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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 2019-10-08 
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Sammanfattning 

Mål: Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun 

Karlstadborna är fortsatt mycket nöjda med Karlstad som plats att bo och leva på och tillsammans med 

Kalmar ligger vi i topp bland våra jämförelsekommuner. Nöjdhet och trivsel är en förutsättning för att 

locka fler människor att bosätta sig här och fler företag att etablera sig på orten. Under de senaste åren har 

invånarantalet ökat rejält i Karlstad vilket inneburit en utveckling av staden både när det gäller 

byggnationer och service. En riktlinje håller på att tas fram som ska främja en hög kvalitet på byggnationer 

med en genomarbetad arkitektur och gestaltning. Syftet är bibehålla eller skapa nya värden och säkerställa 

Karlstad som en attraktiv stad. Ett parkprogram håller på att arbetas fram som ytterligare ska förbättra 

stadens parker. Arbetet har föregåtts av en medborgardialog där 470 synpunkter kommit in och finns med 

som ett underlag i arbetet med parkprogrammet. Barnperspektivet behöver beaktas mera i utvecklingen av 

staden och en lekmiljöplan håller på att tas fram som ska ligga till grund för planering och utformning av 

lekmiljöer i kommunen. Många är nöjda med kommunens service inom teknikområdena såsom parker, 

vatten och avlopp, gång- och cykelvägar medan man är mindre nöjd med skötsel av gator och vägar. 

Genom att ha en bra dialog och kommunikation med Karlstadsborna men också genom att sprida goda 

exempel bidrar vi till att fler trivs och känner stolthet över vår kommun. 

Mål: Karlstads ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum 

I SCB:s medborgarundersökning är Karlstadsborna mest nöjda av de 111 kommuner som deltog i 

undersökningen. En långsiktig kulturplan, ”Kulturplan 2018-2025” är framtagen för att stärka det 

strategiska arbetet med att stötta och utveckla kulturen i Karlstad. En variation av aktörer, aktiviteter och 

mötesplatser skapar grund för utveckling och dynamik och då är stödet, ekonomiskt och med andra 

resurser, av största vikt för att ett brett och varierat utbud ska finnas. Den kulturella infrastrukturen behöver 

utvecklas och lokaler för kulturföreningar behöver tillgängliggöras. En utmaning är att hitta balans mellan 

föreningslivets, näringslivets och kommunens roller och skapa förutsättningar så att alla aktörer kan 

arrangera och utveckla kulturlivet. På samtliga grundskolor genomförs riktad undervisning inom olika 

estetiska områden och det finns en strukturerad kulturaktivitetsplan där kulturskolan och för- och 

grundskolan samverkar så att alla elever varje läsår möter och deltar i olika kulturuttryck.  

Mål: Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige 

En stark besöksnäring som lockar gäster till Karlstad och ett värdskap som får gästerna att rekommendera 

Karlstad som besöksmål är den viktigaste förutsättningen för att bli ett av de bästa besöksmålen. En viktig 

grund för detta är att vi har ett gott samarbete med besöksnäringen. En turismstrategisk plan är framtagen 

tillsammans med besöksnäringen som fokuserar på förbättringsområden och med utgångspunkt från planen 

tas det varje år fram en gemensam handlingsplan med de aktiviteter som ska stärka Karlstad som 

destination. För att locka fler besökare hit och utveckla Karlstad som besöksmål är det viktigt att vi har ett 

väl sammanhållet varumärkesarbete. Varumärkeslöftet ”Varmt välkommen” ska genomsyra all 

kommunikation och det är viktigt att Karlstad fortsätter att uppfattas som en varm, välkommande och solig 

plats. För att marknadsföra Karlstadsregionen och ge förutsättningar för att besökare att känna sig varmt 

välkomna behöver, förutom besöksnäringen och turismverksamheten, även alla koncernens verksamheter 

delta. En topplista med de mest intressanta besöksmålen typ, ”missa inte detta under ditt besök i Solstaden” 

har tagits fram som alla ska känna till och kunna sprida vidare i sitt dagliga arbete. 
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Översikt indikatorer 

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Nöjd-Region-Index 0-100 (kommunen som plats) 70 71 72 70 72 

  varav kvinnor 72 74 75 71 72 

  varav män 72 74 75 71 72 

Nöjd-Medborgar-Index 0-100 (kommunens verksamheter) 62 64 65 65 67 

  varav kvinnor 65 65 67 65 67 

  varav män 60 62 63 65 68 

Karlstads ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Nöjdhet kultur, index 0-100 72 73 74 75 75 

  varav kvinnor 76 77 79 77 75 

  varav män 69 70 70 74 74 

Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige 

Indikator 2014 2015 2016 2017 2018 

Hotellgästnätter i Karlstad, antal 419 000 456 732 507 441 514 153 526 296 
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Uppföljning av övergripande mål i 

strategisk plan 

Mål: Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun 

Målbeskrivning: Vi vill vara en attraktiv kommun för alla invånare i Karlstad. Karlstad ska vara en plats 

som är intressant att bo och leva på, där invånarna trivs och känner förtroende för sin kommun. Vi vill 

vara en kommun som växer men på ett hållbart sätt. Vi utvecklar kommunen för att ge förutsättningar för 

ett hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden genom en god samhällsplanering. Vi erbjuder 

också gröna oaser, blomsterprakt och tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern 

vilka stimulerar till fysisk aktivitet, rekreation och sociala möten. Det är i möten mellan människor som ny 

kunskap och nya insikter gror. Tillgång till attraktiva lekmiljöer, mötesplatser och aktiviteter för barn är en 

del i arbetet att göra Karlstad till en ännu bättre barnkommun. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 11. Hållbara städer och samhällen 

Indikatorernas utveckling 

Det övergripande målet Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun följs upp med hjälp av 

två indikatorer. Nöjd-region-index, NRI, som mäter hur nöjda Karlstadsborna är med Karlstad som plats att 

leva och bo och Nöjd-medborgar-index, NMI, som mäter hur nöjda Karlstadsborna är med kommunens 

verksamhet. Båda indikatorerna mäts i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning där 111 

kommuner deltog 2018 och som också är det senaste tillfället som undersökningen genomfördes. 

