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Karlstads kommun, kommunledningskontoret 2018 
 
Rapporten är en del av arbetet med att följa upp kommunfullmäktiges övergripande mål. Den baseras 
på officiell statistik samt på analysunderlag från kommunens egna verksamheter. Innehållet har 
diskuterats på målanalysmöten med representanter från olika verksamheter och stämts av med 
berörda direktörer. Rapporten har presenterats för politikerna i kommunledningsutskottet 2018-08-21.  
 
Kontaktperson: Mona Stensmar Petersen, mona.stensmar.petersen@karlstad.se  
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Sammanfattning  
Mål: Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun  

Karlstadsbornas nöjdhet överlag ligger på en hög nivå jämfört med andra 
kommuner. I den senaste medborgarundersökningen (hösten 2017) har dock 
nöjdheten när det gäller kommunen som plats minskat något jämfört med de två 
föregående åren. När det gäller nöjdheten över kommunens verksamheter ligger vi 
på samma nivå som året innan vilket är det bästa vi haft. Även om vi inte sett en 
ökning i något av dessa två index i den senaste undersökningen ligger vi väldigt 
bra till jämfört med genomsnittet för deltagande kommuner och vi har de näst 
nöjdaste kommuninvånarna av våra jämförelsekommuner, efter Kalmar. 

En vacker och trivsam stad har stor betydelse för en positiv utveckling i 
kommunen. Kommunen arbetar hela tiden med utformning av centrum i de 
förändringsprocesser som pågår i staden. Även utvecklingsarbetet i de mindre 
tätorterna och landsbygden är viktigt. Genom byggvisionerna i de mindre 
tätorterna kan vi bidra till att hela kommunen ska leva. När Karlstad växer och 
förtätas och fler människor bosätter sig i stadens centrala delar blir trycket på och 
betydelsen av kvarvarande parker och gröna stråk allt viktigare, både ur sociala, 
funktionella och ekologiska aspekter.  

Vi arbetar också aktivt med kommunikation för att öka Karlstadsbornas stolthet 
över sin stad. Det gör vi genom pressaktiviteter som lyfter fram positiva saker som 
händer i kommunen och inlägg i kommunens kanaler. Där sprider vi goda exempel 
från kommunens verksamheter men också sådant som stärker stoltheten över 
Karlstad som plats att leva och bo på. 

Vi vet att öppenhet för det som är nytt och annorlunda stärker en kommuns 
attraktionskraft och att vi inte uppfattas så i övriga Sverige. Vi har därför de 
senaste åren via kommunikation och marknadsföring på olika sätt visat att Karlstad 
är en öppen kommun för alla. Via våra kanaler ger vi aktuell och saklig 
information till Karlstadsborna. Vår stora utmaning framåt är att beskriva hur och 
varför Karlstad måste växa och utvecklas för att attrahera både företag och 
människor. 

Mål: Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum  

Karlstadsborna är mycket nöjda med kulturen i Karlstad enligt SCB:s 
medborgarundersökning. Kulturindex har ökat flera år i rad och vi ligger bäst till i 
landet av deltagande kommuner. Ökningen som har skett gäller framförallt ökad 
nöjdhet med teaterföreställningar och konserter samt utställnings- och 
konstverksamheten. Att kvinnornas nöjdhet har minskat något sedan förra 
undersökningen påverkar inte resultatet eftersom männens ökade nöjdhet är 
betydligt större. 

För att Karlstad ska kunna vara det dynamiska kulturella centrum som målet anger 
har kommunen valt att stödja föreningar av olika slag och valt att ”stötta 
människor med galna idéer”. Framtiden kommer att fokusera ännu mer på att hitta 
nya och oprövade konstnärliga uttryck som kompletterar det fantastiska utbud som 
finns i dag. Dokumentet Framtidens stad med dess riktlinjer kan ge god inspiration 
för hur kulturen i kommunen kan utvecklas.  

Mål: Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige  

Karlstad är en stad att räkna med när det gäller att ordna stora event och 
evenemang. Med hjälp av besöksstatistik och hotellövernattningar kan vi se att 
siffrorna går uppåt med fler besökare.  

Flest övernattningar i förhållande till folkmängd har Sigtuna, därefter kommer 
Stockholm, Solna, Gotland, Göteborg och sedan Karlstad. Malmö ligger då sjua. 
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För Karlstads del var det de svenska hotellgästerna som stod för ökningen denna 
gång eftersom antalet hotellövernattningar för de utländska hotellgästerna 
minskade. Den totala ökningen sedan året innan blev 1 procent. 

Det som gjort att Karlstad ökat beror på flera saker, men de stora händelserna är 
satsningar på stora möten och att kongresshallen KCCC byggdes, det ökade 
intresset av kinesiska grupper att stanna till i Karlstad på väg mellan Stockholm 
och Oslo samt att Sandgrund Lars Lerin etablerades i Karlstad. Det finns också ett 
ökat intresse av att semestra i städer. En viktig del i kommande arbete är att 
effektivisera våra satsningar på evenemang och det pågår ett arbete att ta fram en 
plan för Karlstads kommuns arbete för stora möten och evenemang.  

Som ett led i att öka trivseln och stoltheten hos Karlstadsborna, samtidigt som vi 
vill attrahera besökare arbetar kommunen med upprustning och utveckling av 
kommunens centrala parker enligt planen ”Parker i ett växande Karlstad”. Andra 
viktiga delar för att utveckla Karlstad som besöksmål är tillförlitliga 
kommunikationer och kultursatsningar. 
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Bakgrund 
Målområdet En kommun för alla är ett av fyra målområden i kommunens 
strategiska plan. Detta målområde innefattar åtta övergripande mål, varav fyra 
behandlas i denna rapport: Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin 
kommun, Karlstadsborna ska ha tillgång till bra bostäder, Karlstad ska vara ett 
dynamiskt kulturellt centrum samt Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i 
Sverige. 

