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Sara Nilsson, näringslivsutvecklare, Rose-Marie Andersson, näringslivsutvecklare, Marianne Andersson, näringslivsstrateg, Lotta 
Eriksson, enhetschef och Lisa Knutsen, student och ungdomssamordnare,

Hej företagare!
Här är några av oss som jobbar på enheten för näringsliv, universitet och turism i kommunen. Vår enhet 
arbetar för att Karlstad ska vara en attraktiv stad att bo, uppleva, verka och utvecklas i.  
 
Tillsammans har vi en bred kompetens inom de tre grenarna; näringsliv, universitet och turism och ska helt enkelt bidra till att vi 
blir fler Karlstadsbor. Vi erbjuder bland annat stöd och information om entreprenörskap, företagande och etableringar. 
Tillsammans med flera andra aktörer arbetar vi för att skapa förutsättningar för företag att växa och utvecklas i 
Karlstadsregionen. 
 
Vi är till för näringslivet och tillsammans med er ska vi arbeta för att undanröja hinder som kan finnas på vägen. 
 
Hör gärna av dig till oss, ingen fråga är för stor eller för liten! 

Joakim och Kristoffer Hedlund i 
Edblads första butik i Sverige.

3 snabba frågor till Edblad 

För ett par månader sedan slog Edblad upp dörrarna till sin första butik nånsin 
- här i Karlstad. När vi besökte bröderna Kristofer och Joakim i butiken 
passade vi på att ställa några frågor. 
 
Hej och välkommen till Karlstad! Varför valde ni just Karlstad som 
etableringsort? 
- Jag flyttade hit från Stockholm för ett par år sedan och trivs väldigt bra i Karlstad, säger 
Kristofer. När vi fick möjligheten att driva detta via franschising kändes Karlstad som en 
bra stad att satsa i. Vi känner att det finns fina möjligheter här och det känns som en stad 
som lever. 
Vilka utmaningar ser du att handeln står inför? 
- I just vår butik handlar det om att lyckas uppmärksamma att vi även säljer kläder och 
inredning. Våra smycken känner kunden oftast till innan, men övrigt sortiment behöver vi 
sälja in allt mer.  
Det kommer hända mycket i Karlstad City de kommande åren. Vad tycker du 
är de viktigaste faktorerna för ett levande centrum? 
- Det är viktigt att inte se andra gallerier i centrum som konkurrenter utan snarare som 
kollegor. Vi måste se centrum som en enhet och att vi vill få kunderna att röra sig mellan 



oss. Det är också viktigt att det finns bra parkeringsmöjligheter och att arbeta för ett lätt 
flöde i stan.  
 
Tyck till du också om framtidens centrum! Följ länken för att få veta mer: 
http://karlstad.se/Bygga-och-bo/Kommunens-planarbete/centrum-2030/  

Lisa Knutsen arbetar som 
student- och 
ungdomssamordnare i Karlstads 
kommun

Vi arbetar för att stärka Karlstads talangattraktion

För att Karlstadsregionen ska fortsätta att utvecklas och ha en positiv tillväxt 
behöver vi attrahera de personer och kompetenser som medverkar till att vi 
rör oss framåt. 
 
Därför påbörjade Tillväxtcentrum 2013 arbetet med att stärka Karlstads talangattraktion. 
Tillsammans med Region Värmland, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland 
deltar vi under hösten i ett samverkansprojekt för att ta det arbetet till nästa fas och 
kunna arbeta mer konkret.  
 
- 8 av 10 inflyttade studenter väljer att lämna Värmland efter sin examen. Det är en viktig 
kompetens som vi tappar och det här är ett bra sätt att jobba för att behålla dem. Säger 
Lisa Knutsen, student- och ungdomssamordnare i kommunen. 
  
- Nyligen var vi i Lund för att träffa kollegor från hela Sverige. Det blev mycket 
erfarenhetsutbyte och tips på hur vi kan arbeta för att locka hit personerna som kan 
bidra till Värmlands utveckling, berättar Lisa vidare. 
  