Indikator 1: Nöjd-region-index, NRI 

Indikatorn Nöjd-region-index, NRI, mäter hur nöjda Karlstadsborna är med Karlstad som plats att leva och 

bo på. I SCB:s medborgarundersökning betygsätter Karlstadsborna tre frågeställningar på en skala 1-10 där 

10 är högsta betyg. Betygen räknas sen om till ett index från 0-100. Frågeställningar 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 sådan ideal 

tycker du att din kommun kommer? 

Diagram 1: Delfrågorna som ingår i Nöjd-Region-Index, NRI - resultat för Karlstads kommun 2012-2018

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning (OBS! Bruten skala) 
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Det totala NRI-värde för Karlstads del ligger på en fortsatt hög nivå och hade vid senaste undersökningen 

ökat från index 70 till 72 och är då tillbaka på samma nivå som 2016. Från 2012 har Karlstadsborna varit 

mycket nöjda med sin kommun som plats att leva och bo på. I förhållande till alla kommuner som deltog i 

undersökningen är Karlstads värde högt. Medelvärdet för alla kommuner var 62 och högsta värde hade 

Lomma (77) och lägsta värde hade Ronneby (46). 

Kvinnorna i Karlstad är mer nöjda än männen med Karlstad som en plats att leva och bo på. Skillnaden 

mellan könen har dock minskat och männens nöjdhet ökade mer från 2017 till 2018 än kvinnornas.  

Diagram 2: Nöjd-region-index, NRI 0-100 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 

Bland Karlstads jämförelsekommuner1 har Kalmar och Karlstad samma värde (72) och ligger i topp av de 

fem jämförelsekommuner som deltog i undersökningen 2018. 

 

Diagram 3: Nöjd-region-index, NRI 0-100, Karlstads kommun och jämförelsekommunerna  

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 
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Indikator 2: Nöjd-medborgar-index, NMI 

Indikatorn Nöjd-medborgar-index, NMI, mäter hur nöjda Karlstadsborna är med kommunens verksamhet. I 

SCB:s medborgarundersökning betygsätter de tre frågeställningar på en skala 1-10 där 10 är högsta betyg. 

Betygen räknas sen om till ett index från 0-100. Frågeställningar är: 

• Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 

• Hur väl uppfyller din kommuns verksamheter dina 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? 

Diagram 4: Delfrågorna som ingår i Nöjd-Medborgar-Index, NMI - resultat för Karlstads kommun 2012-2018 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning (OBS! bruten skala) 

Det totala NMI-värdet för Karlstad ökade i senaste mätningen från index 65 till 67. Värdet för Karlstad har 

under åren 2012-2017 legat på en nivå på omkring 64-65.  

Männens nöjdhet ökade 2018 till index 68 och ligger nu högre än kvinnornas nöjdhet för första gången 

sedan 2012.  

Diagram 5: Nöjd-medborgar-index, NMI uppdelat på kvinnor och män

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 

I förhållande till medelvärdet (56) för övriga kommuner som deltog i undersökningen ligger Karlstads 

värde (67) högt. Högsta värdet (68) hade Kalmar som också är en av Karlstads jämförelsekommuner. 

Lägsta värdet hade Malå (42).  I 2018 års medborgaundersökning deltog bara 5 av 9 jämförelsekommuner. 
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Diagram 6: Nöjd-medborgar-index, NMI, jämförelsekommuner 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 
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Analys och åtgärder 

Det övergripande målet Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun är ett omfattande mål 

där alla koncernens verksamheter bidrar till måluppfyllelsen. När verksamheterna fungerar väl och 

levererar den service och de behov som Karlstadsborna efterfrågar bidrar det till upplevd trivsel, stolthet 

och nöjda karlstadsbor. I denna rapport begränsas analysen till den fysiska miljön, kommunikation och 

utbud av aktiviteter som skapar trivsel och stolthet. 

Genomtänkt kommunikation bidrar till stolthet 

Att Karlstadsborna trivs och är nöjda med sin stad är en förutsättning för att vi ska locka fler människor att 

bosätta sig här, fler företag att etablera sig på orten och fler studenter att söka sig till Karlstad. 

Genom kommunikation, god information och bra dialog med Karlstadsborna bidrar vi till måluppfyllelse 

men också genom att sprida goda exempel från vår kommun som gör människor stolta. Det görs 

exempelvis genom vackra bilder, bra berättelser och filmer som väcker känslor av stolthet, värme och lycka 

över att bo i Karlstad. Det kan också handla om aktuell, saklig och identitetsskapande information som 

sprids via alla våra sociala kanaler, både i med- och motgång, exempelvis via karlstad.se, Facebook, 

tidningen Vi i Karlstad, buss-TV, storbildstavlor på stan, digitala infartsskyltar samt i media om 

kommunen. 

Kreafons2 rapport Attraktiv region och kommun 2019 visar att Karlstads kommun är störst av Sveriges 

kommuner på Facebook och har varit det sedan 2013 när rapporten börjades ges ut. Karlstads kommun är 

också den kommun som har fått flest antalet visningar på Youtube. Löpande redaktionellt arbete görs i 

såväl dessa som övriga kanaler för att skapa innehåll som bidrar till att Karlstadsborna ska känna sig stolta 

över sin kommun och stad. 

Det finns en koncernövergripande arbetsgrupp "Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun" 

som samordnar kommunikationen för att öka Karlstadsbornas stolthet över sin stad. Arbetsgruppen har 

tagit fram tips och checklistor till kommunikatörer för att kommunicera budskap om stolthet och trivsel. 

Goda exempel som skapar stolthet lyfts i våra olika kanaler, till exempel lyfts människorna fram som står 

bakom priser och topprankningar som vi nått. Vi har planerat för bättre utvärdering av Facebookinlägg för 

att säkerställa att budskapen som skapar stolthet och trivsel får ta plats på Facebook. Det har också tagits 

fram en budskapsplattform som visar hur vi vill att kommunen uppfattas av Karlstadsborna för att öka 

stoltheten. 

Inom en annan koncernövergripande arbetsgrupp "Landets bästa besöksmål" genomfördes en kampanj för 

att lyfta kommunens tio bästa besöksmål. Kampanjen visades bland annat på storbildstavlorna i stan under 

hela sommaren och lyfte, med hjälp av humor och fina bilder, Karlstads pärlor. Även om målet i första 

hand var besökare så bidrar en sådan kampanj även till att Karlstadsborna känner sig stolta över sin stad, 

särskilt då "hemestra" blivit en allt mer populär företeelse. 

