läns- och rikssnitten. 
Utbildningsnivån är något lägre bland män, 15,7 % har endast läst folk-
/grundskoleutbildning, vilket dock tillsammans med Karlstad är den lägsta siffran i länet. 
29,7 % av männen har eftergymnasial utbildning, och 0,6 % har läst forskarutbildning. 
Övrigt: Hammarö har näst efter Karlstad det lägsta ohälsotalet i länet samt låg andel 
förtidspensionärer. Den självupplevda hälsan är i kommunen god, framtidstron hög. 
Andelen människor med ekonomisk stress (i synnerhet bland män) är låg och andelen män 
som inte själva kan bestämma sin arbetstakt är låg. Det finns dock en hög andel överviktiga 
bland männen och andelen män som arbetar mer än 50 timmar per vecka är hög. Det finns 
även en hög andel sjukskrivningar bland män i kommunen. 
 

Tabell 7. Befolkning i Hammarö 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 1668 25 3 68 60 1 70   
17-24 473 10 -31 76 142 0     
25-45 1967 75 -37 163 126 2     
46-65 1825 39 19 33 69 5     
66-74 515 7 -21 5 8 8     
75+ 546 8 12 4 5 47     
Totalt kv 6994 164 -55 349 -410 -63 70 -54
Män                 
0-16 1732 26 -3 71 63 0 75   
17-24 622 8 -8 51 95 0     
25-45 1927 66 -23 200 148 3     
46-65 1972 43 30 39 62 15     
66-74 463 8 -7 7 8 11     
75+ 411 5 25 7 5 24     
Totalt m 7127 156 14 375 -381 -53 75 16
Totalt 14121 320 -41 724 -791 -116 145 -38
 
 

Karlstad  
Befolkning 2001: 80 748 personer (varav 3,6 % utländska medborgare). Karlstad har en 
högre andel människor i 20-30 års ålder än övriga riket, vilket kan förklaras med 
universitetet och att studerande numera folkbokför sig på studieorten. Man har i Karlstad 
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något lägre andel personer i åldrarna upp till 20 år än övriga riket. Jämfört med länet har 
man större andel unga (0-15) och lägre andel äldre (+65). 
Förändring sedan 1968: + 13,9 % Detta är den femte största befolkningsökningen i länet 
och ligger klart över genomsnittet (-3,8 %). 
Befolkningstäthet (1999): 68,7 invånare/km2  
Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor: 81,4 år, män: 76,1 år (länssnitt ♀: 80,4 år,  ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). 
Medelålder (2001): 39,4 år (länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år). Endast tre kommuner i 
Värmland har en lägre medelålder. 
Flyttningar (2000, 2001): Karlstad har en större andel inflyttade än utflyttade år 2001. 
Flyttningsnettot är +395 personer och av dessa är 249 stycken kvinnor och 146 män (se 
vidare i tabell 8). Angående de inrikes inflyttningarna till kommunen har de flesta kommit 
från övriga Svealand, varav Värmland 67 % och Stockholm 7 %. Borträknat Värmland står 
Götaland för den största inflyttningen varav de från Göteborg utgör 17 %. Under år 2001 
flyttade 167 personer in från Norrland och 128 ut till Norrland. Största inflyttningen inom 
länet kommer från Hammarö med 440 personer, följt av Forshaga med 331 personer. 
Utflyttningen från Karlstad har också främst riktats mot övriga Svealand med 60,4 % inom 
Värmland och nästan 11 % till Stockholm. 1 254 personer har flyttat till Götaland, varav 
362 till Göteborg. Inom länet har den största flyttningen varit till Hammarö följt av 
Forshaga. Flyttningsnettot åren 1999-2000 var svagt negativt gällande tätortsnära 
landsbygd men positivt med drygt 500 personer avseende tätort. 
Boende (1990-2001): Av Karlstad kommuns totala invånarantal år 2000 bodde 14 % i 
tätortsnära landsbygd och 86 % i tätort. Detta gör Karlstad till den kommun i länet som 
näst efter Hammarö, Munkfors och Forshaga har störst andel invånare boende i tätort. 
Karlstad toppar länets statistik gällande både nybyggnation av lägenheter och småhus samt 
beståndet av små- och flerbostadshus. 1990-2001 ökade bostadsbeståndet med 3 132 
enheter. Dock ligger man lågt i antal lediga lägenheter hos det allmännyttiga 
bostadsbolaget med endast 0,2 % lediga lägenheter. Karlstad ligger också strax under 
länssnittet gällande antal boende per lägenhet – 1,93 jämfört med länets 1,96. Man har i 
Karlstad den största andelen ensamboende i länet, och man har också största andelen 
personer ensamstående med barn 0-15 år. 
Pendling (1999): Karlstad har en ganska stor inpendling (cirka 30 %) och en ganska låg 
utpendling (cirka 15 %). Efter Hammarö har man den största procentuella inpendlingen i 
länet. I absoluta tal är det 7 579 fler personer som pendlar in i Karlstad än vad som pendlar 
ut. Män i Karlstad pendlar främst till Hammarö och det är också därifrån som största 
andelen manliga inpendlare kommer ifrån. Bland kvinnor är situationen likadan. Karlstad 
är också den enda kommun i Värmland som har kvinnliga både in och ut pendlare till alla 
övriga kommuner i länet. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 141 300 kr/år, män: 200 400 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) Både kvinnor och män i Karstad 
har den näst högsta medelinkomsten (2000) i Värmlands län. Dock ligger båda under 
rikssnittet. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 114 430 kronor, vilket är ungefär 10 000 kronor 
högre än länssnittet, men nästan 2000 kronor lägre än rikssnittet. Karlstad har den högsta 
disponibla inkomsten per capita i länet. 
Näringsstruktur (2001): I Karlstad är 71,5 % av alla arbetande sysselsatta inom 
tjänstenäringar. Denna siffra är näst högst i länet (efter Hammarö), och betydligt högre än 
både länssnittet (55,5 %) och rikssnittet (66,2 %).  Man har den näst lägsta andelen 
sysselsatta i både areella näringar (18,1 %) och industriella näringar (10,4 %). På båda 
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dessa områden ligger man också under både läns- och riksgenomsnittet, även om rikssnittet 
ligger ganska nära angående de areella näringarna (19,4 %). 
Största arbetsgivare (2000-01): I Karlstad är kommunen största arbetsgivare med 5 225 
personer anställda. Detta utgör 13,1 % av alla arbetstillfällen i kommunen, och med detta 
är Karlstad den kommun som har minst andel personer anställda i den kommunala 
organisationen. Värmlands läns landsting är näst största arbetsgivare i kommunen och 
anställer 12,2 %. Som tredje största arbetsgivare kommer Konsum Värmland ekonomiska 
förening med 2,4 % anställda. Tillsammans anställer dessa tre arbetsgivare endast 27,7 % 
av de arbetande i kommunen, vilket är den lägsta siffran på de tre största arbetsgivarna i 
hela länet. Detta betyder att Karlstad har många mindre arbetsgivare och inte blir beroende 
av att ett större företag eller näring lönar sig för att arbetstillfällena i kommunen ska säkras. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Både män och kvinnor har en lägre förvärvsfrekvens i 
Karlstad än både läns- och rikssnittet. Detta kan tänkas bero på att en så hög andel av 
invånarna är studenter på Universitetet. 
Arbetslöshet (2001): 4 %, vilket är högre än både länets och rikets snitt. Dock har 
arbetslösheten sjunkit stadigt sedan 1993 då den låg på 8,4 %. Männens arbetslöshet ligger 
på 4,6 % vilket är i nivå med länssnittet men en bit över rikssnittet (3,9 %). Kvinnornas 
arbetslöshet i Karlstad ligger på 3,6 % vilket är högre än både läns- och rikssnittet (3,4 
respektive 3,2 %). 
Utbildning (2002): Karlstad har den högsta utbildningsnivån i länet och man ligger också 
högre än rikets genomsnittliga utbildningsnivå. Endast när det gäller forskarutbildningar 
har Karlstad en lägre andel än rikets snitt. Kvinnorna är mer utbildade än männen förutom 
när det gäller forskarutbildningar, där mer än dubbelt så många män gått vidare. 
Anledningen till Karlstads invånares höga utbildningsnivå är lätt att förstå med tanke på 
universitetet och den stora andelen studenter av de boende i kommunen. Nära 40 % av 
kvinnorna och drygt 33 % av männen i kommunen har en eftergymnasial utbildning. 
Övrigt: Invånarna i Karlstad har en god självupplevd hälsa, hög framtidstro och låg andel 
med långvarig sjukdom och förtidspensionering. Det är också få som är överviktiga och få 
som motionerar för lite. Karlstad har också en låg andel rökare bland män. Däremot har 
man ganska stora skillnader i inkomster – många medel- och höginkomsttagare, men också 
många socialbidragsmottagare. Många (främst kvinnor) är också rädda för att gå ut 
ensamma. 
 

