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NY RAPPORT OM VÄRMLAND VISAR: 

 230 MILJONER SKÄL ATT ARBETA MER 
HÅLLBART 
För få studenter väljer att stanna i länet efter avslutade akademiska studier, företagen har i 
genomsnitt sämre lönsamhet än riket och 10 av 16 kommuner backar rejält i det årliga 
Hållbarhetsindex där Sveriges miljöbästa och miljösämsta kommuner rankas. Det är utmanande 
siffror, men också många möjligheter som uppdagas i en ny rapport som analyserar Värmland ur 
de tre hållbarhetsaspekterna - ekonomiskt, socialt och klimat/miljömässigt.  

Rapporten visar på flera trender som behöver brytas för att bättre ta tillvara på Värmlands 
potential. Bland annat ligger länet 1,3 procent under riksmedel när det gäller företagens lönsamhet 
trots att näringslivsprofilen innehåller flera av de branscher som spås bäst framtid.  

Tre utmaningar utmärker sig i underlaget. Den första är att Värmlandskommunerna totalt sett går 
kräftgång i det hållbarhetsindex som varje år rankar Sveriges kommuner från miljöbästa till 
miljösämsta. I senaste index backar länets kommuner i genomsnitt 44 placeringar, vilket är ett 
kraftigt underbetyg till det långsiktiga hållbarhetsarbetet i länet.  

Flyttande ungdomar och sjukskrivningar för 230 miljoner kronor per år  

Varje år tappar också Värmland innovationskraft, drivkraft och tillväxtmöjligheter genom att 
alldeles för få ungdomar väljer att stanna kvar efter avslutade studier på Karlstads Universitet. 
Bland annat väljer endast en av tio av de externa studenterna, och bara fyra av tio av de 
värmländska studenterna att bosätta sig och jobba i Värmland efter sin examen.  

Sist, men inte minst är det de höga sjukskrivningstalen i den offentliga sektorn som inte bara kostar 
svindlande pengar varje år i sjukpenning och produktionsbortfall, utan också gör att befolkningen 
inte är så frisk och välmående som man skulle önska. Undantaget är Torsby, som inte bara är bäst i 
länet, utan i hela Sverige med 4,3 procent i sjukskrivningstal. Resten av Värmlandskommunerna 
ligger mellan 4,9 och 7,4 procent. Motsvarande för landstingets är 5,4 procent.  

- Värmland har hela 230 miljoner kronor om året att tjäna på att jobba på samma sätt som 
Torsby kommun med sina sjukskrivningar. Såväl kommuner som företag har också mycket att 
vinna på att bättre anamma hållbarhetsaspekterna, både för att minimera risker och bygga en 
solid framtidsgrund, Det är till exempel bara Forshaga och Karlstad som har tagit fram en 
kemikalieplan och bara Forshaga som säger sig arbeta med hållbara placeringsdirektiv, säger 
Malin Thorsén, Bright Planet som har tagit fram rapporten.   

 

Rapporten föreslår följande nya hållbarhetsmål för Värmland 

Socialt: att samtliga kommuner samt Landstinget i Värmland ska nå samma nivå på 
sjukskrivningstalen som Torsby, det vill säga 4,3 procent.  

Miljömässigt: Att Värmland ska finnas med på topp fem i länstoppen för Hållbarhetsindex.  

Ekonomiskt: Att vi ska behålla hälften av studenterna på Karlstads Universitet i länet efter 
avslutade studier, varav tre av tio av de studenter som kommer från andra håll i landet.  
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Om rapporten:  
Företaget Bright Planet har sammanställt officiell statistik och resultat från utredningar i en och 
samma rapport för att kartlägga hur det står till med hållbarheten i Värmland sett ur flera olika 
perspektiv. Förutom en analys av uppgifterna innehåller rapporten också förslag på nya mål och 
konkreta aktiviteter för en mer hållbar utveckling i Värmland. Hela rapporten bifogas till detta PM 
och finns även att ladda ner från www.brightplanet.se.  

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA 

Malin Thorsén, malin.thorsen@brightplanet.se, 0705-21 10 47 

 

Bright Planet AB är ett konsultföretag inom hållbarhet och kommunikation som hjälper företag att 
komma igång med ett strategiskt och strukturerat hållbarhetsarbete som stärker affärerna och 
verksamheten. Vi hjälper våra uppdragsgivare att bidra och kommunicera med utgångspunkt i 
Agenda 2030 och GRI Standards, och visar att hållbarhetsarbete är lönsamt, meningsfullt och 
enklare än många tror.  

 

 

SÅ MYCKET KAN VÄRMLANDS KOMMUNER SPARA VARJE ÅR  
(på att uppnå samma sjukskrivningstal som Torsby – det vill säga 4,3%) 

Kommun Sjukskrivningstal Summa att spara Besparing i procent 

Arvika 7.3 % 19 377 tkr - 41 % 

Eda 6,3 % 4 683 tkr -32 % 

Filipstad 6,6 % 8 065 tkr -35 % 

Forshaga 6,6 % 7 424 tkr -35 % 

Grums 7,4 % 6 953 tkr -42 % 

Hagfors 6,8 % 9 068 tkr -37 % 

Hammarö 5,0 % 3 009 tkr -14 % 

Karlstad 6,6 % 47 890 tkr -35 % 

Kil 5,5 % 3 782 tkr -22 % 

Kristinehamn 5,9 % 10 374 tkr -27 % 

Munkfors 4,9 % 751 tkr -12 % 

Storfors 7,0 % 2 957 tkr -39 % 

Sunne 4,9 % 2 486 tkr -12 % 

Säffle 7,3 % 10 700 tkr -41 % 

Torsby 4,3 % 0 tkr 0 % 

Årjäng 5,7 % 3 189 tkr -25 % 

Källa: https://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/sjukskrivningskostnader/ 

http://www.brightplanet.se/
mailto:malin.thorsen@brightplanet.se
https://vision.se/Din-trygghet/Arbetsmiljo/sjukskrivningskostnader/