För att ge Karlstadsborna och besökare en möjlighet att i egen takt ta del av Karlstads spännande historia 

och guldkornen i det offentliga rummet har kommunen tagit fram en app i ”mitt Karlstad” där de som är 

intresserade kan, med hjälp av sin mobil eller dator, gå på en egen stadsvandring. I stadsvandringsappen 

finns information om byggnader, parker och konst i staden centrala delar. Här kan vi, genom ny teknik, på 

ett enkelt och överskådligt sätt förmedla spännande information om staden och stadens historia.  

Värdegrundsdriven kommunikation bidrar också till att skapa stolthet, till exempel visar vi på flera sätt att 

vi är en HBTQ-vänlig kommun som står för allas lika värde. Detta arbete intensifieras särskilt under den 

årliga Prideveckan då Karlstads kommun tar stor plats i Prideparaden och genom flaggor, aktiviteter och 

kommunikation tydligt visar att vi är en kommun där alla är välkomna. 

Ett normkritiskt perspektiv ska genomsyra all kommunikation från Karlstads kommun. Text, tal och bild 

 
2 Kreafon är ett specialistföretag med fokus på strategier för varumärken, sociala medier och digital kommunikation.  
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ska vara inkluderande och känslan ska vara att Karlstad är en varm, välkomnande och öppen kommun. En 

genomlysning av vår kommunikation har gjorts och en aktivitetsplan har tagits fram för att vi ska bli ännu 

bättre på att kommunicera jämlikt. Alla styr- och stöddokument, som rör kommunikationsområdet, samt 

webben är uppdaterade utifrån att vi ska kommunicera schysst. 

Ett varierat utbud av aktiviteter skapar trivsel 

För att bidra till Karlstadsbornas stolthet och trivsel har vi som mål att alla invånare ska ha tillgång till 

miljöer som lockar till såväl kulturupplevelser som fysisk aktivitet. Ett rikt kultur- och fritidsutbud är av 

stor betydelse för att vara en attraktiv plats. Alla ska kunna delta och för de som kan och vill ska det finnas 

möjlighet att satsa vidare och utvecklas. Spetskulturen och elitidrotten kan också bidra till en känsla av 

stolthet. Karlstad har under flera år legat i topp som idrottskommun i den jämförelse som tidningen Sport & 

affärer gör varje år och 2018 rankades Karlstad som den bästa idrottskommunen. I jämförelsen tittar 

tidningen på såväl bredd- som elitidrott, stöd till föreningslivet, idrottens infrastruktur och om kommunen 

har en långsiktig plan för hur arbetet med idrott ska utvecklas.  

 

Karlstads kommun har också höga index för både kultur- och fritidsutbud i SCB:s medborgarundersökning. 

Ett resultat som visserligen är svåranalyserat men som ändå säger något om vad Karlstadsborna tycker om 

nuläget. Många faktorer ligger till grund för de goda resultaten. Omvärldsanalyser, samverkan med 

civilsamhället, uppdaterad kunskap om forskning och utveckling är grunden för att kunna bibehålla en hög 

nivå. 

 

Inom den öppna fritidsverksamheten arbetar man löpande för att alla ska känna sig välkomna och ha 

tillgång till utbudet. Detta sker genom olika samarbeten och utbildningar samt aktiviteter för att öka 

närvaron även på platser i kommunen där det idag inte finns någon fast verksamhet. Sundstabadet verkar 

sedan starten 2013 för att utveckla och förnya sin verksamhet och når ofta nationell uppmärksamhet med 

sina aktiviteter, till glädje för såväl Karlstadsbor som besökande. 

Attraktiv stad som växer 

De senaste åren har invånarantalet i Karlstad ökat rejält och det sker en utveckling av staden. I en sådan 

omvandling och utveckling aktualiseras många frågor som rör mark- och planfrågor och det pågår ett 

arbete med att ta fram en ny översiktsplan. Översiktsplanen är grunden till den fysiska planeringen men 

också andra policyer och riktlinjer har stor betydelse för vårt sätt att bygga och utveckla. Arkitektur och 

gestaltningsfrågor påverkar upplevelsen av staden och nu pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer som ska 

ge stöd i dessa frågor. En medborgardialog om Karlstads arkitektur har förts med allmänheten och de 

synpunkter som kommit in har varit en del av underlaget till de nya riktlinjerna. Riktlinjen ska främja att vi 

håller en hög kvalitet vid byggnationer med en genomarbetad arkitektur och gestaltning. Syftet är att vi ska 

bibehålla och/eller skapa nya värden som över tid säkerställer Karlstad som en attraktiv stad med höga 

upplevelsevärden. 

 

När stadsmiljön förtätas och byggs om skapas nya krav och utmaningar men som också öppnar upp för nya 

lösningar. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är mer tongivande i de senaste satsningarna som 

kommunen gjort i Karlstads stadsmiljö. När Packhusgatan och Karlstadsstråket byggdes, stadens nya 

kollektivstråk, skapades nya attraktiva miljöer för att ta hand om dagvatten och ge gröna inslag i form av 

”rain gardens”3. Det hårdgjorda gaturummet fick nya välgörande gröna inslag och planteringar som starkt 

bidrar till en attraktiv och dynamisk stadsmiljö och som också skapar förutsättningar för en biologisk 

mångfald. Nya promenadstråk som Museigatan och kajpromenaden vid Tullholmsviken samt Redaretorget 

har skapats för att ge nya upplevelser med höga arkitektoniska och konstnärliga värden. Vattennära miljöer 

 
3 En ”rain garden” är en infiltrationsbädd med vegetation som tar emot vattenavrinning från omkringliggande hårdgjorda ytor och 

kan översvämmas under en kort period innan vattnet infiltreras. 
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har förädlats och kreativa lösningar har inarbetats i gestaltningen för att möta framtidens behov och stå sig 

väl i en allt hårdare konkurrens mellan Sveriges städer. Allt i syfte att göra staden än mer attraktiv. 

Karlstads identitet som deltastad har stärkts genom att vi medvetet har tagit tillvara och utvecklat det 

offentliga rummet nära vattnet. 