Tabell 8. Befolkning i Karlstad 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 7382 261 -22 281 274 2 401   
17-24 4528 180 60 1071 825 0     
25-45 11423 596 49 853 900 11     
46-65 10201 271 76 241 199 35     
66-74 3480 75 37 44 41 35     
75+ 4426 42 64 37 39 301     
Totalt kv 41440 1425 264 2527 -2278 -384 401 266
Män                 
0-16 7755 340 -50 314 273 1 409   
17-24 4610 156 153 850 561 3     
25-45 11870 622 -77 928 1111 13     
46-65 9801 269 81 233 244 65     
66-74 2702 45 -3 35 35 59     
75+ 2570 22 57 33 23 248     
Totalt m 39308 1454 161 2393 -2247 -389 409 166
Totalt 80748 2879 425 4920 -4525 -773 810 432
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Kil 
Befolkning 2001: 11 924 personer (varav 2,9 % utländska medborgare). 
Förändring sedan 1968: +50,2 %. Detta är den högsta siffran i Värmlands län och den är 
mycket hög. Endast tre kommuner i länet har haft en ökning av sin befolkning sedan 1968.  
Genomsnittsförändringen för hela länet under denna period är -3,8 %.  Kil hade en stor 
befolkningsökning under 1970-talet på grund av en betydande inflyttning i kommunen. 
Detta medför att befolkningen är förhållandevis ung vilket också ger relativt höga 
födelsetal. Emellertid har befolkningsutvecklingen varit negativ under 1990-talet vilket till 
viss del har berott på neddragningar inom dominerande företag i kommunen. 
Befolkningstäthet (1999): 33,2 invånare/ km2  

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor: 81,4 år, män: 76,9 år (länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). Tillsammans med Karlstad har Kil den högsta 
medellivslängden för kvinnor i Värmland. Även männens medellivslängd är hög, och 
endast Storfors har en högre medellivslängd för män. 
Medelålder (2001): 38,6 år (länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år). Endast Hammarö har en 
lägre medelålder. 
Flyttningar (2000, 2001): Kil hade år 2001 ett positivt flyttningsnetto med 18 personer. 
Dock är det bara i kvinnogruppen fler är inflyttade än utflyttade (se vidare i tabell 9). 
Angående de inrikes inflyttningarna har de flesta kommit från övriga Svealand, varav från 
Värmland drygt 93 % och Stockholm nära 2 %. Borträknat Värmland står Götaland för den 
största inflyttningen varav de från Göteborg utgör 42 %. Under år 2001 flyttade inga 
personer in från Norrland men 5 personer flyttade till Norrland. Största inflyttningen inom 
länet kommer från Karlstad med 252 personer, följt av Forshaga med 22 personer. 
Utflyttningen från Kil har också varit störst inom Svealand med nästan 90 % inom 
Värmland och drygt 4 % till Stockholm. 54 personer har flyttat till Götaland, varav 17 till 
Göteborg. Inom länet har den största flyttningen varit till Karlstad följt av Forshaga. 
Flyttningsnettot åren 1999-2000 var svagt positivt gällande tätortsnära landsbygd men 
negativt med 138 personer avseende tätort. 
Boende (1990-2001): Av det totala invånarantalet i Kil år 2000 bodde 29 % i tätortsnära 
landsbygd och 71 % i tätort. Kil har haft en låg andel nybyggnationer de senaste åren. 
Mellan 1998-2001 byggdes ett litet antal lägenheter i Kil, tre stycken. Från år 1990 har 
bostadsbeståndet i kommunen ökat med 299 enheter. Ökningen har skett både i form av 
småhus och flerbostadshus. Boendetätheten i kommunen är 2,24 personer per lägenhet. 
Endast Hammarö har en högre siffra. I fråga om det allmännyttiga bostadsbeståndet är 
endast 0,9 % lägenheter lediga. 
Pendling (1999): Tillsammans med Forshaga och Hammarö har Kil den högsta 
nettoutpendlingen. Inpendlingen i kommunen ligger runt 25 % och utpendlingen något 
över 50 %. Den största pendlingen från Kil går till Karlstad kommun. Närmare 2 000 
personer pendlar från Kil till Karlstad. Inpendlarna till Kil kommer främst från Karlstad, 
gällande både män och kvinnor. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 131 900 kr/år, män: 194 800 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) Gällande kvinnors 
medelinkomster ligger Kil på sjätte plats bland länets kommuner, männens medelinkomst 
är den fjärde högsta i länet. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 100 593 kronor (Länet 104 631, Riket 116 236). 
Näringsstruktur (2001): I Kils kommun finns den största andelen arbetsställen inom 
tjänstenäringarna, 49,5 % (länsgenomsnitt: 55,5 %). Detta placerar Kil ungefär i mitten 
bland kommunerna. Dock är andelen arbetsställen inom de areella näringarna stor; 36,1 % 
(länsgenomsnitt: 32,1 %). Detta ligger också ungefär i mitten i förhållande till de andra 
kommunerna. I fråga om industrinäringarna finns 14,6 % av arbetsställena inom dessa 
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(länet: 12,4 %). Tre kommuner har en högre andel av sina arbetsställen inom de 
industriella näringarna.  Kil har tillsammans med Årjäng den högsta andelen företagare. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Den största arbetsgivaren år 2001 är Kils kommun 
med 39 % eller 1 075 anställda. Endast Forshaga och Grums har en högre andel anställda 
av kommunen. Efter kommunen är Banverket med 4,5 % anställda i kommunen. På tredje 
plats kommer Värmlands läns landsting med 2,7 % anställda. Sammanlagt arbetar alltså 
46,2 % för dessa arbetsgivare. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Kil har den fjärde högsta förvärvsfrekvensen gällande 
män och ligger här över både läns- och rikssnittet. Kvinnornas förvärvsfrekvens ligger på 
länssnittet men under det samma för riket. Man har också den tredje högsta siffran i länet 
när det gäller förvärvsfrekvensen bland utrikes födda kvinnor och den näst högsta gällande 
kvinnor födda i övriga Norden. Däremot har man den lägsta förvärvsfrekvensen gällande 
män födda utanför Europa. 
Arbetslöshet (2001): 4,1 % (länssnitt: 3,9 %, rikssnitt 3,4 %). Fyra kommuner har en 
högre andel arbetslösa. I fråga om den öppna arbetslösheten uppdelad på kön är siffran för 
kvinnorna 3,6 %. Fyra kommuner har även här en högre andel, samt att två kommuner har 
samma arbetslöshet som Kil. För männen ligger arbetslösheten på 4,9 % och fem 
kommuner har en högre procentuell arbetslöshet för män. 
Utbildning (2002): 25,7 % av kvinnorna i Kil har gått en eftergymnasial utbildning, vilket, 
trots att det ligger under länssnittet, är den tredje högsta siffran i länet (länet: 28 %, riket: 
32 %). Vidare i fråga om folk- och grundskola har 16,6 % denna utbildningsnivå. Detta är 
lägre än länsgenomsnittet, vilket ligger på 17,7 %. Endast två kommuner har en lägre 
siffra. Gällande männen är också utbildningsnivån förhållandevis hög. För eftergymnasiala 
utbildningar är siffran 18,3 %. Detta är också lägre än genomsnittet i Värmland, men den 
fjärde högsta siffran i länet (länssnitt: 21,4 %, rikssnitt: 26,7 %). I fråga om folk- eller 
grundskola har 22,2 % av männen denna utbildningsnivå, vilket är högre än länet (21,6 %). 
Dock har bara tre kommuner en lägre siffra. 
Övrigt: Den självupplevda hälsan i kommunen är god och framtidstron är hög. Det finns 
en låg andel män som själva inte kan bestämma sin arbetstakt och andelen ensamboende är 
låg. Det finns en hög andel dagligsnusare bland män i Kil. Gällande männen finns även en 
ansamling av riskfyllda levnadsvanor och en hög andel sjukskrivningar. 
 

Tabell 9. Befolkning i Kil 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 1367 43 -12 65 47 0 49  
17-24 465 21 -20 82 121 0   
25-45 1546 72 19 118 73 0   
46-65 1589 39 24 27 34 5   
66-74 443 6 -7 5 5 5   
75+ 524 1 3 7 4 48   
Totalt kv 5934 182 7 304 -284 -58 49 11
Män           
0-16 1417 44 -11 47 45 1 65  
17-24 513 15 11 62 85 0   
25-45 1584 62 -45 111 107 0   
46-65 1684 42 37 42 28 12   
66-74 386 5 2 2 6 5   
75+ 406 1 11 6 1 36   
Totalt m 5990 169 5 270 -272 -54 65 9
Totalt 11924 351 12 574 -556 -112 114 20
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Kristinehamn 
Befolkning 2001: 23 969 personer (varav 2,8 % utländska medborgare). 
Förändring sedan 1968: -13,3 % (länssnitt: -3,8 %). Denna siffra är betydligt lägre än 
länsgenomsnittet, emellertid har sju kommuner i Värmland haft en kraftigare minskning. 
Befolkningstäthet (1999): 33,1 invånare/km2  