Översikt indikatorer 
Utvecklingen för respektive mål följs upp med hjälp av indikatorer. De fyra mål 
som redovisas i denna rapport följs upp med hjälp av sju indikatorer. 

 
En kommun för alla 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Karlstadsborna ska trivas och 
vara stolta över sin kommun             

Nöjd-Region-Index 0–100, MBU 70 70 70 71 72 70 

    varav män 69 69 68 68 70 69 

    varav kvinnor 70 72 72 74 75 71 

Nöjd-Medborgar-Index 0–100, MBU 64 64 62 64 65 65 

    varav män 65 61 60 62 63 65 

    varav kvinnor 63 68 65 65 67 65 
Karlstad ska vara ett 
dynamiskt kulturellt centrum              

Nöjdhet kultur, index 0–100, MBU 73 72 72 73 74 75 

    varav män 71 68 69 70 70 74 

    varav kvinnor 75 76 76 77 79 77 
Karlstad ska vara bland de 
bästa besöksmålen i Sverige              

Hotellövernattningar i Karlstad i antal 
(tusental), SCB 408 416 419 457 507 514 

Kommentar: Pilarna visar åt vilket håll utvecklingen har gått (positivt eller negativt) för 
respektive indikator det senaste året. En prick (.) i tabellen innebär att vi inte har tillgång 
till det årets siffror.   
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Mål: Karlstadsborna ska trivas och vara stolta 
över sin kommun 
Målet beskriver att Karlstad ska vara en attraktiv kommun för alla invånare. En 
plats som är intressant att bo och leva på, där invånarna trivs och känner förtroende 
för sin kommun.  

För att följa upp målet använder vi oss av två olika index (NRI och NMI) från 
Statistiska centralbyråns medborgarundersökning som Karlstads kommun deltagit i 
flera år i rad. För respektive index ingår några delfrågor som betygssätts av 
invånarna från 1–10 (hur nöjd man är). Betygsmedelvärdena från delfrågorna 
omräknas till ett index från 0 till 100. 

Indikatorernas utveckling 

Indikator: Nöjd-Region-Index (NRI – kommunen som plats), MBU 

Frågorna som ligger till grund för NRI är: Hur nöjd är du med din kommun i dess 
helhet som en plats att bo och leva på? Hur väl uppfyller din kommun dina 
förväntningar på en plats att bo och leva på? Föreställ dig en kommun som en plats 
som är perfekt att bo och leva på. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din 
kommun kommer?  

Karlstadsborna är överlag väldigt nöjda med sin kommun. Det som utmärker sig 
särskilt för Karlstads del är att vi har betydligt mer nöjda invånare inom de flesta 
områden som handlar om kommunen som plats att bo och leva på, jämfört med 
medelvärdet av de deltagande kommunerna. 

I senaste undersökningen som genomfördes under hösten 2017 var värdet för NRI 
70 för Karlstads del, vilket är en liten försämring mot föregående år då det var 72. 
Det är ändå betydligt bättre än medelvärdet för deltagande kommuner där NRI låg 
på 60 i årets undersökning. Lägsta värdet (45) hade Flens kommun och högsta (79) 
hade Danderyd och Lomma. 

Det är kvinnorna som är mest nöjda (71 för Karlstadskvinnorna och 69 för 
Karlstadsmännen) även om skillnaderna mellan könen inte är så stora i år som vid 
förra årets undersökning (2016 hade kvinnorna 75 och männen 70).  

 

FIGUR 1: Nöjd-Region-Index, NRI, för Karlstads kommun 2012–2017 uppdelat 
på kön  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NRI, Karlstad totalt 70 70 70 71 72 70 

   varav män 69 69 68 68 70 69 

   varav kvinnor 70 72 72 74 75 71 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 

Bland jämförelsekommunerna hamnar Karlstad med index 70 på en andra plats 
efter Kalmar som hade index 72. Kalmar har haft en anmärkningsvärd ökning det 
senaste året. 
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FIGUR 2: Nöjd-Region-Index, NRI, Karlstads kommun och 
jämförelsekommunerna  

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 

För delfrågorna inom indexet har det inte skett några större förändringar mellan 
åren mer än att 2016 var toppåret i tidsserien. Observera att det är bruten skala i 
diagrammet och att skalan alltså inte börjar på noll. 

 

FIGUR 3: Delfrågorna som ingår i Nöjd-Region-Index, NRI – resultat för 
Karlstads kommun 2012–2017 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 (OBS! Bruten skala) 

 

Indikator: Nöjd-Medborgar-Index (NMI – kommunens verksamheter), MBU  

Frågorna som ligger till grund för NMI är: Hur nöjd är du med hur din kommun 
sköter sina olika verksamheter? Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina 
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Hur nöjd är du med din kommun i dess helhet som en plats att bo och leva på?

Hur väl uppfyller din kommun dina förväntningar på en plats att bo och leva på?

Föreställ dig en kommun som en plats som är perfekt att bo och leva på. Hur
nära ett sådant ideal tycker du att din kommun kommer?
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förväntningar? Föreställ dig en kommun som sköter sina olika verksamheter på ett 
perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal anser du att din kommun kommer?  