I anslutning till stadens centrala delar är det viktigt att lekfullheten och kreativiteten får ta plats för att 

skapa trivsel. Enkla och kreativa lösningar i stadsrummet gör Karlstad mer attraktivt och olika målgruppers 

behov behöver lyftas fram och vara en naturlig del när vi planerar staden och stadsrummet. Sandstranden 

på Stora torget och i Residensparken är åtgärder som med relativt små medel fått många positiva reaktioner 

från Karlstadsborna. Nya upplevelsevärden har skapats som visar att Karlstad är en stad där vi snabbt kan 

ställa om och lösa kluriga situationer till det bästa. 

Som en del av staden har vi också vår stadspark Mariebergsskogen som är en unik plats i Karlstad som är 

tillgänglig för alla året om. Här sker ett strategiskt arbete med att utveckla parken och det koncentreras till 

att fortsatt kunna ta emot stora mängder besökare. De nya stadsdelarna östra och västra Jakobsberg kommer 

att kunna erbjuda en stadspark som närmsta granne, som dessutom är ett Natura 20004 område. Parken ska 

förutom själva upplevelsen i parken även kunna erbjuda trygghet för besökare, djur och hyresgäster. 

Utvecklingsarbetet kommer därför koncentreras kring tydliga entréer, naturliga flöden, bil- och 

cykelparkering i anslutning till parken, bättre tillgänglighet och nya digitala lösningar. 

 

Utveckla och förvalta 

Den fysiska miljön och kommunal service inom teknikområdet har stor betydelse när det gäller att känna 

trivsel och vara stolta över sin kommun. I undersökningen ”Kritik på teknik”5 som genomförs vart tredje år, 

senast våren 2019, får Karlstads kommun höga poäng av Karlstadsborna. Man är mycket nöjd med hur 

kommunen sköter den kommunala vatten- och avloppsverksamheten och känner stort förtroende för 

kommunens hantering och kommunikation inom området. Även i Statistiska centralbyråns medborgar-

undersökning hösten 2018 fick Karlstad gott betyg i kategorin vatten och avlopp. Karlstad var i toppskiktet 

nationellt sett med 87 i NMI, nöjd-medborgar-index. Vi har haft ett stabilt resultat över tid och här handlar 

det om att bibehålla det goda resultatet. För att förbereda Karlstadsborna när störningar av olika slag sker 

arbetar vi proaktivt med att informera om vår verksamhet via Facebook, pressmeddelande och på 

karlstad.se. Vi strävar efter att planera våra arbeten så att störningar i VA-försörjningen ska påverka våra 

medborgare så lite som möjligt. Till exempel har arbeten fått ske nattetid. Ett förbättringsområde som vi 

jobbar aktivt med är att arbeta nära Kontaktcenter för att förbättra service för Karlstadsborna när de 

kontaktar oss. 

När det gäller kommunens skötsel av parker får vi också toppbetyg i undersökningen. Närmare nio av tio är 

positivt inställda till hur parkerna sköts i kommunen vilket är en större andel än i Sverige i övrigt. Här 

pågår ett arbete med att ta fram ett parkprogram som ska beskriva hur Karlstads parker ska förbättras 

ytterligare. Programmet beräknas vara klar under 2020 och just nu görs en inventering av kommunens cirka 

100 parker, både i centrala delar och i de mindre tätorterna. I detta arbete har det under sommaren 

genomförts en medborgardialog där medborgarna haft möjlighet att lämna synpunkter på 13 stadsdels-

parker, större parker och grönområden. 470 synpunkter kom in som nu analyseras och sammanställas för 

att ligga till grund för parkprogrammet. Målet med ett parkprogram är att få bättre struktur i prioriteringar 

och kunna färdigställa fler parker med fokus på biologisk mångfald, hälsa och klimatanpassning. Arbetet 

 
4 Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är 

värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller 

bevarandevärden 
5 Kritik på teknik är en undersökning som genomförs av SKL, Sveriges kommuner och landsting, där medborgarna får bedöma vad 

man tycker om kommunernas service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. 
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har fått mycket uppmärksamhet och önskan är att genomföra flera medborgardialoger framåt. Det kräver 

dock att vi utvecklar arbetssättet med medborgardialoger då det lätt uppstår höga förväntningar på resultatet 

utifrån inlämnade önskningar. Farhågan ligger i att vi ber om idéer som vi sedan inte har resurser till att 

infria. Här behöver vi hitta ett arbetssätt för att öka förståelsen, lägga förväntningarna på rimlig nivå och 

utforma medborgardialogen på ett sätt som skapar rimliga förväntningar. 

Det pågår också ett arbete i samverkan mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och barn- och 

ungdomsförvaltningen med att ta fram en lekmiljöplan där målet är att belysa och betona leken för barn och 

ungdomar i Karlstads kommun. I detta arbete görs en inventering och bedömning av existerande lekmiljöer 

och en lång- och kortsiktig rekommendation för planering och utformning av lekmiljöerna tas fram för att 

ha som underlag till kommande prioriteringsplan och utveckling av lekplatsbeståndet i hela kommunen. 

Lekmiljöplanen kommer också agera som vägvisare för att flytta fokus från fasta lekredskap till varierande 

och grönskande lekmiljöer och vara en del i arbetet med att möta upp de frågor som kommer när 

barnkonventionen träder i kraft 2020. 

Ett annat område som ingår i undersökningen ”Kritik på teknik” är kommunens gator och vägar. Här är inte 

Karlstadsborna lika nöjda när det gäller gatuunderhållet men mer nöjda när det gäller snöröjning, 

halkbekämpning och gång- och cykelvägar. Trots att det under de senaste åren satsats stora medel på 

gatuunderhållet ser vi inte resultatet i nöjdhet bland Karlstadsborna ännu. 

Vid beläggningsarbeten prioriteras gång- och cykelvägar medan beläggningsarbeten i bostadsområden, som 

är lågtrafikområden, samplaneras med VA-arbeten. Om man som medborgare ser till vägnätet i 

bostadsområdena kan det vara en förklaring till att man är mindre nöjd eftersom det ibland kan ta längre tid 

innan arbetena utförs där. Det har dock skett en minskning på inkomna anmälningar gällande skador i 

gatorna vilket kan indikera att vi nu har en högre standard på våra gator och vägar. De senaste två åren har 

även resurser satts in kring kommunikation inom detta område för att Karlstadborna ska vara informerade. 