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 80,5 år, män 76,1 år (länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). Fyra kommuner har en högre medellivslängd för 
kvinnor och tre kommuner har en högre medellivslängd gällande män. 
Medelålder (2001): 42 år (länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år). 
Flyttningar (2000, 2001): Kristinehamn hade ett negativt flyttningsnetto år 2001 med -179 
personer. Av dessa var 80 kvinnor och 99 män (se vidare i tabell 10). Angående de inrikes 
inflyttningarna har de flesta varit från övriga Svealand, varav från Värmland drygt 53 % 
och Stockholm 9 %. Personer från Götaland står för den näst största inflyttningen till 
Kristinehamn varav de från Göteborg utgör 40,6 %. Under år 2001 flyttade 20 personer in 
från Norrland och 24 ut till Norrland. Största inflyttningen inom länet kommer från 
Karlstad med 87 personer, följt av Storfors med 71 personer. Utflyttningen från 
Kristinehamn har också varit störst inom Svealand med 54 % inom Värmland och drygt 11 
% till Stockholm. 190 personer har flyttat till Götaland, varav 74 till Göteborg. Inom länet 
har den största flyttningen varit till Karlstad följt av Storfors. Flyttningsnettot åren 1999-
2000 var negativt både gällande tätortsnära landsbygd och tätort. 
Boende (1990-2001): Av invånarna i Kristinehamns kommun år 2000 bodde 24,4 % i 
tätortsnära landsbygd och 75,6 % i tätort. Nybyggnationerna av lägenheter har legat på en 
låg nivå de senaste åren i Kristinehamn. Mellan 1998-2001 byggdes två nya lägenheter. 
Mellan 1990 och 2001 har endast en mindre ökning av bostadsbeståndet skett. Ökningen är 
24 enheter och har endast skett i form av småhus. Andelen lägenheter i flerbostadshus har 
minskat. Boendetätheten i Kristinehamn ligger på 1,90 personer per lägenhet, vilket är en 
ganska låg siffra i jämförelse med de övriga kommunerna i länet. I Kristinehamn finns 264 
lediga lägenheter i det allmännyttiga bostadsbeståndet. Detta utgör 18,9 % av lägenheterna, 
viket är den högsta andelen i Värmland. 
Pendling (1999): Skillnaden mellan in och utpendlingen i kommunen är förhållandevis 
liten. Inpendlingen ligger något under 20 % och utpendlingen något över 20 %. För både 
kvinnor och män boendes i Kristinehamn går pendlingen främst till Karlstad, följt av 
Storfors och Filipstad. I fråga om inpendlingen kommer de flesta både kvinnor och män 
från Karlstad, följt av Storfors och Filipstad. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 135 00 kr/år, män: 191 700 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) Kvinnornas medelinkomst är 
den tredje högsta i länet och männens är den sjätte högsta. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 105 412 kronor. Detta är en förhållandevis hög 
siffra och ligger som tredje kommun i Värmland (Länet 104 631, Riket 116 236). 
Näringsstruktur (2001): Kristinehamn har den högsta andelen arbetsställen, 58,9 %, inom 
tjänstenäringarna. Andelen är relativt hög och ligger över länsgenomsnittet (55,5 %) Tre 
kommuner i Värmland har en högre andel. Efter tjänstenäringarna kommer de areella 
näringarna i storleksordning med 27,9 % av arbetsställena i kommunen. Detta är emellertid 
lägre än för länet i genomsnitt där siffran är 32,1 %. Denna siffra placerar Kristinehamn i 
den nedre hälften av kommunerna i fråga om hög andel areella näringar. Den lägsta 
andelen av arbetsställena finns inom industrinäringarna och ligger på 13,2 %. Denna siffra 
är dock något högre än för länet i genomsnitt och ligger ungefär i mitten av kommunerna. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Den största arbetsgivaren år 2001 var Kristinehamns 
kommun med 24,1 %, eller 2 175 av de totalt anställda i kommunen. På andra plats 
kommer Värmland läns landsting med 11,4 %, av de anställda. Efter Landstinget kommer 
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Rolls-Royce AB, hos vilka 5,3 % av de anställda i kommunen arbetade. Sammanlagt 
arbetade alltså 40,8 % eller 3 675 personer för dessa tre arbetsgivare. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Kristinehamn har en förvärvsfrekvens som ligger strax 
över länssnittet gällande män och strax under gällande kvinnor. Båda ligger också under 
rikssnittet. 
Arbetslöshet (2001): 3,9 % (länssnitt: 3,9 %, rikssnitt 3,4). Uppdelat på kön är den öppna 
arbetslösheten för kvinnor 3,5 %. Detta är något högre än länsgenomsnittet (3,4 %) och är 
den sjätte högsta siffran i länet. Männens arbetslöshet i Kristinehamn ligger på 4,6 % och 
detta är samma siffra som för länet. Sex kommuner har en högre arbetslöshet och två har 
samma som Kristinehamn gällande männen. 
Utbildning (2001): Utbildningsnivån bland kvinnorna i Kristinehamn är relativt hög. 25,5 
% av kvinnorna i kommunen har genomgått eftergymnasial utbildning. Detta ligger något 
under länsgenomsnittet där siffran är 28 %, men endast tre kommuner har en högre andel 
på denna nivå. Gällande folk- eller grundskola har 19,9 % endast denna utbildningsnivå, att 
jämföra med länet där andelen är 17,7 %. Detta placerar Kristinehamn ungefär i mitten av 
Värmlands kommuner. För männen är utbildningsnivån också förhållandevis hög. 18,5 % 
av männen har genomgått eftergymnasial utbildning. Detta är lägre än för länet i 
genomsnitt (21,4 %) men endast två kommuner har en högre andel. För folk- eller 
grundskola är andelen 23,3 %, vilket är högre än genomsnittet för Värmlands län (21,6 %) 
och fem kommuner har en lägre andel. 
Övrigt: Kristinehamn har den högsta andelen socialbidragstagare i länet. Det psykiska 
välbefinnandet är dåligt bland kvinnorna i kommunen och en hög andel kvinnor är rädda 
att gå ut. Det finns en hög andel dagligrökare och en ansamling av riskfyllda levnadsvanor 
bland kvinnor. Andelen ensamboende män och ensamstående kvinnor är stor. Det finns en 
stor andel kvinnor som själva inte kan bestämma sin arbetstakt och andelen kvinnor som är 
oroliga för arbetslöshet är hög. Andelen sjukskrivningar bland kvinnor är också hög.   
 

Tabell 10. Befolkning i Kristinehamn 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 2270 60 -58 59 67 0 78  
17-24 902 30 -10 121 159 0    
25-45 2889 114 -92 124 156 3    
46-65 3300 79 14 55 55 16    
66-74 1161 19 -23 11 11 18    
75+ 1575 14 -9 6 8 144    
Totalt kv 12097 316 -178 376 -456 -181 78 -183
Män            
0-16 2333 81 -57 69 87 0 99  
17-24 992 30 -23 81 127 2    
25-45 3143 136 -79 153 188 5    
46-65 3284 71 1 52 46 24    
66-74 1042 15 -3 10 14 36    
75+ 1078 15 11 5 7 86    
  11872 348 -150 370 -469 -153 99 -153
Totalt 23969 664 -328 746 -925 -334 177 -336
 

Munkfors 
Befolkning 2001: 4 138 personer (varav 2,4 % utländska medborgare). Munkfors har en 
lägre andel invånare i åldrarna 0-44 än länet och riket. Mellan 45-64 år har man mindre 



 126

andel än länet men större andel än riket. När det gäller personer över 65 år ligger man på 
26,4 % av befolkningen, vilket är den högsta siffran i länet och högt över både läns- och 
riksgenomsnittet (19,9 % respektive 17,2 %). 
Förändring sedan 1968: Befolkningen i Munkfors har minskat med 29 % sedan 1968. 
Denna minskning är betydligt större än för länet i genomsnitt som ligger på -3,8 %. 
Munkfors har tillsammans med Filipstad, Hagfors och Storfors haft den största 
befolkningsminskningen under 1990-talet. 
Befolkningstäthet (2000): 12,2 invånare/ km2 