När det gäller hur Karlstadsborna ser på kommunens verksamheter visar det 
övergripande indexet NMI också på ett jämförelsevis bra resultat, index 65 
(samma nöjdhet för båda könen och på samma nivå som föregående år). Det kan 
jämföras med medelvärdet för deltagande kommuner i den senaste undersökningen 
som låg på 55. Lägsta värdet (40) hade Malung-Sälen kommun och högsta värdet 
(69) hade Danderyds kommun.  

 

FIGUR 4: Nöjd-Medborgar-Index, NMI, för Karlstads kommun 2012–2017 
uppdelat på kön  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

NMI Karlstad totalt 64 64 62 64 65 65 

   varav män 65 61 60 62 63 65 

   varav kvinnor 63 68 65 65 67 65 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 

 

Bland jämförelsekommunerna hamnar Karlstad med index 65 även här på en andra 
plats efter Kalmar som hade index 68.  

 

FIGUR 5: Nöjd-Medborgar-Index, NMI, Karlstads kommun och 
jämförelsekommunerna 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 

För delfrågorna inom indexet har det inte skett några större förändringar mellan 
åren mer än att 2014 var bottenåret för frågan om ”Idealkommun”. 
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FIGUR 6: Delfrågorna som ingår i Nöjd-Medborgar-Index, NMI – resultat för 
Karlstads kommun 2012–2017 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 (OBS! Bruten skala) 

 

Vi brukar även bevaka hur vi ligger till för Rekommendationsindex och där ser vi 
att Karlstadsborna fortsatt kan rekommendera sin kommun till vänner och bekanta 
i mycket hög grad. Där ligger vi på en stabilt hög nivå även om vi har pendlat 
något mellan åren. I senaste undersökningen blev det index 78. Förra året var 
värdet 79. Medelvärdet för deltagande kommuner var 63. 

Analys och åtgärder 
Det övergripande målet att Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin 
kommun är ett omfattande och mångfacetterat mål. Det inbegriper människors 
allmänna uppfattning om kommunen som organisation men också de konkreta 
delarna av olika nämnders verksamhet som dagligen påverkar människors vardag. 
Kommunens attraktivitet som en plats att vilja bo på blir allt viktigare. Här spelar 
många delar in. Förutom att kommunen ska erbjuda en bra service och god kvalitet 
i grunduppdragen vård, skola och omsorg har även både estetik och utformning i 
fysisk planering en stor roll för trivsel och stolthet. Utöver detta har även andra 
värden som kommersiellt utbud och möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter 
stor betydelse. Allt detta påverkar viljan att bo kvar eller viljan att flytta hit.  

Analysen för detta mål har haft störst fokus på den fysiska utformningen av 
kommunen eftersom mycket av de andra delarna i kommunens roll och uppdrag 
täcks in i andra mål. 

Estetik och utformning – viktigt för en levande stadsmiljö 

En vacker och trivsam stad har stor betydelse för kommunens möjlighet till en 
positiv utveckling och en allt viktigare del i planeringen. Särskilt kommunens 
centrum utgör ett viktigt besöksmål och blir kommunens ansikte utåt. Kommunen 
arbetar hela tiden med utformning av centrum i de förändringsprocesser som pågår 
i staden. Det handlar om hur nya hus ska passa in i staden och hur gator, parker 
och torg ska utformas. 

Forskning visar att städer med hög andel fotgängare och cyklister har ofta en 
attraktiv och mer levande stadsmiljö. Städerna inbjuder till sociala aktiviteter när 
människor har möjlighet att höra och se varandra. Fler människor i rörelse skapar 
folkliv som i sin tur ger ökad trygghet, trivsel och sannolikt även en stolthet över 
sin stad som kan attrahera andra att besöka kommunen. 
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Var ska parken ligga? 

När Karlstad växer och förtätas och fler människor bosätter sig i stadens centrala 
delar blir trycket på och betydelsen av kvarvarande parker och gröna stråk allt 
viktigare, både ur sociala, funktionella och ekologiska aspekter. Har vi lyckats 
bevara parker och grönområden som vi ville och har vi lyckats skapa nya gröna 
oaser i förtätningshysterin, eller kunde vi gjort annorlunda? 

I den senaste tidens byggboom av bostäder i de centrala delarna av Karlstad har vi 
ändå inte tagit befintliga gröna ytor i anspråk utan det har mer handlat om tomma 
gråa ytor i form av parkeringsplatser eller andra tomma ytor. I den fysiska 
planeringen försöker vi se till att ha med gröna stråk i kommunen som vi försöker 
bevara så att det alltid finns gröna oaser i närhet för alla. I den mest centrala 
stadsmiljön är det dock svårt att anlägga nya grönområden när vi har uppdraget att 
förtäta i befintliga områden. Då får man tänka nytt och kanske vara tvungen att gå 
ifrån ett fokus på ytmått på de gröna ytorna till att också väga in kvalitéerna i 
grönytorna, och också mål och syfte med dem. Ska ytan vara avsedd för att ge 
lugn, ska den inbjuda till lek och aktivitet eller ska den fungera som en slags 
renande lunga?  