En utmaning i ett längre perspektiv är att vårt vägnät ständigt ökar i takt med att staden växer. Det blir fler 

gator och vägar att underhålla. 
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Utmaningar 

1. Både externt och internt behöver vi lyfta arkitektur-och gestaltningsfrågor och implementera de 

riktlinjer vi arbetar fram för att nå en högre kvalitet på det färdiga resultatet. Vi behöver hitta nya 

arbetssätt där dessa frågor fångas upp i ett tidigt skede för att skapa en bra process i relation till alla 

inblandade parter. Nya rön, ny forskning och en gedigen omvärldsanalys bör ligga till grund för 

hur vi arbetar med utvecklingen av staden. Vår identitet som deltastad behöver göras tydlig och 

våra styrkor med naturen nära staden och stadskärnan bör tas tillvara i större utsträckning. Bättre 

koncernberedskap behöver skapas för att tillsammans kunna göra snabba och kreativa förändringar 

på gator, parker och torg. 

  

2. Vi bör arbeta medvetet med att skapa miljöer för alla åldrar i stadens centrala delar. Just nu finns 

det ont om platser för att fånga upp ungdomar i åldrarna 12 år till ung vuxen. Många av Karlstads 

kommuns lekmiljöer är idag i stort behov av upprustning och variation dem emellan måste bli 

bättre för att Karlstads kommun ska vara en attraktiv stad att bo i för barn. Både på kort och lång 

sikt är det en utmaning att ha kapacitet till att uppnå och upprätthålla ett kvalitativt lekplatsbestånd.  

En stor utmaning som vi ser framöver är att tillgodose barnperspektivet då barnkonventionen blir 

lag år 2020. Här behöver vi stärka upp kompetensen så att barnperspektivet beaktas fullt ut i 

stadsbyggandet. Exempelvis saknas det idag barnkonsekvensanalyser utifrån livskvalitet och barns 

rätt till fria rörelsemönster när såväl ny översiktsplan som detaljplaner tas fram.   

 

3. Kultur och idrott/fritid behöver tidigt inkluderas i stadsutvecklingen. Karlstad 2.0 är en positiv 

målbild för de berörda förvaltningarnas strävan att samarbeta kring detta. Men det finns utmaningar 

när det gäller prioriteringar, drift- och ansvarsfrågor. Det finns också utmaningar rent 

kunskapsmässigt, till exempel saknas det nyckeltal som talar om när det behövs en ny fritidsgård, 

ett bibliotek, ett motionsspår, vilket gör att sådana frågor riskerar att inte uppmärksammas på ett 

självklart sätt. 

 

4. En utmaning är att bibehålla Karlstadsbornas stolthet över sin stad trots att det kan finnas en 

skillnad mellan vad Karlstadsborna förväntar sig gällande kommunal service i förhållande till de 

prioriteringar som behöver göras med allt tuffare ekonomiska förutsättningar. En del i detta är att 

genom kommunikation, kring förändrade ekonomiska förutsättningar och förväntningar, förklara 

på ett pedagogiskt sätt vad pengarna ska räcka till.  

 

5. Samtalsklimatet i framför allt sociala medier är ofta hårt och polariserat. När vi kommunicerar 

goda exempel från våra verksamheter kan det ibland uppfattas som propaganda och riskerar att 

hamna i konflikt med de som misstror samhället i allmänhet och som utgår från att vi som kommun 

har en ”dold agenda”. Att hantera dessa frågor på ett bra och balanserat sätt är en utmaning. 

 

6. Trenden i samhället är att alla vill bli lyssnade på och den enskilda invånaren vill ha det på ett 

specifikt sätt. När kommunen inte levererar snabbt och på önskat vis så kommer ofta kritiken att 

kommunen inte lyssnar på sina invånare.  Här är medborgardialog ett viktigt verktyg som vi 

behöver använda och utveckla.  
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Mål: Karlstads ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum 

Målbeskrivning: Det är viktigt med 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. Alla ska ha 

möjlighet att delta i kulturlivet och alla ska ha närhet till natur-, kultur- och idrottsupplevelser. Kommunen 

har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar får del av kulturella upplevelser. Vi vill att Karlstad ska 

fungera som ett dynamiskt kulturellt centrum som lockar till sig kreativa människor för att verka i en 

stimulerande miljö 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Indikatorernas utveckling 

Det övergripande målet; Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt centrum följs upp med hjälp av 

indikatorn Nöjdhet kultur som mäts i SCB:s medborgarundersökning. Tre delfrågor inom kulturområdet 

ställs till de som deltar i undersökningen: 

• Vad tror eller tycker du om biblioteksverksamheten 

• Vad tror eller tycker du om utställnings- och konstverksamheten 

• Vad tror eller tycker du om och utbudet av teaterföreställningar och konserter 

Frågorna betygssätts och vägs samman till ett index 0-100, Nöjdhet kultur, NKI  

Diagram 7: Delfrågorna inom Nöjdhet kultur, index, 2012-2018 

 

Källa: SCB:s medborgarundersökning (OBS! bruten skala) 

 

Karlstadsborna är mycket nöjda med kulturutbudet som erbjuds i kommunen och i senaste mätningen hade 

Karlstad de mest nöjda invånarna bland de 111 kommuner som deltog i undersökningen. Resultatet ligger 

på samma höga nivå som 2017 och har varit stabilt högt under de senaste fem åren. 

Kvinnorna är fortfarande något mera nöjda än männen när det gäller kulturutbudet men här har det skett en 

utjämning under de senaste tre åren då männens nöjdhet ökat medan kvinnornas nöjdhet minskat. Det gör 

att det i dag bara är en marginell skillnad. I förhållande till våra jämförelsekommuner ligger Karlstad i topp 

men i undersökningen 2018 var det bara fem av totalt nio kommuner som deltog. 
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Diagram 8: Nöjdhet kultur, index, fördelat på kvinnor och män 

 
Källa: SCB:s medborgarundersökning 

  

Analys och åtgärder 

Kulturen ska kännas levande och närvarande i Karlstadsbornas vardag. En variation av aktörer, aktiviteter 

och mötesplatser skapar grund för utveckling och dynamik och en långsiktig kulturplan, Kulturplan 2018-

2025, är framtagen för att stärka det strategiska arbetet med att stötta och utveckla kulturen i Karlstad. 