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 79,9 år, män är 74,6 år. (Länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 
75,4 år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år) Siffrorna för Munkfors är förhållandevis låga i 
jämförelse med övriga länet. 
Medelålder (2001): 44,6 år. (Länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år) Munkfors har den högsta 
medelåldern i länet. 
Flyttningar (2000, 2001): Munkfors hade år 2001 ett positivt flyttnetto med åtta personer 
(se vidare i tabell 11). Angående de inrikes inflyttningarna har de flesta kommit från 
Svealand, varav från Värmland 88 % och Stockholm 5,5 %. Personer inflyttade från 
Götaland står för den näst största inflyttningen på totalt fem personer. Under år 2001 
flyttade inga personer varken till eller från Norrland. Största inflyttningen inom länet 
kommer från Hagfors 51 personer, följt av Forshaga med 31 personer. Även utflyttningen 
från Munkfors har varit störst inom Svealand med 96,4 % inom Värmland och 3,6 % till 
Stockholm. 7 personer har flyttat till Götaland men ingen till Göteborg. Inom länet har den 
största flyttningen varit till Hagfors följt av Karlstad. Flyttningsnettot åren 1999-2000 var 
svagt negativt gällande tätortsnära landsbygd men desto större avseende tätort med -69 
personer. 
Boende (1990-2001): Av det totala invånarantalet i Munkfors kommun år 2000 bodde 8,9 
% i tätortsnära landsbygd och 91,1 % i tätort. Detta gör Munkfors till den kommun i länet 
som näst efter Hammarö har störst andel invånare boende i tätort. Åren 1990-2001 har det 
totala bostadsbeståndet i Munkfors minskat med 191 enheter. År 2001 revs 132 lägenheter 
i flerbostadshus och inget nybygge har förekommit de senaste fyra åren. Det allmännyttiga 
bostadsbolaget äger 255 lägenheter, av vilka åtta är lediga. Boendetätheten i Munkfors är 
1,84 personer/lägenhet, vilket är den tredje lägsta siffran i länet och under länssnittet som 
ligger på 1,96. 
Pendling (1999): Munkfors har tillsammans med Karlstad den högsta andelen inpendlare. 
Inpendlarnas andel av dagbefolkningen är ungefär 30 % medan utpendlarnas andel av 
nattbefolkningen ligger runt 20 %. Den största andelen manliga inpendlare kommer från 
Hagfors, medan de flesta pendlare med Munkfors som bostadsort pendlar till Hagfors och 
Karlstad. Den största andelen pendlande kvinnor i Munkfors pendlar till Hagfors, och det 
är också därifrån de flesta kvinnliga inpendlarna kommer. Fler män än kvinnor pendlar 
både ut och in i Munkfors. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 129 600 kr/år Män: 184 800 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400)  
Disponibel inkomst per capita (2000): 100 246 kronor, vilket är lägre än länssnittet. 
Dock ligger man på den övre hälften av Värmlands kommuner i fråga om den absoluta 
siffran. (Länet: 104 631, Riket, 116 236) 
Näringsstruktur (2001): Den största andelen arbetsställen finns i Munkfors inom 
tjänstenäringarna, liksom de flesta kommuner i Värmland. 57,8 % av arbetsställena är 
inom denna sektor vilket är den femte högsta siffran i länet. (Länet: 55,5 %, Riket, 66,2 
%). Näst flest arbetsställen finns inom de areella näringarna; 28 %. (Länet: 32,1 %, Riket: 
19,4 %) De industriella näringarna står i Munkfors för 14,2 %, vilket är den fjärde högsta 
siffran i länet. (Länet: 12,4 %, Riket: 14,4 %)  
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Största arbetsgivare (2000, 2001): Största arbetsgivare i Munkfors är Uddeholm Strip 
Steel AB med 425 anställda, eller 27, 8 % av det totala antalet anställda i kommunen. Näst 
största arbetsgivare är Munkfors Kommun med 375 personer eller 24,5 % anställda och 
tredje störst är EDC i Munkfors AB med 125 personer eller 8,2 % anställda. Totalt står 
dessa tre arbetsgivare för 60,5 % av arbetstillfällena i kommunen, vilket jämfört med 
övriga kommuner i länet är en hög siffra. Endast två kommuner har större andel anställda 
av de tre största arbetsgivarna (Hammarö och Grums). Förändringar sedan år 2000 är att 
Uddeholm Strip Steel AB minskat i anställda med 50 personer, medan EDC ökat med lika 
många. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Förvärvsfrekvensen bland kvinnor är i Munkfors bland 
de lägsta i länet. Bland kvinnor födda i Sverige har man den näst lägsta 
förvärvsfrekvensen, och bland utrikes födda kvinnor har man den lägsta. Däremot har man 
i Munkfors den högsta förvärvsfrekvensen i länet när det gäller män födda i övriga Europa; 
70,6 %, vilket är en nästan lika hög siffra som för män födda i Sverige (75 %). 
Arbetslöshet (2001): 5,6 %, vilket är den högsta siffran i länet och betydligt högre än både 
läns- och riksgenomsnittet (3,9 respektive 3,4 %). Utifrån andelen arbetslösa och personer i 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder är arbetsmarknaden mest besvärlig i Munkfors 
tillsammans med Hagfors. Männens arbetslöshetssiffra ligger på 6,5 %, vilket är 1,9 
procentenheter högre än länssnittet och 2,6 procentenheter högre än rikssnittet. Kvinnornas 
arbetslöshet ligger på 5,2 %, vilket också är högre än både läns- och riksgenomsnittet 
(länet 3,4 % riket 3,2 %). Arbetslöshetssiffrorna är både för kvinnor och män de högsta i 
länet, även när man delat upp dem var för sig.  
Utbildning (2002): Andelen personer i Munkfors med eftergymnasial utbildning är bland 
de lägsta i länet, både bland kvinnor och bland män. Däremot har man den största andelen 
personer i länet som läst gymnasieutbildning i mer än två år, 20,4 % av kvinnorna och 28,2 
% av männen.  
Övrigt: Andelen ensamstående män är låg. Den självupplevda hälsan är dålig och det finns 
en hög andel kvinnor med långvarig sjukdom i kommunen. Framtidstron är låg bland 
invånarna i Munkfors. Andelen överviktiga kvinnor är hög och det finns en stor andel 
dagligsnusare bland män. Vidare i fråga om männen är andelen med dåliga alkoholvanor 
hög och det finns en ansamling av riskfyllda levnadsvanor. 
 

Tabell 11. Befolkning i Munkfors 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.

0-16 350 7 -8 14 16 0 15  
17-24 139 7 14 36 29 0    
25-45 476 11 -6 32 32 1    
46-65 533 13 -15 17 19 1    
66-74 262 6 -4 1 6 4    

75+ 318 0 -5 6 5 33    
Totalt kv 2078 44 -24 106 -107 -39 15 -25

Män            
0-16 405 9 11 26 17 0 20  

17-24 145 5 3 21 22 0    
25-45 513 20 -18 38 40 2    
46-65 551 15 5 21 18 5    
66-74 225 3 -3 8 7 7    

75+ 221 4 2 5 6 17    
Totalt m 2060 56 0 119 -110 -31 20 -2

Totalt 4138 100 -24 225 -217 -70 35 -27
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Storfors 
Befolkning 2001: 4 643 personer (varav 4 % utländska medborgare). Storfors har en lägre 
andel personer i åldrarna 18-44 än både länet och riket. Däremot har man jämfört med 
länet och riket en större andel invånare över 65 år, och man har också procentuellt sett fler 
i åldrarna 0-15 än länssnittet. 
Förändring sedan 1968: -19,4 % vilket är den femte mest omfattande minskningen i 
länet. Storfors har haft en stor minskning av sin befolkning under 1990-talet och tillhör 
tillsammans med Filipstad, Hagfors och Munkfors de kommuner som har haft den största 
minskningen i länet under denna period. 
Befolkningstäthet (1999): 12,2 invånare/km2 