Översiktsplanen är grunden, men andra dokument kan hjälpa oss konkret 

Mål för den fysiska planeringen finns formulerade i kommunens översiktsplan och 
vi arbetar kontinuerligt tillsammans inom kommunens olika verksamheter med att 
försöka lägga denna grund. Under 2017 aktualitetsprövades kommunens 
översiktsplan vilket ledde fram till att kommunledningskontoret fick i uppdrag att 
arbeta fram en helt ny översiktsplan för Karlstads utveckling. Därtill har vi 
dokument som Framtidens stad med dess riktlinjer för stads- och 
centrumutveckling, där kopplingarna till stadsdelsvisionen för Tingvallastaden är 
tydlig. När vi har sådana dokument behöver vi skapa en samsyn inom kommunen 
för att få till gemensamma ställningstaganden.  

Hela kommunen ska leva – även de mindre tätorterna 

När vi pratar stadsutveckling handlar det ofta om Karlstads tätort, men även 
invånare i de mindre tätorterna i kommunen samt på landsbygden behöver känna 
sig som en del i kommunens utveckling. För att initiativ som ”Byggvisionerna” för 
de mindre tätorterna ska ge positivt resultat bör de kompletteras med andra 
aktiviteter. Det är inte byggbar mark som saknas i första hand, utan 
marknadsmässiga förutsättningar för byggnation av bostäder. Därför måste också 
en mängd tillväxtskapande åtgärder vidtas. Ett gott exempel på detta är 
utvecklingen av Väse1 inom ramen för stadsbyggnadsförvaltningens 
”byggvisionsuppdrag”.  

Andra exempel på lyckade satsningar i kommunens mindre tätorter är den digitala 
verkstan och fritidsgården MOWE som har varit mobil under året och nått stora 
framgångar med många besökare i kommunens ytterområden. Under kommande år 
kommer kommunens närvaro att stärkas ytterligare i kommunens ytterområden 
med bland annat mobil verksamhet inom öppen fritid och bibliotek. Vidare pågår 
arbete med att utveckla våra mötesplatser som bibliotek och fritidsgårdar till 
mötesplatser över generationsgränserna. 

Nöjda invånare, men alla tycker inte lika 

Även om många Karlstadsbor är nöjda med sin kommun så tycker inte alla lika. 
Olika Karlstadsbor har olika uppfattningar om vad som skapar attraktivitet och 
trivsel och därmed också stolthet. Det visar inte minst diskussionerna kring olika 
stadsutvecklingsprojekt men även projekt som temaparken på Skutberget. När vi 
planerar för en vacker och trivsam stad får vi förutom att lyssna på och bemöta 

                                                      
1 I Väse har lokala föreningar tillsammans med kommunen arbetat med olika utvecklingsprojekt. Ett 
lyckat exempel är Vildaparken, en skate- och aktivitetspark. 
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våra invånare även förlita oss på forskning och framtagna dokument som ger råd 
och riktlinjer för vår planering. Genom att arbeta aktivt med medborgardialog i 
olika former och tidigt informera om stadens utveckling i våra kanaler försöker vi 
skapar en känsla av trygghet och sammanhang. Det kan i sig skapa en stolthet att 
bo i en stad som utvecklas och har framtidstro. Den nya webbplatsen Karlstad 
växer, Karlstadsrummet, Facebook, Vi i Karlstad och i medierna är exempel på 
kanaler vi använder för aktuell och saklig information samt dialog.  

Utveckling – en förutsättning för attraktivitet  

En utmaning är att skapa förståelse för att utveckling och tillväxt är en 
förutsättning för att bibehålla eller öka en kommuns attraktivitet. De går inte att 
stoppa en utveckling. Utveckling sker hela tiden och är en grundstomme i allt 
kvalitetsarbete. Här handlar det om att på olika sätt fortsätta våra 
kommunikationsinsatser och beskriva hur en kommuns ambition att växa och 
utvecklas attraherar både företag och människor. 

Karlstad vill vara en öppen och tolerant kommun 

Resultaten från SCB:s medborgarundersökning visar att Karlstadsborna är mer 
nöjda överlag än genomsnittet av invånarna i undersökningens deltagande 
kommuner. Men när det gäller vad folk utifrån har för bild av Karlstad visar den 
senaste varumärkesundersökningen ”Bilden av Karlstad” en inte lika positiv bild. 
Den undersökningen är från 2014 och visar att de svarande runt om i Sverige inte 
tror att Karlstad är öppet för det som är nytt, annorlunda och nytänkande. Enligt 
Tendensor som genomförde undersökningen är detta den attraktionsfaktor som 
skulle ha störst positiv inverkan på Karlstads attraktionsindex. Det vill säga – om 
Karlstad skulle upplevas som en mer öppen stad så skulle det i hög utsträckning 
bidra till att vi uppfattades som en ännu mer attraktiv kommun. 

Vi har därför de senaste åren via kommunikation och marknadsföring på olika sätt 
visat att Karlstad är en öppen och tolerant plats. Bland annat har vår 
kommunikation till och om våra nyanlända och arbetet med HBTQ fått stort fokus. 
Webbplatsen varmt välkommen, språkvän och över en kopp har varit bra 
kontaktytor. En ny varumärkesundersökning genomförs under augusti 2018 för att 
få en bild av hur Karlstad uppfattas av övriga Sverige.  

Ett sätt att möjliggöra ökad öppenhet och tolerans hos våra invånare är genom våra 
öppna fritidsverksamheter. De har allt mer utvecklas till att vara allaktivitetshus för 
alla åldrar och skapar generationsöverskridande träffpunkter. Detta har provats på 
Orrleken med stor framgång och nu planeras detta även på Våxnäs och Rud. 