Kommunens egna verksamheter; kulturskola, bibliotek, fritidsgårdar, seniorernas hus, teaterbiografen 

Arenan, Alsters herrgård, och Skaparverkstaden är viktiga delar i detta. Kommunen ger också stöd till 

institutioner, föreningar och tillfälliga projekt med målsättningen att det ska finnas ett brett och 

mångfasetterat kulturutbud. Stödet till föreningslivet, ekonomiskt och med andra resurser, är av största vikt 

för att ett brett utbud ska finnas. Under föregående år utreddes de befintliga stödsystemen och resultatet 

bearbetas under innevarande och kommande år. Målet är att säkerställa en jämställd och jämlik stödgivning 

som bidrar till ett aktivt och levande föreningsliv. 

Efter ett par års provverksamhet i kvarteret Almen tar vi nu fram former och rutiner för hur platsen ska 

kunna fungera som en scen/arena för kulturlivets aktörer och bli en permanent resurs för kulturlivet.  

I anslutning till kommunens nationaldagsfirande arrangerades ”P2 i parken” då den klassiska musiken 

”flyttade ut” i grönskan. Ett välbesökt arrangemang som genomfördes på Sandgrundsudden i samverkan 

mellan Wermland Operan, kommunen och Sveriges Radio.  

Biblioteket 

Biblioteken genomför biblioteksplanens uppdrag avseende kulturupplevelser genom att erbjuda aktiviteter 

som teater, föreläsningar och utställningar. Biblioteken, som fyller en viktig funktion för kunskap, 

kommunikation och upplevelser, satsar i Karlstad kontinuerligt för att öka tillgängligheten. Till exempel 

genom att bredda det digitala utbudet, arbeta för att sprida kunskap om digitalisering och genom att sträva 

efter att vara attraktiva och öppna mötesplatser. 

Kulturskolan en viktig start 

Kulturskolans verksamheter är en viktig del i att utveckla Karlstad till ett dynamiskt kulturellt centrum. 

Kulturskolan verksamhet är öppen för alla och nära tvåtusen elever deltar i ämneskurser inom musik, dans, 

teater och bild på sin fritid. Vi har medvetet under många år arbetat med att försöka nå ALLA elever i vår 

kommun. På samtliga grundskolor genomförs riktad undervisning inom olika estetiska områden och det 

finns en strukturerad kulturaktivitetsplan där kulturskolan och Skapande skola samverkar så att alla elever 

varje läsår möter och deltar i olika kulturuttryck. Kommunen har också fått bidrag från Kulturrådet för att 

bedriva verksamhet ute i våra förskolor och grundskolor. 
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Barn och ungas kulturvanor och möjlighet att utöva estetisk verksamhet på fritiden har visats sig ha 

samband med familjens socioekonomiska förutsättningar, föräldrars utbildningsbakgrund, familjens 

kulturella bakgrund, funktionshinder samt hur långa avstånden till Kulturskolans aktiviteter är. För att 

överbrygga de olika förutsättningarna får samtliga elever i åk 2 genom en fyra veckors grundkurs möjlighet 

att prova på ämnena bild, dans, musik och teater. Riktade insatser ges till elever i områden med lågt 

deltagande i kulturskolans frivilliga verksamheter. Det gäller bland annat stråk- blås- och körklasser på 

Vålbergsskolan, dans, kör, digitalt musikskapande och rockgrupper på Nyeds skola samt elevens val i dans 

och teater på båda skolorna.  

Satsningar inom kulturområdet  

Gestaltningen av staden, vad som syns och hörs i stadsrummet, påverkar om den uppfattas som kreativ, 

öppen och attraktiv. Ett arbete pågår med att skapa ett kulturstråk längs Västra Torggatan för att lyfta 

kulturen i stadsmiljön. Det pågår även ett arbete med att skapa en ny typ av stadsmotionsspår där det 

kommer att finnas ett utegym i kombination med konst och kultur längs älven. Arbetet med en skulptur till 

Sven-Erik Magnussons minne pågår och kommer att förverkligas på Sandgrundsudden, en plats där många 

Karlstadsbor har minnen från spelningar med Sven-Ingvars. 

Områden med ett tillåtande och spontant kulturliv är attraktiva för människor att leva, bo och verka i. 

Satsningar i/för kultur kan vara svåra att göra eftersom dessa ofta inte kan visa på egen lönsamhet. 

Forskningsrapporter6 visar dock att kulturella och kreativa miljöer har en attraktivitet som bidrar till att ett 

område kan vara levande och ekonomiskt lönsamt. Sett ur det perspektivet är det viktigt att Karlstads 

kommuns och Region Värmlands stöd till institutioner som Wermland Opera och Värmlands museum 

fortsätter, särskilt i tider då det statliga stödet inte förändras mycket. Men det är också viktigt att fortsätta 

stötta det övriga kulturföreningslivet som i mycket hög grad bidrar till ett mångfasetterat utbud av kultur i 

Karlstad. För kommunens del finns en viss svårighet i att kulturen måste vara fri och oberoende, vilket 

innebär att den ibland upplevs som provocerande, och att kommunens stöd då ifrågasätts. Kommunen 

behöver ha mod att på olika sätt stötta det oprövade och svårförutsägbara för att utveckla ett rikt kulturliv 

 

För att kulturen ska leva och utvecklas är det också viktigt med öppna och lämpliga mötesplatser/arenor för 

kultur. I Karlstad upplever till exempel kulturföreningar att det är svårt att få lokaler för sin verksamhet. 

Det har tidigare inte varit lika självklart för kommunen att tillhandahålla kulturlokaler i samma omfattning 

som idrottslokaler. Kultur- och fritidsnämnden har uppmärksammat detta och beaktar det i sin 

lokalplanering och barn- och ungdomsnämnden har ett uppdrag att tillgängliggöra fler skollokaler som 

också kommer att skapa fler platser för bland annat kulturföreningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Antoni, Rudolf (2005) ”Kultursverige” i Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red) Lyckan kommer lyckan går, SOM-institutet, 

Göteborgs universitetMellander, Charlotta, Pettersson, Lars, Öner, Özge (2011) “Culture City” Journal of Town and City 

Management. 

Florida, Richard (2005) Cities and the creative class. new York, Routledge.  
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Utmaningar 

1. En utmaning är att utveckla den kulturella infrastrukturen7 och tillgängliggöra lokaler för 

kulturföreningar. Inte bara i lokalplaneringen vid ny- och ombyggnader utan att få befintliga 

skollokaler att fungera för skolan på dagtid och föreningar på kvällstid utan att den ena 

verksamheten stör den andra. Kultur- och fritidsnämnden och barn- och ungdomsnämnden behöver 

samverka för att lösa detta. 