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 80,7 år, män 77,6 år, vilket är den längsta 
medellivslängden för män i Värmland. (Länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 år, rikssnitt ♀: 81,4 
år, ♂: 76,2 år)  
Medelålder (2001): 42,1 år. (Länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år) Fem kommuner i 
Värmland har en högre medelålder. 
Flyttningar (2000, 2001): Flyttningsnettot för Storfors år 2001 negativt med 38 personer 
(se vidare i tabell 12). Angående de inrikes inflyttningarna har de flesta varit från övriga 
Svealand, varav 49 % från övriga Värmland och drygt 6 % från Stockholm. Borträknat 
Värmland står Svealand fortfarande för den största inflyttningen. Näst största gruppen 
kommer från Götaland med 5 personer (ingen från Göteborg). Under år 2001 flyttade inga 
personer varken in ifrån eller till Norrland. Största inflyttningen inom länet kommer från 
Kristinehamn med 53 personer, följt av Filipstad med 17 personer. Utflyttningen från 
Storfors har också varit störst inom Svealand med 66,5 % inom Värmland men inga till 
Stockholm. 24 personer har flyttat till Götaland, varav 19 till Göteborg. Inom länet har den 
största flyttningen varit till Kristinehamn följt av Karlstad. Flyttningsnettot åren 1999-2000 
var negativt gällande både tätortsnära landsbygd och tätort. Flyttningen från tätort är dock 
nästan sex gånger så stor som den från tätortsnära landsbygd. 
Boende (1990-2001): Av det totala invånarantalet i Storfors kommun år 2000 bodde 40,1 
% i tätortsnära landsbygd och 59,9 % i tätort. År 1990-2001 minskade det totala 
bostadsbeståndet i Storfors med 128 enheter. År 2000 byggdes en lägenhet och 2001 revs 
ett småhus för lägenheter. Det allmännyttiga bostadsbolaget äger 500 lägenheter, utav vilka 
18 är lediga, det vill säga 3,6 %. Länssnittet på outhyrda lägenheter ligger på 4,1 %, vilket 
gör att Storfors här ligger under länssnittet. Boendetätheten ligger i Storfors på 2,08 
personer/lägenhet vilket är högre än länssnittet (1,96) och är den fjärde högsta 
boendetätheten i länet. 
Pendling (1999): Storfors har en betydligt högre utpendling än inpendling. Inpendlingen 
ligger runt 25 % och utpendlingen närmare 50 %. Dock är Storfors arbetsmarknad 
förhållandevis svag och pendlingen går främst till grannkommunerna Karlskoga, 
Kristinehamn och Filipstad. Största andelen både män och kvinnor pendlar till 
Kristinehamn och största andelen inpendlare kommer från Kristinehamn. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor 130 600, män 188 700 kronor (Länssnitt ♀: 134 700 kr, 
♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400). 
Disponibel inkomst per capita (2000): 99 208 kronor (Länet: 104 631, riket, 116 236). 
Sex kommuner i Värmland har en lägre disponibel inkomst per capita. 
Näringsstruktur (2001): Den största andelen anställda i Storfors finns inom 
tjänstenäringarna, 51,2 %. (Länet 55,5%, Riket  66,2 %). Industri- och de areella 
näringarna har vardera 24,4 % av arbetsställena. Storfors har den största andelen 
arbetsställen inom de industriella näringarna i länet och ligger därmed över både läns- och 
rikssnitten (Länet 12,4 % Riket 14,4 %). Man har mindre andel inom de areella näringarna 
än länet (32,1 %), men större andel än riket (19,4 %). 
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Största arbetsgivare (2000, 2001): Största arbetsgivare i Storfors är Storfors Kommun 
med 375 eller 33,7 % anställda. Näst största arbetsgivare är Structo AB och Stiftelsen 
Lundbergs skola med vardera 125 personer eller 11,2 % anställda. Tillsammans anställer 
dessa tre arbetsgivare 56,1 % av de totalt anställda i kommunen. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Kommunen har tillsammans med Eda och Grums den 
lägsta förvärvsfrekvensen för kvinnor. Däremot har man den sjätte högsta 
förvärvsfrekvensen för män i kommunen. Man har också den högsta förvärvsfrekvensen 
gällande utrikes födda män. 
Arbetslöshet (2001): 4 %. (Länet 3,9 % Riket 3,4 %). Sex kommuner i länet en högre 
arbetslöshet. Arbetslösheten bland män ligger på 4,1 %, (Länet 4,6 %, Riket 3,9 %). Endast 
två kommuner har en lägre arbetslöshet bland män än Storfors. Kvinnornas arbetslöshet 
ligger på 4,2 %, vilket gör Storfors till den enda kommunen i länet som har högre 
arbetslöshet bland kvinnor än bland män. Siffran är också den fjärde högsta siffran i länet. 
(Länet 3,4 %, Riket 3,2 %) 
Utbildning (2002): Utbildningsnivån i Storfors är lägre bland både kvinnor och män än 
läns- och riksgenomsnittet. Andelen som endast läst folk-/grundskola är betydligt högre än 
övriga länet och riket (män 26,8 %, kvinnor 22,9 %, länet: ♂: 21,6 %, ♀: 17,7 %). Andelen 
kvinnor som läst gymnasium i max två år är den näst högsta i länet och andelen som läst 
gymnasium i mer än tre år är den lägsta i länet. Däremot har tre kvinnor (0,2 %) läst 
forskarutbildning, vilket är i nivå med länssnittet. 
Övrigt: Storfors har tillsammans med Filipstad det högsta ohälsotalet i länet. Vidare har 
Storfors tillsammans med Filipstad även den lägsta andelen barn i barnomsorg för barn 
mellan 6-9 år. Den självupplevda hälsan är dålig, i synnerhet bland kvinnor. Det finns en 
hög andel kvinnor med långvarig sjukdom och en hög andel dagligrökare, speciellt bland 
kvinnor. Andelen kvinnor som är oroliga för arbetslöshet är hög och det finns en ansamling 
av riskfyllda levnadsvanor bland kvinnor. 
 

Tabell 12. Befolkning i Storfors 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 462 23 -14 17 27 0 20   
17-24 138 4 -15 26 51 0     
25-45 519 34 -12 51 38 1     
46-65 651 33 8 22 26 2     
66-74 210 8 -4 5 2 1     
75+ 313 3 -3 4 0 35     
Totalt kv 2293 105 -40 125 -144 -39 20 -38
Män                 
0-16 500 15 -14 38 32 0 15   
17-24 189 3 0 22 42 0     
25-45 575 17 -21 51 53 1     
46-65 672 42 0 25 27 9     
66-74 226 10 1 4 5 3     
75+ 188 2 -8 1 1 23     
  2350 89 -42 141 -160 -36 15 -40
Totalt 4643 194 -82 266 -304 -75 35 -78
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Sunne 
Befolkning 2001: 13 551 personer (varav 19,5 % utländska medborgare). Sunne har en 
lägre andel invånare i åldrarna 20-40 än riket och länet som helhet. Däremot har man 
betydligt fler över 60 år. 
Förändring sedan 1968: - 6 %. Minskningen är större än länets genomsnittssiffra (-3,8 
%), men utav de kommuner i länet som minskat i befolkning procentuellt sett, kommer 
Sunne på tredjeplats. 
Befolkningstäthet (1999): 10,5 invånare/km2 

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 80,3 år, män 75 år (länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 år, 
rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år). I jämförelse med övriga kommuner i länet är det endast 
fem kommuner som har en kortare medellivslängd, både för män och för kvinnor. 
Medelålder (2001): 41,3 år. (länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år). 
Flyttningar (2000, 2001): Sunne hade år 2001 fler inflyttade personer än utflyttade. 
Flyttningsnettot är +4 personer (se vidare i tabell 13). Angående de inrikes inflyttningarna 
har de flesta varit inom Svealand, varav Värmland står för 84,5 % och Stockholm 4,7 %. 
Borträknat Värmland står Svealand fortfarande för den största inflyttningen. Götaland står 
för den näst största inflyttningen varav de från Göteborg utgör drygt 63 %. Under år 2001 
flyttade 10 personer in från Norrland och 5 ut till Norrland. Största inflyttningen inom 
länet kommer från Karlstad med 74 personer, följt av Torsby med 65 personer. 
Utflyttningen från Sunne har också varit störst inom Svealand med drygt 83 % inom 
Värmland och nästan 11 % till Stockholm. 61 personer har flyttat till Götaland, varav 31 
till Göteborg. Inom länet har den största flyttningen varit till Karlstad följt även här av 
Torsby. Flyttningsnettot åren 1999-2000 var svagt negativt (-3 personer) gällande 
tätortsnära landsbygd men positivt med 95 personer avseende tätort. 
Boende (1990-2001): Av det totala invånarantalet i Sunne kommun år 2000 bodde 55,3 % 
i tätortsnära landsbygd och 44,7 % i tätort. Sunne är den enda kommunen i länet som har 
större antal boende i tätortsnära landsbygd än i tätort (förutom Eda som överhuvudtaget 
inte har något tätortsboende). Mellan 1990 och 2001 har bostadsbeståndet ökat med 349 
enheter i Sunne. Det är den fjärde största ökningen av bostäder i länet. Det allmännyttiga 
bostadsbolaget äger ungefär 7 % (448 lägenheter) av det totala bostadsbeståndet, och av 
dessa är knappt en procent lediga. Detta är den tredje lägsta siffran i länet, men då är också 
det kommunala bostadsbolaget ett av dem med minst antal lägenheter i länet. 
Boendetätheten ligger på 2,06 personer/hushåll, vilket är över länssnittet (1,96) och den 
femte högsta bland länets kommuner. 
Pendling (1999): Sunne har en större utpendling än inpendling i kommunen. Cirka 20 % 
pendlar ut medan knappt 15 % pendlar in. I absoluta siffror är det drygt 400 personer fler 
som pendlar ut ur kommunen än de som pendlar in. Det är också något fler män än kvinnor 
som pendlar både ut och in. Den största inpendlingen gällande män kommer från Torsby 
och gällande kvinnor från Karlstad. I fråga om utpendling pendlar största andelen män till 
Karlstad och största andelen kvinnor till Torsby. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 128 800 kr/år, män: 175 800 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.) Sunne har en låg andel 
höginkomsttagare, cirka 8 %. Endast fyra kommuner i länet har lägre andel 
höginkomsttagare. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 98 657 kronor. Detta är nära 6 000 kronor mindre 
än länsgenomsnittet, och över 17 000 kronor mindre än rikssnittet. Det är också den tredje 
lägsta siffran i länet. 
Näringsstruktur (2001): I Sunne är den största näringsgrenen areella näringar (47,2 %). 
Tillsammans med Sunne är det endast ytterligare fyra kommuner i länet som har fler antal 
arbetsställen vid de areella näringarna än vid tjänstenäringarna. Tjänstenäringarna omsätter 



 131

i Sunne 40,8 % av arbetstillfällena, och industrinäringarna 12 %. Det är bara fyra 
kommuner i länet som har lägre andel arbetstillfällen vid industrinäringar än Sunne. Det är 
bara Årjäng som bland kommunerna i länet har en lägre andel arbetstillfällen vid 
tjänstenäringar än Sunne. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Sunne Kommun är största arbetsgivare med 25,3 % av 
alla anställda i kommunen. Näst störst är Tetra Pak Packaging material AB med 5,3 % 
anställda och tredje största är Rottneros Rockhammar AB med 4,1 %. Tillsammans 
anställer dessa tre största arbetsgivare 34,7 % av alla sysselsatta i kommunen, vilket är den 
näst lägsta siffran i länet. Detta ska ses som positivt då man inte blir lika känslig för 
konjunktursvängningar som om man hade haft ett fåtal stora arbetsgivare. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Sunne har en förvärvsfrekvens för män på cirka 75 % 
och för kvinnor på strax över 70 %. Detta är något över länssnittet, men ändå ganska långt 
ner på rankingen över kommunerna i länet. Statistiken över kvinnornas förvärvsfrekvens 
ser bättre ut i jämförelse med övriga kommuner i länet än männens. 
Arbetslöshet (2001): 4,1 %, vilket är högre än både läns- och rikssnittet (3,9 respektive 
3,4 %). Arbetslösheten har däremot ständigt minskat sedan 1993 då den låg på 9,4 %. 
Årsmedeltalet för arbetslösa 2001 ligger för kvinnor på 125 stycken och för män på 201 
stycken. Arbetslösheten för män ligger på 5,1 % vilket också är högre än både läns- och 
rikssnittet (4,6 respektive 3,9 %). För kvinnor ligger siffran på 3,4 % vilket är i nivå med 
länssnittet men strax över rikssnittet på 3,2 %. 
Utbildning (2002): I Sunne har 18,1 % kvinnor och 23,7 % män endast folk-
/grundskoleutbildning, vilket är större andel än både läns- och rikssnittet. Även den andel 
som läst högst två år på gymnasium är större än motsvarande andel i riket och länet. På 
högre utbildningsnivå ligger man under läns- och riksgenomsnittet, ändå kan man säga att 
Sunne ligger någonstans i mitten bland Värmlands kommuner vad gäller utbildningsnivå. 
Övrigt: Sunne tillhör de 25 kommuner i Sverige som har störst antal döda och svårt 
skadade i trafiken per 10 000 invånare. 
 