I projektet kommer vi i kommunen tillsammans med andra arbetsgivare och inflyttare att 
identifiera vilka problem som i dag upplevs vid rekrytering. Tillsammans ska vi hitta 
lösningar för att attrahera talanger att flytta hit och etablera sig i regionen. 
 
Kontakta Lisa om du vill veta mer! lisa.knutsen@karlstad.se 
 

E-handelsexperten Urban 
Lindstedt föreläser på Arenan

Välkommen på kostnadsfri 
inspirationsföreläsning om e-handel!

E-handeln fortsätter att utvecklas snabbt. I dag är e-handel en förutsättning 
för att framtidssäkra ditt företag. Journalisten och e-handelskonsulten Urban 
Lindstedt visar framgångsfaktorerna hos några av Sveriges framgångsrikaste 
e-handlare.  
 
När: Onsdagen den 19 oktober kl 7.30 - 9.30 
Var: Arenan i bibliotekshuset 
Anmälan: sara.nilsson@karlstad.se senast den 12 oktober 
Vi startar med frukost. Både frukost och föreläsning är gratis. 
                                               
Med föreläsningen vill vi inspirera er deltagare att tänka på hur ni kan stärka era företag 
med hjälp av e-handel. Urban Lindstedt är en välkänd journalist, författare och föreläsare 
inom ämnen som e-handel, digital marknadsföring och digital strategi. Han har bevakat 
webbutvecklingen och e-handel professionellt sedan år 2000. 
 
Föreläsningen ingår i EU-projektet "Hållbar Handelsutveckling i staden" som Karlstads 
kommun deltar i. Projektets syfte är bland annat att använda e-handel som en grund för 
att stärka små- och medelstora företag och möjliggöra en breddning av redan befintlig 
affärsidé. 
 
Vill du veta mer om projektet? Kontakta projektledare Helena Bornstedt på 
helena.bornstedt@filipstad.se 
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Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Rankingen är en av flera indikationer som visar var kommunen står och vilka 
områden vi behöver utveckla. Karlstads kommun hamnar på plats 89 av 
Sveriges 290 kommuner. Undersökningen är en av de mätningar vi tittar på 
när vi utvärderar vårt arbete. Ungefär 15 åtgärdsförslag har nu identifierats 
som ska bidra till att förbättra företagsklimatet i kommunen. Det är främst 
attityder från tjänstemän, politiker och media som behöver förbättras.   
 
– Vi är mitt uppe i ett utvecklingsarbete, men det tar tid att förändra strukturer och 
attityder. Vi arbetar långsiktig, är lyhörda för företagarnas åsikter och tar självklart till 
oss resultatet, säger Ulf Johansson, näringslivsdirektör. 
 
Förbättringsarbete för ökad förståelse och bättre service 
Siffrorna bakom rankingen visar att det behövs ett mer aktivt arbete för att visa på 
betydelsen av ett framgångsrikt näringsliv. Det behövs ett utökat samarbete i den 
kommunala organisationen för att göra det enkelt för företagare.  
- Vi kan kraftsamla ytterligare för att tillsammans med näringslivet genomföra 
utvecklingsinsatser för att stärka det lokala företagsklimatet. Vi behöver också 
fokusera på vår egen organisation och interna processer för att förenkla och förbättra 
för företagare, avslutar Ulf Johansson.  
 
Fakta Företagsklimat 
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla 290 
kommuner. Kommunens rankingplacering beror på företagens svar från 
enkätundersökningen och statistik från SCB och UC AB.  Rankingen baseras till två 
tredjedelar på företagens enkätsvar och till en tredjedel på statistiska faktorer.  
Läs mer om undersökningen och rankingen på http://www.foretagsklimat.se/ 

Business Update System - Vårt företagsregister i 
Karlstad

För att vi ska kunna nå dig med information, inbjudningar m.m. från oss i kommunen 
behöver vi ha er e-postadress. Vi använder oss av ett system som heter Business 
Update System. Ni kan välja att även finnas med synligt på karlstad.se eller endast på 
"baksidan" där bara vi har tillgång till informationen. Vi lämnar den aldrig vidare! 
 