 

2. Inom kulturområdet finns flera olika aktörer som arrangerar olika evenemang där vi som kommun 

ibland lämnar bidrag eller stöttar på annat sätt. Här är en utmaning att hitta en balans mellan 

föreningslivets, näringslivets och kommunens roller och skapa förutsättningar för alla aktörer, att 

sida vid sida arrangera och utveckla kulturlivet. 

 

3. Kulturområdet är ofta särskilt sårbar när resurserna i samhället är knappa. Den omedelbara nyttan 

för Karlstadsborna och samhället är inte alltid tydligt och dess betydelse för ekonomin är nästan 

alltid indirekt. Därför är kommunens och regionens stöttning av kulturlivet i Karlstad viktigt för 

dess fortsatta verksamhet och utveckling. En utmaning att upprätthålla detta i tider då resurserna är 

begränsade och flera parter behöver samverka för att bidra till ett mångfasetterat utbud av kultur i 

Karlstad. 

 

 

  

 
7 Kulturell infrastruktur är – platser och lokaler för kulturaktiviteter, där föreningar, näringslivet och kommun har möjlighet att 

utöva kulturaktiviteter. 
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Mål: Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige 

Målbeskrivning: 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. 

Relaterade mål i Agenda 2030 

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

Indikatorernas utveckling 

Det övergripande målet Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige mäts med hjälp av antalet 

hotellgästnätter i Karlstad. Antal hotellgästnätter har ökat stadigt över tid med en totalökning på 110 709 

från 2013 till 2018 och ligger nu på 526 296. Det innebär att vi behåller vår niondeplats i landet sett i antal 

gästnätter. De andra topp tio kommunerna är befolkningsmässigt större än Karlstad eller ligger i 

Stockholmsregionen. 

 

En viktig anledning till att Karlstad hamnar bland topp tio kommunerna är att vi har en hög andel utländska 

gäster och bland våra jämförelsekommuner ligger Karlstad i topp när det gäller dessa med 139 098 

gästnätter, följt av Jönköping med 121 591 och Linköping med 110 255. 

 

Diagram 9: Rankning hotellgästnätter i Sverige 2018 

 

Källa: Statistiska centralbyrån 
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Under 2018 ökade hotellgästnätterna både för den svenska och utländska marknaden. Hotellen ökade också 

sin beläggningsgrad och sitt snittpris under 2018 vilket innebär att RevPAR8 ökade till 604 från 567 för 

2017. Ett högre snittpris visar bland annat på en ökad attraktionskraft. 

Om man tittar på alla gästnätter, vilket förutom hotell även inkluderar stugbyar, vandrarhem och camping, 

hade Karlstad 718 263 gästnätter under 2018, en ökning med 23 775. Här finns inte tillgänglig jämförbar 

statistik för övriga kommuner. 

Den mätmetod som idag används nationellt är övernattningsstatistik där alla anläggningar rapporterar till 

SCB om antal gästnätter och varifrån gästerna kommer. I Karlstad har vi valt hotellgästnätter som indikator 

för att enkelt kunna mäta oss med övriga städer, men för att vara bland de bästa besöksmålen i Sverige så är 

det fler saker som påverkar, inte minst värdskapet.  

Undersökningen ”Semestra i Sverige” som togs fram av SNDMO9 2018 kan på sikt vara ett sätt att mäta 

värdskap och varumärke. Vi gör även gästundersökningar för olika evenemang för att lära oss mer om 

vilken effekt de har på besöksnäring  

Antalet hotellgästnätter i Karlstad har ökat stadigt och över tid, med en ökning de senaste fem åren med 

nära 30 procent. Det har gjort att flera aktörer inom besöksnäringen har vågat satsa på utbyggnad och ökat 

sin kapacitet så att det idag finns 1300 rum i Karlstad. Den positiva utvecklingen beror både på att 

satsningar som gjorts har fått ett bra resultat, men också på den ökade turismen och den nationella trenden 

att fler personer väljer att semestra i städer. Besöksnäringen är en av de branscher som växer snabbast när 

det gäller antal anställda. 

Analys och åtgärder 

I nära samarbete med besöksnäringen 

Det absolut viktigaste för att uppnå målet, Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige, är att vi 

har en stark besöksnäring med bra erbjudanden som lockar gäster och ett värdskap som får gästerna att 

rekommendera Karlstad som besöksmål och vilja återvända hit. 

För att lyckas med detta och stärka Karlstad som besöksmål behöver vi ha ett gott samarbete och arbeta 

tillsammans med besöksnäringen och de som tar emot gästerna. Ett led i detta arbete har varit att 

tillsammans med besöksnäringen ta fram en turismstrategisk plan där vi gemensamt beslutat om vilka 

områden vi ska fokusera på för att förbättra oss. Varje år tas en gemensam handlingsplan fram med de 

aktiviteter som ska; stärka Karlstad som destination, skapa fler reseanledningar till Karlstad, ytterligare 

förbättra vårt värdskap och bättre möta gästens behov via digitala kanaler. 

Det här arbetet har medfört att vi utvecklat den traditionella turistbyråverksamheten till besöksservice där 

vi möter gästerna där de befinner sig. Vi har även flyttat Karlstad Convention Bureau till kommunen så att 

vi tillsammans kan arbeta för att fler kongresser och stora möten förläggs till Karlstad men också för att 

kunna samverka bättre när det gäller möten och evenemang i stort. Inom koncernen pågår ett arbete med att 

ta fram en plan hur vi tillsammans kan arbeta mer effektivt med möten och evenemang och bättre samordna 

de resurser som idag finns inom olika förvaltningar och bolag. Planen omfattar också hur vi än bättre kan 

stötta föreningar och andra externa arrangörer som vill genomföra evenemang i Karlstad. Vårt mål är att 

Karlstad ska vara ett förstahandsval för mötes- och evenemangsarrangörer och att vi ska få fler evenemang 

och möten som stärker varumärket Karlstad. Gästerna som besöker Karlstad ska få en god upplevelse som 

de vill dela med sig av till andra. Arbete pågår för att skapa säkra, hållbara och tillgängliga evenemang men 

 

8 RevPAR (Revenue Per Available Room) avser genomsnittlig rumsintäkt per tillgängligt rum. 

 
9 SNDMO- Swedish Network of Destination Management Organisations-Nätverk för större städer och destinationer som 

organiserar destinationsorganisationer i städer över 50 000 invånare samt större turismkommuner. 
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också en hållbar utveckling inom besöksnäringen, både när det gäller den ekonomiska, den sociala och den 

miljömässiga utvecklingen. 