En kommun – inte flera förvaltningar 

I de olika samarbetsforum med externa aktörer som vi deltar i arbetar vi med 
utgångspunkten att alla måste vara med och bidra för att det ska hända något i 
positiv riktning, och vi försöker utifrån vårt kommunala perspektiv att så att säga 
kratta manegen. I dessa sammanhang är det viktigt att kommunen agerar som en 
kommun och inte som flera förvaltningar. Uppdraget att ytterligare utveckla 
samarbetet inom plan- och genomförandeprocessen kan bidra i positiv riktning till 
en gemensam samsyn. 

Det är kul med nytt men det gamla behöver underhållas och förnyas 

Kommunens ambition är att sköta och underhålla mark, byggnader och 
anläggningar på ett sådant sätt att de uppfattas som attraktiva och ändamålsenliga. 
Vi som kommun vill även överlämna dem välskötta och vårdade till nästa 
generation utan en skuld av eftersatt underhåll. Det gör vi med hjälp av en 
långsiktig investerings- och underhållsplan för i första hand kommunens 
fastigheter, gator, gång- och cykelvägar men även annan väsentlig infrastruktur i 
form av broar, järnvägsspår, parkanläggningar, trädbeståndet med mera. Syftet 
med underhållsplanen är att ge stöd i prioritering vid val av olika åtgärder samt att 
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planen ska ligga till grund för beslut om en långsiktig hållbar underhållsnivå och 
visa hur underhållsskulden ska minska över tid. När kommunen växer ökar 
behovet av underhåll på sikt vilket vi måste ta hänsyn till vid ekonomiska 
prioriteringar. 

Karlstad står inför många utmaningar likt andra städer. Vad är en stad i framtiden? 
Kommer Karlstad att vara den utpräglade handelsplats den en gång växte fram ur? 
En sak vet vi – att Karlstad fortsatt kommer att vara en plats där människor vill 
vara, mötas, verka och bo. Samtidigt står staden inför många utmaningar ur ett 
hållbarhetsperspektiv. I slutrapporten från ”Delegationen för hållbara städer” finns 
femton hinder formulerade för en hållbar stadsutveckling2. Här är det självklart 
viktigt med en gemensam koncernsyn för att ett arbete med några av hindren ska 
bli framgångsrika. Här följer några exempel från slutrapporten på hinder som är 
viktiga att överbrygga: 

 Värden kopplade till människors livskvalitet och städernas attraktionskraft 
ges inte tillräcklig tyngd 

 Otillräcklig dialog med medborgare om stadens utveckling 

 Stuprörstänkande försvårar helhetslösningar 

 Bristande samordning inom och mellan olika nivåer 

 Bristande kapacitet och kompetens att utöva ledarskap kopplat till 
städernas utveckling och behov 

 Bristande incitament för långsiktigt hållbara beslut 

 Inlåsning i svårföränderliga och kostsamma strukturer 

 Otillräckliga satsningar i samhällsviktig infrastruktur kopplat till städernas 
utveckling och behov 

 Otillräckliga satsningar på kunskapsutveckling och pilotprojekt 

Utmaningar 
 Hur kan ytterligare öka vår samverkan och bli bättre på att arbeta 

förvaltningsövergripande och ha en samsyn i arbetet med att förverkliga 
olika konkreta idéer från olika framtagna dokument och riktlinjer?  

 Hur kan vi i kommunen bli bättre på att agera som en kommun och inte 
som flera förvaltningar i kontakten med aktörer utanför 
kommunorganisationen? 

 Att staden utvecklas och växer bidrar till påfrestningar i det dagliga livet 
för Karlstadsborna. Det är viktigt att Karlstadsborna känner förtroende för 
kommunens utveckling och planer. Hur kan vi skapa en medvetenhet om 
att utveckling och tillväxt är en förutsättning för attraktivitet? 

 Nutiden och sannolikt även framtiden ställer nya krav på stadens 
gestaltning och möblering vilket är kostnadskrävande ur driftsynpunkt. 
Berörda verksamheter står inför stora utmaningar för att så långt det är 
möjligt bibehålla dagens kvalitetsnivå. Hur kan vi klara att sköta och 
underhålla nuvarande och tillkommande anläggningar i ett växande 
Karlstad? 

  

                                                      
2 ”Femton hinder för hållbar stadsutveckling”, Delegationen för hållbara städer, Statens offentliga 
utredningar. 
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Mål: Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt 
centrum  
Målet beskriver vikten av en mångfald av kultur- och nöjesevenemang, ett rikt 
utbud av natur- och friluftsområden samt att det finns möjligheter att utöva idrott 
och ha en aktiv vardag. Kommunen har ett särskilt ansvar för att barn och 
ungdomar får del av kulturella upplevelser.  

För att följa upp målet använder vi Kulturindex från SCB:s 
medborgarundersökning. 

Indikatorernas utveckling 

Indikator: Nöjdhet kultur, index MBU 

Det är tre frågor som ligger till grund för detta index: Vad tror eller tycker du om 
biblioteksverksamheten? Vad tror eller tycker du om utställnings- och 
konstverksamheter? Vad tror eller tycker du om teaterföreställningar och 
konserter?  

Kulturutbudet i Karlstad får mycket bra betyg av Karlstadsborna. Vi har de 
nöjdaste invånarna av 131 deltagande kommuner i Statistiska centralbyråns senaste 
medborgarundersökning. Det har skett en stadig ökning i Karlstadsbornas nöjdhet 
inom kulturområdet de senaste fyra åren. I den senaste undersökningen hade 
Karlstad index 75 för kulturområdet, vilket var det högsta betygsindexet för någon 
kommun. Även i förra årets undersökning låg vi i topp med mer nöjda invånare än 
andra kommuner när det gäller kultur. Medelvärdet för deltagande kommuner låg 
på 62 i årets undersökning. Lägsta värdet (44) hade Bjuvs kommun. 