Tabell 13. befolkning i Sunne 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 1424 34 -27 48 47 0 54   
17-24 514 8 10 50 73 1     
25-45 1682 61 -42 91 89 1     
46-65 1618 32 35 39 30 7     
66-74 650 7 -20 8 7 9     
75+ 880 3 3 8 3 72     
Totalt kv 6768 145 -41 244 -249 -90 54 -41
Män                 
0-16 1457 21 -7 49 41 0 60   
17-24 574 12 -9 59 80 0     
25-45 1773 48 -5 83 71 1     
46-65 1726 28 27 44 33 6     
66-74 596 3 -35 9 6 19     
75+ 657 8 2 3 7 68     
  6783 120 -27 247 -238 -94 60 -25
Totalt 13551 265 -68 491 -487 -184 114 -66
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Säffle 
Befolkning 2001: 16 428 personer (varav 2,3 % utländska medborgare) Säffle har en lägre 
andel invånare i åldrarna 0-6 och 18-44 än länet och riket, men en större andel i åldrarna 7-
17 och över 45 år. Andelen personer över 65 år är i Säffle högre än genomsnittet för länet. 
Säffle är befolkningsmässigt den fjärde största kommunen i Värmland. 
Förändring sedan 1968: -18,5 %. Minskningen är betydligt större än länsgenomsnittet    
(-3,8 %). Endast fem kommuner i Värmland har haft en större befolkningsminskning. Idag 
har man nästan 4 000 färre invånare än 1968. 
Befolkningstäthet (1999): 13,8 invånare/km2 

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 80,5 år, män 76 år. (Länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år) 
Medelålder (2001): 42,3 år. (Länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år) Endast fyra kommuner i 
länet har en högre medelålder. 
Flyttningar (2000, 2001): Säffle hade 2001 ett negativt flyttningsnetto med 130 personer 
(se vidare i tabell 14). 
Angående de inrikes inflyttningarna har de flesta varit från Svealand, varav Värmland står 
för 87,6 % och Stockholm drygt 8 %. Borträknat Värmland står Götaland för den största 
inflyttningen varav de från Göteborg utgör nästan 16 %. Under år 2001 flyttade 17 
personer in från Norrland men ingen från Säffle flyttade dit. Största inflyttningen inom 
länet kommer från Karlstad med 49 personer, följt av Grums med 32 personer. 
Utflyttningen från Säffle har också varit störst till Götaland med 266 personer, varav 43 till 
Göteborg. Säffle är den enda kommunen i länet som har haft större utflyttning till annan 
landsdel än Svealand. 238 personer har flyttat inom Svealand, varav drygt 78 % till övriga 
Värmland och nästan 7,6 % till Stockholm. Inom länet har den största flyttningen varit till 
Karlstad följt av Grums. Flyttningsnettot åren 1999-2000 var negativt både gällande 
tätortsnära landsbygd och tätort, även om flytten från tätort var nästan fyra gånger så stor. 
Boende (1990-2001): Av de boende i Säffle kommun år 2000 bodde 40,3 % i tätortsnära 
landsbygd och 59,7 % i tätort. Mellan 1990-2001 ökade det totala bostadsbeståndet i Säffle 
med 129 enheter. Sex kommuner har haft en sämre bostadsutveckling och nio har haft en 
bättre. Till detta får man dock väga hur många lägenheter som står tomma. I Säffle är 5,5 
% av det allmännyttiga bostadsbolagets lägenheter lediga, vilket är högre än länssnittet (4,1 
%). Boendetätheten ligger i Säffle på 1,91 personer/lägenhet, vilket är bland de lägsta i 
länet och även lägre än länsgenomsnittet. 
Pendling (1999): Säffle är en av tre kommuner i länet som har större inpendling än 
utpendling. Utpendlingen ligger på drygt 10 % och inpendlingen på cirka 15 %. Männen i 
Säffle pendlar till största del till Karlstad, och den största andelen manliga inpendlare 
kommer också därifrån. Den största andelen pendlande kvinnor arbetar också i Karlstad, 
men den största gruppen inpendlande kvinnor kommer från Grums. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor 127 700 kronor/år, män 185 400 kr/år. (Länssnitt ♀: 
134 700 kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400)  
Disponibel inkomst per capita (2000): 100 101 kronor. (Länet: 104 631, riket, 116 236) 
Sju kommuner i länet har en lägre inkomst/capita än Säffle. 
Näringsstruktur (2001): I Säffle är den största näringsgrenen areella näringar (44 %). I 
länet är det endast ytterligare fyra kommuner som har fler antal arbetsställen vid de areella 
näringarna än vid tjänstenäringar. (Länet 32,1 %, riket (19,4 %) Tjänstenäringarna 
omsätter i Säffle 42,5 % av arbetstillfällena, (Länet 55,5%, Riket  66,2 %) och 
industrinäringarna 13,6 %. Gällande industrinäringarna har man större andel arbetstillfällen 
där än andelen i övriga länet, däremot ligger man under rikssnittet. (Länet 12,4 %, riket 
14,4 %) 
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Största arbetsgivare (2000, 2001): Säffle kommun är största arbetsgivare med 1875 eller 
29,7 % antällda. Som andra största arbetsgivare kommer Värmlands läns Landsting med 
675 anställda (10,7 %), och på tredje plats Säffle Karosseriaktiebolag med 325 anställda 
(5,2 %). Totalt sysselsätter dessa tre arbetsgivare 45,6 %. Inga större förändringar har skett 
sedan 2000, förutom att kommunen skurit ner i antal anställda med 50 personer. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Säffle har en förvärvsfrekvens bland män på nära 80 % 
och bland kvinnor på strax över 70 %. Männens förvärvsfrekvens är tredje högst i länet och 
kvinnornas är fjärde högst. Man har också större andel utrikes födda män anställda än länet 
i övrigt (dock färre än rikssnittet). 
Arbetslöshet (2001): Andelen öppet arbetslösa ligger i Säffle på 3,9 %, vilket är samma 
som länssnittet, men 0,5 procentenheter över rikssnittet. (Länet 3,9 % Riket 3,4 %) Säffle 
hade som många kommuner hög arbetslöshet i början på 1990-talet, men har haft ständigt 
sjunkande siffror sedan 1993. Största antalet arbetssökande finns i ålderskategorin 25-44 
år. Männens arbetslöshet ligger i Säffle på 4,7 % vilket är över både läns- och rikssnittet ( 
Länet 4,6 % Riket 3,9 %). Kvinnornas arbetslöshet ligger på 3,5 % vilket också är strax 
över läns- och riksgenomsnitten (Länet 3,4 % Riket 3,2 %). 
Utbildning (2002): Andelen kvinnor som endast läst folk-/grundskola är i Säffle lägre än i 
länet i övrigt (17,3 % att jämföra med 17,7 %). 42 % av alla kvinnor i Säffle har läst en 
gymnasieutbildning på högst två år, vilket är den högsta siffran i länet. Andelen som gått 
vidare till högre utbildning blir därför lägre än länssnittet. Andelen män som endast har 
folk-/grundskoleutbildning är betydligt högre än den för kvinnor, 25,4 %, men andelen 
som läst gymnasieutbildning längre än två år är ändå mer än tre procentenheter högre än 
den för kvinnor. Dock ligger utbildningsnivån för män i Säffle klart under både läns och 
rikssnittet. 
Övrigt: Säffle kommun har en låg andel ensamstående personer med barn och även låg 
andel socialbidragsmottagare. Angående hälsoläget har man hög cancerdödlighet för män, 
och många män vårdade för infektionssjukdomar.  
 