Här hittar ni vårt synliga företagsregister och ni kan själva fylla i era uppgifter där. 
http://business.updatesystem.se/kbr 
Behöver ni hjälp? Hör av er till sara.nilsson@karlstad.se  

Dags för ”Stjärnföretagarens 15 hemligheter”

Den 16 november kommer evenemanget "Stjärnföretagarens 15 hemligheter" till Karlstad. 
Under dagen får du lära dig hur världens stjärnföretagare bygger sina företag, och du får 
15 konkreta verktyg och strategier som hjälper dig i ditt företagande. På scen finns bland 
andra Andreas Carlsson, en av världens mest framgångsrika musikentreprenörer och en 
riktig inspiratör. 
 
Karlstads kommun är medarrangör till evenemanget. 
 
När: 16 november 12.30 - 17.00 
Var: Nöjesfabriken 
Hur: Läs mer och anmäl dig på mittforetag.com/karlstad 
 
Varmt välkommen! 

Här hittar du kommunens aktuella upphandlingar

Visste du att alla aktuella och planerade upphandlingar finns att hämta på ett ställe? 
http://karlstad.se/Naringsliv-och-arbete/Upphandling-och-inkop 
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Kollegor från Karlstad, 
Forshaga, Kil och Grums 
marknadsför regionen 
tillsammans

Värmländskt på Business Arena 

”Fem solklara skäl att etablera sitt företag i regionen”, med den divisen ska vi 
i Karlstad Business Region locka nya företag till regionen. Konceptet 
presenterades vid Business Arena i Stockholm 
 
Representanter för Karlstad Business Region där kommunerna Forshaga, Grums, 
Hammarö, Karlstad och Kil ingår har för ett par veckor sedan varit på plats och 
marknadsfört vår region på Business Arena i Stockholm. Business Arena är Nordens 
ledande mötesplats för aktörer på ledande befattningar i fastighets- och 
samhällsbyggnadssektorn. 
 
Syftet med resan var att ge aktörerna fem solklara skäl att etablera sitt företag i 
regionen.Vi är världsledande inom exportinriktad industri, vi har konkurrenskraftiga 
priser på lokaler och mark. Vi har även utmärkt infrastruktur och 
kommunikationsmöjligheter, vi har närheten till Osloregionen. Tillsammans i vår region är 
vi 137 000 invånare i en attraktiv livsmiljö.

Ulf Johansson, 
näringslivsdirektör Karlstads 
kommun

Hälsning från näringslivdirektören

Inför skrivandet av den här krönikan gick jag tillbaka och tittade på vad vi hade skrivit 
tidigare. Bland annat hittade jag en krönika från 2008 då vi hade valt att fokusera på 
befolkningsutvecklingen och vilka krav som ställdes inom bostadsbyggandet. Delar av det 
jag skrev då skulle kunna gälla även i dag men samtidigt finns det väsentliga skillnader.  
 
Vi i Karlstad är i en annan situation nu än vad vi var då. Det som var målet då är den 
situation vi befinner oss i just nu. Vi är nämligen på väg att bli – inte en storstad – men en 
större stad. Just nu är en tid då det helt enkelt är roligt att jobba i Karlstad och vara en del 
i den expansion som sker med tankar kring stadsutveckling och ett resecentrum, ny kraft i 
arenafrågan, alla byggprojekt i staden med mera.  
 
Det gör också att vi måste modernisera vårt arbete och följa den utvecklingssituation som 
vi befinner oss i. Det innebär att vi som jobbar på kommunledningskontoret måste ha en 
överblick och en kompetens att hantera framtida utmaningar i Karlstad. Det gör vi på 
många sätt men ett av dem är att bygga upp en central planeringsenhet med kompetens 
som kan arbeta med tillväxtfrågorna från ett samhällsplanerarperspektiv.  
 
Vi kommer att behöva ett antal nya medarbetare för att göra det. Så om du är 
samhällsplanerare och vill vara en del i utvecklingen så håll ögonen öppna för nu satsar 
vi i Karlstad.  
 

Ett nyhetsbrev från Tillväxtcentrum Karlstads kommun. 

Avsluta prenumeration 
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