För detta index är skillnaderna mellan män och kvinnor större än för andra index i 
samma undersökning, med betydligt mer nöjda kvinnor än män. Den senaste 
undersökningen som gjordes under hösten 2017 visar dock att nöjdheten har ökat 
för männen medan den minskat något för kvinnorna, vilket gjort att männen 
närmat sig kvinnornas nivå när det gäller kultur. Männen har ökat från 70 till 74 
och kvinnorna har minskat från 79 till 77.  

 

FIGUR 7: Nöjdhet kultur, index för Karlstads kommun uppdelat på kön 2012–
2017  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nöjdhet kultur, index totalt 73 72 72 73 74 75 

   varav män 71 68 69 70 70 74 

   varav kvinnor 75 76 76 77 79 77 

Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017  
 

Tittar man på delfrågorna inom detta index får biblioteksverksamheten högst betyg 
även om det var en liten nedgång från föregående år på grund av något mindre 
nöjda kvinnor. Karlstadskvinnorna gav betyget 8,2 och Karlstadsmännen 8,0 av 10 
möjliga. För delfrågorna om utställnings- och konstverksamheten samt 
teaterföreställningar och konserter kan ökningen sedan förra årets underökning 
tillskrivas nöjdare män. Kvinnorna låg på samma nivå som vid förra årets 
undersökning.  

Det har inte varit så stora skillnader mellan åren för de olika delfrågorna mer än att 
de har närmat sig varandra något. Den största ökningen över tid har varit för 
utställnings- och konstverksamheten. 
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FIGUR 8: Delfrågorna inom Kulturindex (båda könen), Karlstads kommun 
2012–2017 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
 
Bland jämförelsekommunerna låg Karlstad bäst till med de nöjdaste invånarna; 
index 75. Efter Karlstad kom Luleå och sedan Kalmar.  

 

FIGUR 9: Nöjdhet kultur, index för Karlstads kommun och 
jämförelsekommunerna 2017 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 2017 
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Analys och åtgärder 

Kommunens stöd till kultursatsningar viktiga 

Karlstads kommun har ett mål om att vara ett dynamiskt kulturellt centrum. För att 
kunna sträva mot att vara det har kommunen som tradition valt att stödja 
föreningar och aktiviteter/evenemang av olika slag. Goda exempel är Art Scape 
2017, ny kulturell verksamhet i kvarteret Almen, Kultur på lika villkor på 
Kronoparken, fasadshow på Karlstads teater, Wermland Operas 
sommarverksamhet, om- och tillbyggnad av Värmlands museum, utökat stöd till 
festivalen Lots of Love, kulturnatten med kulturknatta, utvecklingen av 
skaparverkstan med den nya digitala verkstaden, och även den så kallade 
enprocentsregeln som stärker arbetet med bland annat konst i det offentliga 
rummet. Under 2018 kommer vi även öppna upp den så kallade Gröna Villan med 
kulturverksamhet med fokus på gatukonsten vilket är en effekt av Art Scape. 
Framtiden kommer att fokuseras ännu mer på att hitta nya och oprövade 
konstnärliga uttryck som kompletterar det fantastiska utbud som finns i dag. 

Många av våra indikatorer går i en positiv riktning men att svara på frågan vad vi 
gjort som har ökat kulturindex till 75 är inte möjligt, utan en samlad bedömning är 
att våra verksamheter både i egen regi och de som erhåller stöd gör ett gott arbetet 
som uppskattas av Karlstadsborna. 

Översiktsplanen och Framtidens stad ger oss vägledning 

Arbetet med och utifrån bland annat det framtagna dokumentet Framtidens stad 
samt vårt deltagande i Centrum Karlstad bidrar till att Karlstad kan bli ett 
dynamiskt kulturellt centrum. Vi har kommit en bit på väg i detta avseende men vi 
måste arbeta vidare. Ett sätt är att öppna upp och skapa möjligheter för fler 
kulturyttringar. Framtidens stad och dess riktlinjer kan ge god inspiration för hur 
kulturen i kommunen kan utvecklas. I översiktsplanearbetet kommer kulturmiljöer 
av olika slag att beaktas och utvecklas.  

När det gäller kultursatsningar är kommunens ambition att ha modet att våga, testa, 
prova och inte minst våga göra fel för att ständigt utvärdera och att ompröva det 
som inte lyckades och fortsätta bygga på det som är framgångsrikt.  

Utmaningar 
 Hur kan vi bibehålla drivkraften hos enskilda personer som är aktiva och 

drivande i olika föreningar? Då Karlstad är beroende av dessa krafter är 
vårt fokus att ”stötta människor med galna idéer” så lång det är möjligt. 
Detta kräver dock stort mod och tålamod och orka ”stå upp” även när det 
inte blev som planerat. 

 Då kulturella verksamheter oftast inte har någon större intjäningsförmåga 
måste vi säkerställa att vi kan behålla de fria projektmedel som är en 
förutsättning för att stödja föreningar med goda idéer då det oftast krävs en 
medfinansiering från kommunen. 

 Hur kan vi skapa en miljö som kan locka yrkesverksamma konstnärer att 
stanna i eller flytta till Karlstad? 