Tabell 14. Befolkning i Säffle 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 1600 32 -37 48 70 0 77   
17-24 582 11 -14 64 108 0     
25-45 1907 74 -61 104 119 0     
46-65 2184 64 23 41 36 5     
66-74 817 12 -21 8 9 18     
75+ 1123 4 2 3 5 83     
Totalt kv 8213 197 -108 268 -347 -106 77 -108
Män                 
0-16 1690 32 -27 60 61 0 72   
17-24 609 12 0 47 82 1     
25-45 2107 62 -66 94 125 4     
46-65 2252 56 7 63 45 19     
66-74 759 13 -23 8 11 22     
75+ 798 4 6 2 1 78     
Totalt m 8215 179 -103 274 -325 -124 72 -103
Totalt 16428 376 -211 542 -672 -230 149 -211
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Torsby 
Befolkning 2001: 13 552 personer (varav 3,5 % utländska medborgare). Torsby har en 
mindre andel invånare under 44 år än läns- och riksgenomsnittet. Andelen personer över 65 
år är betydligt större än både länet och rikets snitt, 4,8 respektive 7,5 procentenheter högre. 
Förändring sedan 1968: -22,7 %. I absoluta tal har Torsby backat med nästan 4000 
personer under dessa år. Endast tre kommuner i länet har haft en större procentuell 
minskning i antalet invånare. 
Befolkningstäthet (1999): 3,3 invånare/km2, vilket betyder att Torsby är den mest 
glesbefolkade kommunen i länet. Snittet för Värmland ligger på 15,7 invånare/kvm. 
Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 80,3 år, män 74,2 år (länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år).  
Medelålder (2001): 43,3 år, vilket är den fjärde högsta medelåldern i länet (länssnitt: 41,6 
år, rikssnitt, 39,8 år). 
Flyttningar (2000, 2001): Torsby hade år 2001 ett negativt flyttningsnetto på 48 personer. 
Av dessa är 27 stycken kvinnor och 21 män (se vidare i tabell 15). 
Angående de inrikes inflyttningarna har de flesta varit från övriga Svealand, varav de inom 
Värmland står för drygt 82 % och de från Stockholm 6,6 %. Borträknat Värmland står 
Svealand fortfarande för den största inflyttningen med 27 personer. Näst största antalet 
inflyttade kommer från Götaland, varav de från Göteborg utgör 71,4 %. Under år 2001 
flyttade inga personer in från Norrland, men 18 personer flyttade däremot från Torsby till 
Norrland. Största inflyttningen inom länet kommer från Karlstad med 50 personer, följt av 
Sunne med 45 personer. Utflyttningen från Torsby har också varit störst inom Svealand 
med nästan 80 % inom Värmland och drygt 8,5 % till Stockholm. 37 personer har flyttat 
till Götaland, varav 21 till Göteborg. Inom länet har även den största flyttningen varit till 
Karlstad följt av Sunne. Flyttningsnettot åren 1999-2000 var negativt gällande både 
tätortsnära landsbygd, tätort och glesbygd. Utflyttningen har varit störst från tätort och 
minst från glesbygd, även om skillnaderna är små (åtta personer). 
Boende (1990-2001): Av det totala invånarantalet i Torsby kommun år 2000 bodde 27,6 % 
i glesbygd, 33,1 % i tätortsnära landsbygd och 39,3 % i tätort. Detta betyder att Torsby är 
den kommun i Värmland som har flest antal invånare boende i glesbygd. I länet är det 
endast fem kommuner som har glesbygd. Mellan 1990-2001 ökade det totala 
bostadsbeståndet i Torsby med 311 enheter. 1998 byggdes 49 nya lägenheter, men efter det 
har nybyggandet av flerbostadshus och småhus stått ganska stilla. Boendetätheten i Torsby 
ligger på 1,81 personer/hushåll vilket är den näst lägsta siffran i länet. Länssnittet ligger på 
1,96 personer/hushåll. Av det allmännyttiga bostadsbeståndet är 3,5 % eller 36 stycken av 
lägenheterna lediga. Detta är en mindre andel än länsgenomsnittet. 
Pendling (1999): Torsby har en större inpendling än utpendling. Inpendlingen ligger på 
drygt 15 % och utpendlingen på drygt 10 %. Torsby är en av fyra kommuner i länet som 
har fler in- än utpendlare. Den största andelen manliga pendlare pendlar till och från 
Sunne. Som andra största grupp på inpendlingssidan kommer Hagfors, och på 
utpendlingssidan Karlstad. Bland kvinnor är den största gruppen inpendlare från Sunne och 
näst största från Hagfors. Bland dem som pendlar från Torsby är andelen till Sunne och 
Karlstad i princip lika stora (med en persons övervikt till Sunne). Antalet inpendlare är 
större än antalet utpendlare bland både kvinnor och män i Torsby. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor: 130 900 kr/år, män: 165 300 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400 kr.)  Endast två kommuner i 
Värmland har en lägre medelinkomst för män (Årjäng och Eda). 
Disponibel inkomst per capita (2000): 97 808 kronor (Länet 104 631, Riket 116 236). 
Det är bara två kommuner som har en lägre disponibel inkomst/capita än Torsby (Årjäng 
och Eda). 
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Näringsstruktur (2001): Den största andelen arbetstillfällen i Torsby kommun finns inom 
de areella näringarna (46,4 %). Denna siffra är större än både läns- och rikssnittet, och 
Torsby kommer på fjärde plats bland Värmlands kommuner i fråga om störst andel 
anställda inom areella näringar. 11,4 % av arbetstillfällena finns inom industriella näringar 
och 42,2 % inom tjänstenäringarna. På bägge dessa punkter ligger Torsby under läns- och 
riksgenomsnittet (industri 12,4 % respektive 14,4 %, tjänstenäringar 55,5 % respektive 
66,2 %). Torsbys arbetsmarknad präglas av många små privata företag. Dock är den 
privata sektorn relativt svag vilket gör att den offentliga sektorns verksamhet har stor 
betydelse för sysselsättningen. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Största arbetsgivare är Torsby kommun med 1 275 
eller 27,3 % anställda. Som andra största arbetsgivare kommer Värmlands läns landsting 
med 13,4 % anställda, och på tredje plats Stora Enso Skog AB med 2,7 % anställda. 
Tillsammans anställer dessa tre arbetsgivare 43,4 % av den totala arbetskraften i Torsby. 
De tre största arbetsgivarna utgör en mindre andel i antal anställda än de gjorde år 2000. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Tillsammans med Årjäng är Torsby den enda kommun i 
länet som har en högre förvärvsfrekvens bland kvinnor än bland män, totalt sett ligger man 
bara efter Hammarö i högst förvärvsfrekvens bland kvinnor (ca 73 %). Den totala 
förvärvsfrekvensen för män ligger dock bland de lägsta i länet, runt 70 %. 
Arbetslöshet (2001): 3,8 % vilket är strax under siffran för hela länet (3,9 %) och något 
över rikssiffran (3,4 %). Från att ha haft den fjärde största arbetslösheten i länet 1993 
ligger Torsby idag på delad femteplats bland de kommuner som har lägst arbetslöshet. Av 
det totala antalet arbetslösa i Torsby (296 stycken) är 71 % män och 29 % kvinnor. 
Arbetslösheten räknat på bara män ligger på 5,3 %, vilket är den tredje högsta siffran i 
länet (länssnittet 4,6 % rikssnittet 3,9 %). Arbetslösheten för kvinnor ligger på 2,4 % vilket 
är den näst lägsta siffran i länet (länssnittet 3,4 % rikssnittet 3,2 %). 
Utbildning (2002): Utbildningsnivån bland kvinnor ligger i Torsby något under läns- och 
riksgenomsnitten. 19 % har endast läst folk-/grundskola (jämfört med länet: 17,7 % och 
riket: 17,2 %). 21,1 % har läst eftergymnasial utbildning (länet: 28 %, riket: 32 %). 
Männen i Torsby har en lägre utbildningsnivå än kvinnorna, en dryg fjärdedel har bara läst 
folk-/grundskola (länet 21,6 % och riket 20,9 %). 12,5 % av männen i Torsby har läst 
eftergymnasial utbildning. Däremot har en större andel män än kvinnor i Torsby gått vidare 
till forskarutbildning (0,3 % män, 0,1 % kvinnor). 
Övrigt: Torsby har en låg andel höginkomsttagare, cirka 7 % jämfört med länets 15 % och 
rikets 20 %. Angående hälsan i Torsby har man ett högt antal vårdade för alkoholrelaterade 
sjukdomar, särskilt bland män. Bland kvinnor har man en hög andel vårdade för astma och 
hög dödlighet i hjärtsjukdomar. Den självupplevda hälsan är låg bland män, framtidstron är 
låg, en hög andel är överviktiga, en hög andel är dagligrökare bland män och männen har 
även ansamlingar av riskfyllda levnadsvanor. Bland kvinnor är det många som upplever 
ekonomisk stress och som är rädda för arbetslöshet. Dock känner sig de flesta trygga i 
kommunen och det är endast en låg andel som är rädda för att vistas utomhus ensamma. 
Torsby tillhör också de 25 kommuner i landet som har störst antal dödade och svårt 
skadade i trafiken per 10 000 invånare. 
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Tabell 15. Befolkning i Torsby 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 1255 61 -21 30 35 2 60   
17-24 488 15 18 58 68 0     
25-45 1499 97 -75 66 87 2     
46-65 1736 102 25 45 33 10     
66-74 749 17 -24 4 8 13     
75+ 1001 8 -6 9 8 90     
Totalt kv 6728 300 -83 212 -239 -117 60 -84
Män                 
0-16 1298 48 -37 38 27 0 49   
17-24 577 12 -11 28 59 1     
25-45 1677 53 -32 87 101 1     
46-65 1825 54 0 45 26 16     
66-74 711 7 6 3 3 25     
75+ 736 4 -16 2 8 76     
Totalt m 6824 178 -90 203 -224 -119 49 -91
Totalt 13552 478 -173 415 -463 -236 109 -175
 