 Hur kan vi bibehålla och utveckla våra idrottsanläggningar både för bredd 
och elitverksamhet? 
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Mål: Karlstad ska vara bland de bästa 
besöksmålen i Sverige  
Målet handlar om att vi vill stärka besöksnäringen och bidra till utvecklingen av 
Karlstad som event-, upplevelse-. idrotts- och handelsstad. Vi strävar efter att vara 
bland de bästa besöksmålen i Sverige. De som besöker Karlstad ska känna att de 
gärna vill återvända eller bosätta sig här.  

För att följa upp målet använder vi statistik på antal hotellövernattningar i Karlstad 
per år.  

Indikatorernas utveckling 

Indikator: Hotellövernattningar i antal, SCB 

Antalet hotellövernattningar i Karlstad har ökat stadigt över tid med en totalökning 
på över 100 000 övernattningar från 2012 till 2017 och ligger nu på 514 153 
hotellövernattningar. Detta innebär att vi behåller vår nionde plats i landet sett i 
antal övernattningar. Då är alla de andra topp tio kommunerna befolkningsmässigt 
större än Karlstad eller ligger i Stockholmsregionen.  

Om vi istället tittar på antal övernattningar i förhållande till folkmängden klättrar 
vi några steg uppåt och hamnar på en sjätte plats. Flest övernattningar i förhållande 
till folkmängd har Sigtuna, därefter kommer Stockholm, Solna, Gotland, Göteborg 
och sedan Karlstad. Malmö ligger då sjua. 

För Karlstads del var det de svenska hotellgästerna som stod för ökningen denna 
gång eftersom antalet hotellövernattningar för de utländska hotellgästerna 
minskade. Den totala ökningen sedan året innan blev 1 procent (+2 procent för de 
svenska hotellgästerna och -1 procent för de utländska). Förändringen i antal 
mellan åren 2012 och 2017 visas i diagrammet nedan. 

 
FIGUR 10: Antal hotellövernattningar i Karlstads kommun per år under 
perioden 2012–2017 uppdelat på svenska och utländska nattgäster 

Källa: SCB 
 

Tittar vi på alla svenska gästnätter för Karlstads del, vilket inkluderar förutom 
hotell även stugbyar, vandrarhem och camping, minskade vi med 15 624 personer 
och hamnade 2017 på totalt 679 987. Minskningen har skett inom segmentet 
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gästnätter på 7000. För hotellens del gjorde detta att RevPar som mäter logiintäkt 
per disponibelt rum steg till 567 för 2017 mot 553 för 2016. 

Nytt för 2017 var att Karlstad hamnade på fjärde plats i Sverige gällande 
övernattningar på Airbnb med 15 591 gästnätter.  

Mariebergsskogen hade cirka 461 000 besökare år 2017, vilket var ungefär 70 000 
färre än 2016. Det berodde på att Putte i Parken och Smaka på Värmland flyttats 
från Mariebergsskogen. 

Analys och åtgärder 
Karlstads kommun har ett mål om att Karlstad ska vara bland de bästa 
besöksmålen i Sverige. Det är ett mål som hänger tätt ihop med målen om att vara 
ett kulturellt centrum och att Karlstadsborna ska trivas och vara stolta eftersom 
satsningar för Karlstadsborna tillfaller besökarna samt omvänt. 

Besöksnäringen – en snabbt växande bransch 

Besöksnäringen är den bransch där antalet anställda växer snabbast i Karlstad. 
Samtidigt är det en bransch som är svår att mäta, i och med att det handlar om den 
del av verksamheten som har köpkraft utifrån och många företag handlar med både 
invånare och turister. Det är också en bransch som genomgår snabba och stora 
förändringar. Nationellt inom Sverige letar man efter ett bra sätt att mäta 
besöksnäring. Fram till att en sådan mätning finns så har vi i Karlstad valt att mäta 
hotellövernattningar. Det gör att vi kan mäta oss över tid och med andra städer. 
Från 2008 till 2017 har hotellövernattningarna ökat med 50 procent. 

Det som gjort att Karlstad ökat beror på flera saker, men de stora händelserna är 
satsningar på stora möten och att kongresshallen KCCC byggdes, det ökade 
intresset av kinesiska grupper att stanna till i Karlstad på väg mellan Stockholm 
och Oslo samt att Sandgrund Lars Lerin etablerades i Karlstad. Det finns också ett 
ökat intresse av att semestra i städer. Karlstad ökar, men det gör även övriga större 
städer i Sverige och vi ökar inte mest. 

I Karlstadsregionen arbetar vi efter den turismstrategiska planen 

Vi har tillsammans med besöksnäringen och Karlstadsregionen arbetat fram en 
turismstrategisk plan och kommit överens om att vi ska fokusera på fyra områden: 
stärka destinationen, satsa på fler reseanledningar, arbeta med värdskap samt 
digital utveckling. Tillsammans med Visit Karlstad Member och Visit Värmland 
tar vi fram en årlig handlingsplan som vi stämmer av i samband med den årliga 
besöksnäringsdagen. 

En viktig del i det kommande arbetet är att effektivisera våra satsningar på 
evenemang och det pågår ett arbete att ta fram en plan för Karlstads kommuns 
arbete för stora möten och evenemang.  