Årjäng 
Befolkning 2001: 9 803 personer (varav 10 % utländska medborgare). Årjäng har en större 
andel personer över 65 år än länet och riket, andelen personer under 15 år är dock något 
högre än länssnittet men något lägre än rikssnittet. 
Förändring sedan 1968: -3,5 %, vilket är en minskning strax under riksgenomsnittet (-3,8 
%). Bland de kommuner som minskat i antal invånare är Årjäng den kommun i Värmland 
som minskat minst. 
Befolkningstäthet (1999): 6,9 invånare/km2 

Medellivslängd (1991-2000): Kvinnor 80,5 år, män 75,8 år. (Länssnitt ♀: 80,4 år, ♂: 75,4 
år, rikssnitt ♀: 81,4 år, ♂: 76,2 år) 
Medelålder (2001): 41,5 år. (Länssnitt: 41,6 år, rikssnitt, 39,8 år)  
Flyttingar (2000, 2001): Årjäng hade år 2001 ett positivt flyttningsnetto på 44 personer. 
Av dessa var 28 män och 16 kvinnor. Angående de inrikes inflyttningarna har de flesta 
varit inom Svealand, varav de inom Värmland står för 84,5 % och de till Stockholm för 7 
%. Borträknat Värmland står Götaland för den största inflyttningen varav de från Göteborg 
utgör drygt 17 %. Under år 2001 flyttade inga personer in från Norrland medan 6 stycken 
flyttade från Årjäng till Norrland. Största inflyttningen inom länet kommer från Karlstad 
med 21 personer, följt av Eda med 14 personer. Även utflyttningen från Åmål har varit 
störst inom Svealand med 95 % inom Värmland. 55 personer har flyttat till Götaland, varav 
29 till Göteborg. Inom länet har den största flyttningen varit till Karlstad följt av Arvika. 
Flyttningsnettot åren 1999-2000 var negativt gällande både tätortsnära landsbygd och 
tätort. Flyttningen från tätortsnära landsbygd var dock mer än dubbelt så stor som den från 
tätort. Glesbygden i kommunen har ett flyttningsnetto på 0 – inga har flyttat in och inga ut. 
Boende (1990-2001): Av det totala invånarantalet i Årjäng kommun år 2000 bodde 0,2 % i 
glesbygd, 62,5 % i tätortsnära landsbygd och 37,3 % i tätort. Årjäng är en av fem 
kommuner i Värmlands län som klassas ha glesbygd inom kommunen. 1990-2001 har det 
totala bostadsbeståndet i Årjäng ökat med 209 enheter. 2001 byggdes 8 småhus för 
lägenheter och det är ungefär på den nivån, och lite lägre ändå, som nybyggnationen legat 
på sedan 1998. Det allmännyttiga bostadsföretaget i Årjäng äger 814 lägenheter, utav vilka 
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2,8 % är lediga (23 stycken). Boendetätheten är 1,93 personer/hushåll vilket är något lägre 
än länssnittet (1,96). 
Pendling (1999): Årjäng är den kommun som tillsammans med Säffle har den lägsta 
utpendlingen från kommunen. Årjäng har också den näst lägsta inpendlingen. 
Utpendlingen ligger på drygt 11 % och inpendlingen på cirka 8 %, alltså en större ut- än 
inpendling i kommunen. Den största andelen utpendlande män från Årjäng pendlar till 
Karlstad, och den största delen inpendlande män kommer från Eda. Bland kvinnor råder en 
något större utpendling från kommunen än inpendling. Den största andelen pendlar till 
Arvika, medan största andelen inpendlare kommer från Eda och Säffle. 
Medelinkomst (2000): Kvinnor 125 300 kr/år, män 159 800 kr/år. (Länssnitt ♀: 134 700 
kr, ♂: 189 900 kr, rikssnitt ♀: 143 900 kr, ♂: 209 400) För män är medelinkomsten lägst i 
länet, medan den för kvinnor är näst lägst. 
Disponibel inkomst per capita (2000): 92 732 kronor, vilket är den lägsta siffran i 
Värmlands län. (Länet: 104 631, riket, 116 236)  
Näringsstruktur (2001): I Årjäng är 48,8 % arbetsställen inom de areella näringarna. 
Detta är den största andelen i Värmlands län. (Länet 32,1 %, Riket (19,4 %)  Man har 
också den lägsta andelen arbetsställen i tjänstenäringar; 39,4 %. ,(Länet 55,5%, Riket  66,2 
%) Gällande de industriella näringarna ligger man på 11,8 %.Det är den fjärde lägsta 
siffran i länet. (Länet 12,4 %, Riket 14,4 %) Årjäng har också en hög andel manliga 
företagare, den största andelen bland kommunerna i Värmlands län. Drygt 18 % av 
sysselsättningen i Årjäng består av manliga företagare. 
Största arbetsgivare (2000, 2001): Årjängs Kommun är största arbetsgivare med 1 025 
anställda (29,8 %). Näst störst är Elektromekan i Årjäng AB med 425 anställda (12,3 %). 
Tredje störst är Värmlands läns landsting med 175 anställda (5,1 %). Tillsammans anställer 
dessa tre arbetsgivare 47,2 % av alla anställda i kommunen. Förändringar sedan år 2000 är 
att både Årjängs Kommun och Elektromekan har ökat i antal anställda med 150 respektive 
100 personer. 
Förvärvsfrekvens (1999, 2000): Tillsammans med Torsby är Årjäng den enda kommun 
som har högre förvärvsfrekvens bland kvinnor än bland män. Förvärvsfrekvensen bland 
män är den lägsta i länet och ligger på runt 68 %. För kvinnor ligger den på drygt 70 %. I 
Årjäng har man också den lägsta förvärvsfrekvensen bland utrikes födda män, främst födda 
i övriga Europa. 
Arbetslöshet (2001): %). Den öppna arbetslösheten ligger på 3,2 % i Årjäng. (Länet 3,9 
%, riket 3,4 %). För kvinnor ligger arbetslösheten på 2,4 %, vilket är den näst lägsta siffran 
i länet och klart under både läns- och riksgenomsnittet (3,4 respektive 3,2 %). 
Årsmedeltalet för den öppna arbetslösheten för män ligger i Årjäng på 4,1 %. Detta är strax 
över rikssnittet (3,9 %) men under länssnittet (4,6 %).  
Utbildning (2002): Utbildningsnivån bland män i Årjäng är en av de lägsta i länet. 26 % 
av männen har endast läst folk-/grundskola, vilket är en av de högsta siffrorna i länet och 
en bra bit över läns- och rikssnittet (21,6 % respektive 20,9 %). Gällande eftergymnasial 
utbildning ligger siffran på 10,8 %. Detta är den lägsta andelen i länet. (länssnitt 21,4 %, 
rikssnitt, 26,7%) Bland kvinnor ligger utbildningsnivån under läns- och rikssnittet. 
Betydligt större andel har endast läst folk-/grundskola i Årjäng än övriga länet och riket. 
16,7 % av kvinnorna har genomgått eftergymnasial utbildning. Endast två kommuner har 
en lägre andel. (länssnitt 28,0 %, rikssnitt 32,0 %)  
Övrigt: Årjäng har en låg andel, runt 7 %, höginkomsttagare, men man har också en låg 
andel socialbidragsmottagare, runt 3 %, vilket är den tredje lägsta siffran i länet. Man har 
också en ganska låg andel ensamstående personer med barn (drygt 7 % av alla barnfamiljer 
i kommunen). Däremot har man en hög andel män som arbetar över 50 timmar/vecka och 
sjukskrivningarna bland män är också hög. Dock är det få i kommunen som har långvariga 
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sjukdomar och kvinnor har över lag ett gott psykiskt välbefinnande. Det är också få 
personer som är rädda för att gå ut. 
 
 

Tabell 16. Befolkning i Årjäng 2001 
Kvinnor Folkmängd Utländska Folkökning Inflyttade Utflyttade Döda Födda Förändr.
0-16 966 101 -15 39 33 0 39   
17-24 389 43 7 46 64 0     
25-45 1166 167 -18 60 56 0     
46-65 1248 183 13 45 26 9     
66-74 453 35 6 9 5 7     
75+ 673 23 -2 3 2 49     
Totalt kv 4895 552 -9 202 -186 -65 39 -10
Män                 
0-16 1003 94 18 36 27 0 60   
17-24 401 40 -5 39 41 0     
25-45 1331 135 -7 60 61 0     
46-65 1302 131 24 53 29 11     
66-74 445 35 5 7 6 13     
75+ 426 22 -13 1 4 43     
Totalt m 4908 457 22 196 -168 -67 60 21
Totalt 9803 1009 13 398 -354 -132 99 11
 