Upprustning av parker för att öka Karlstads attraktivitet 

Som ett led i att öka trivseln och stoltheten hos Karlstadsborna, samtidigt som vi 
vill attrahera besökare, arbetar kommunen med upprustning och utveckling av 
kommunens centrala parker enligt planen ”Parker i ett växande Karlstad”. 
Prioriteringen ligger i de befintliga strategiskt och kulturhistoriskt viktiga parker 
som har potential att bli viktiga mötesplatser och gröna vardagsrum för dagens och 
morgondagens Karlstadsbor och besökare. För att på något sätt få veta hur många 
besökare som hittar till Stadsträdgården har en besöksräknare satts upp. En 
förstudie pågår kring älvsträndernas attraktivitet och förväntas vara klar hösten 
2018. 
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Tillförlitliga kommunikationer – viktigt för besöksnäringen 

För att Karlstads besöksnäring ska kunna utvecklas är det av stor betydelse att det 
erbjuds hållbara sätt att resa till staden. En stor del av de utländska turisterna 
besöker inte bara Karlstad utan utgår ofta från Stockholm. För att den målgruppen 
ska kunna öka är det viktigt att det finns goda kommunikationer inom såväl 
vägtrafiken som på järnväg. Därför att det av stor betydelse att Värmlandsbanan 
rustas upp och att det tillskapas ytterligare mötesspår samt att tågens tillförlitlighet 
ökar. Vidare är det viktigt att Karlstad Airport fungerar som en inresehub för 
besöksnäringen. En viktig del för det är den upphandlade flygtrafiken som i 
dagsläget sker från Frankfurt.  

När det gäller vår gästhamn behöver vi förbättra angöringsmöjligheterna. För att 
underlätta förbokning av båtplats i gästhamnen skulle man kunna se till att skapa 
en app som möjliggör detta. Genom att utöka gästhamnsservicen samt utöka 
informationen om gästhamnen kan vi se till att vi har god beläggning på befintliga 
platser. Ställplatser för husbilar i centralt läge skulle underlätta för den kategorin 
av besökare som kommer med husbil, vilket är ofta ett lite annat sätt att turista än 
de som har husvagn. Kommunen erbjuder i dagsläget tre ställplatser på 
Bryggudden i inre hamn. Därutöver finns det ett antal särskilda husbilsparkeringar 
där husbilar kan stå kortare och längre tid. Utifrån ett uppdrag håller kommunen på 
att se över detta med att anlägga ställplatser i samverkan med externa aktörer.  

Under 2016 har renovering och upprustning av två stugor skett på Onsön, beläget i 
Segerstad. Onsön är lämplig som en fortsatt utveckling av tillgängligheten till 
skärgården för passagerarbåtar.  

Eftersom besöksnäringen är en så pass bred och spretig bransch med väldigt olika 
markanspråk innebär att det är svårt att planera och avsätta områden för 
besöksnäringsverksamheter som vi i dag inte vet vilka de är. Allt från 
kanotuthyrning till ett tillfälligt kulturevenemang. Kommunen behöver fortsätta 
utvecklingen och användningen av platsvarumärket tillsammans med bland annat 
turismverksamheten och näringsidkare i branschen för att Karlstad ska synas och 
uppfattas som en attraktiv destination. 

Kultursatsningar för att utveckla Karlstad som besöksmål 

Satsningar på kulturen i kommunen är inte bara för att få Karlstadsborna att trivas 
och vara stolta utan även för att locka till oss besökare och bli ett besöksmål att 
räkna med. Karlstads kommun vill bland annat driva och utveckla Alsters herrgård 
till att bli en kulturell oas för både Karlstadsbor och en nationell målgrupp. 

Särskilda ekonomiska prioriteringar under senare år har riktats mot våra 
kulturinstitutioner med statligt stöd som Wermland Opera och Värmlands 
museum. Vi bedömer att dessa utgör en reseanledning vars verksamheter inte kan 
upplevas på annan plats än i Karlstad. Även de aktiviteter som beskrivs under 
målet om kulturellt centrum har alla potential att utvecklas till att utgöra besöksmål 
för nationala och internationella besökare. 

Sandgrund Lars Lerin är givetvis en fantastisk reseanledning inom kulturområdet 
som med sina TV produktioner lockar många till Karlstad. 

Festivalen Lots of Love utvecklas och växer för varje år och har nu uppnått en 
regional attraktionskraft med målet att utvecklas till att locka en nationell 
målgrupp. 

Inom idrotten är vi högt rankade och har många nationella evenemang som Para 
VM i fotboll, Boule SM, Friidrottsgalan Karlstad Grand Prix, Svenska Rallyt, 
Baltic Sea Youth Game med flera som bidrar till att nå målet att Karlstad ska vara 
bland de bästa besöksmålen i Sverige. 
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Utmaningar 
 Hur kan vi verkställa organisationen för besöksnäringsfrågorna som det 

beslutades om i KS 2017, i och med att det är konkurrens om de 
kommunala resurserna och att destinationsutvecklingsfrågor fortfarande 
delvis ligger hos externa aktörer? 

 Hur kan vi som kommun bli bättre på att ställa om inför de allt mer snabba 
förändringarna som sker inom besöksnäringen i och med att vi är små och 
långsamma i jämförelse med konkurrerande städer? 

 Hur kan vi tillgodose önskemål om centrala uppställningsplatser för 
husbil? 

 Hur kan vi i samverkan internt och externt tillsammans bryta ner målen i 
visionsdokumentet ”Framtidens stad” och göra dem till verklighet? 

 Hur kan kommunen och övriga aktörer över tid förverkliga visionen och 
handlingsplanen för Tingvallastaden? 

 Hur kan vi få till en större samverkan mellan aktörer angående 
evenemang? Kan vi paketera det mer attraktivt och höja värdet för 
besökaren/kunden? 

 



Karlstads kommun, kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad. 

Tel: 054-540 00 00. E-post: karlstadskommun@karlstad.se Webbplats: karlstad.se