Några goda exempel från verksamheterna; Mariebergsskogen är en profilbärare för besöksmålet Karlstad 

och som värd och arrangör för flera stora evenemang kommer flera tusen besökare till platsen. 

Mariebergsskogen lägger tonvikten av sin publika verksamhet på ett ”varjedagsutbud” året om för både 

Karlstadsbor och besökare från andra orter. I basutbudet ingår Naturum Värmland, djurparken Lillskogen, 

Lekträdgården med skridskobana, kaféer, rundturståg, bangolf, kiosk och restaurang. Det publika 

programmet består av flera hundra programpunkter per år men också med årliga nyheter som lockar 

besökare. Det tillsammans med grundutbudet av upplevelser skapar ett stabilt högt besöksantal men som 

varierar över årets månader. Karlstadsborna är de bästa ambassadörerna för parken då man som 

Karlstadsbo gärna tar med sig sina besökare hit. 

Ett annat exempel på arrangemang som genomfördes under sommaren är Baltic Sea Youth Games (BSYG) 

där kommunen var arrangör, i samarbete med lokala idrottsföreningar och Värmlandsidrotten. BSYG är ett 

ungdomsidrottsspel som genomförs vartannat år, där de deltagande länderna turas om att stå som värd. För 

tävlingarna i Karlstad lades stor vikt vid att skapa möjlighet för möten mellan ungdomarna från de olika 

länderna, lyfta paraidrotten och genomföra tävlingarna utifrån hållbarhetsaspekter. Spelen hade cirka 450 

internationella deltagare från sex länder. 

Kulturupplevelser har ofta stor betydelse för hur en plats attraherar besökare. Kommunen följer och stöttar 

kontinuerligt Karlstads stora institutioner, Wermland opera och Värmlands museum, vars verksamhet både 

bidrar till Karlstads attraktionskraft som besöksmål och till att Karlstad ska vara ett dynamiskt kulturellt 

centrum. 

Möten och evenemang av olika slag skapar stolthet, tillväxt och arbetstillfällen och är en viktig del i att 

marknadsföra Karlstad och regionen. Kommunikation och marknadsföring i Karlstads kommuns kanaler om 

till exempel Rally Sweden, Wermland Opera och Friidrotts-SM bidrar till att befästa bilden av Karlstad som en 

attraktiv besöks- och arrangemangsstad. 

Starkt och tydligt varumärke som välkomnar 

Ett väl sammanhållet varumärkesarbete där Karlstad som destination är tydligt och lockande är en 

grundförutsättning för att göra Karlstad till en attraktiv besöksstad. Karlstadsregionen har ett gemensamt 

platsvarumärke som vi kontinuerligt arbetar med för att utveckla och tillgängliggöra. På 

karlstad.se/platsvarumärke så finns det filmer, bilder, texter, presentationer, mässmaterial och 

profilprodukter som både kommunen och aktörer inom besöksnäringen kan ladda ner och använda sig av 

för att marknadsföra platsen. Varumärkeslöftet ”Varmt välkommen” ska genomsyra all kommunikation och 

det är viktigt att Karlstad fortsätter att uppfattas som en varm, välkomnande och solig plats. 

För att marknadsföra Karlstadsregionen och ge förutsättningar för att besökare känner sig varmt välkomna 

måste flera aktörer samverka. Förutom besöksnäringen och turismverksamheten, behöver alla koncernens 

verksamheter delta i marknadsföringen av vår stad. En topplista med de mest intressanta besöksmålen, typ 

”missa inte detta under ditt besök i Solstaden” med tillhörande bilder har tagits fram. Materialet har spridits 

till de inom koncernen som träffar besökare i sitt dagliga arbete. Det är viktigt att koncernanställda, till 

exempel park- och vägarbetare, som rör sig ute där besökarna befinner sig, känner till vissa besöksmål och 

vet hur vi pratar om vår stad. De behöver inte känna till allt men ska ha kunskap om de viktigaste 

besöksmålen. 

Även en kampanj på temat Karlstads bästa besöksmål har genomförts, bland annat på storbildstavlor i stan 

och i sociala medier. Med hjälp av humor och fina bilder lyftes Karlstads pärlor - "Vadå Frihetsgudinnan? 

Vi har ju Sola!". Det sattes även ut "Selfiepoints" vid besöksmålen så att stadens besökare enkelt kunde ta 

bra bilder på besöksmålen. Kampanjer av den här sorten bidrar både till att Karlstad blir ett av de bästa 

besöksmålen i Sverige men också till att Karlstadsborna känner stolthet över sin kommun.  
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Det är också viktigt att hela varumärket Karlstad hänger hop och att kommunikationen i våra kanaler känns 

enhetlig och genomtänkt. Alla delar bidrar till att bygga ett starkt varumärke, både för besökare, invånare, 

studenter, företag och potentiella inflyttare. 

För att stötta besöksnäringen och turismverksamheten och få samlad kraft i kommunikationsarbetet som 

koncern arbetar vi gemensamt med kommunikationsinsatser med en arbetsgrupp från flera förvaltningar 

och bolag. Gruppen har tagit fram koncerngemensamma kommunikationsstrategier, budskap och 

aktivitetsplaner samt genomfört dessa aktiviteter. Med hjälp av kommunikation ska gruppen bidra till att vi 

blir ett av de bästa besöksmålen i Sverige.  

Andra faktorer som påverkar 

Människors beteende när det gäller att söka och boka resor förändras i en allt snabbare takt och det kräver 

att vi är flexibla i våra arbetssätt. Den snabba förändringstakten gör att omvärldsbevakning blir allt 

viktigare, samt att vi hela tiden stämmer av om de aktiviteter vi valt att genomföra får önskat resultat. 

Förändringar märks även när det gäller hur besökare väljer att resa till Karlstad. Det är viktigt att det finns 

ett flyg speciellt för affärsresenärer och kongressbesökare, men det är också viktigt att vi anpassar oss till 

andra resesätt som för tåg, bussar, husbilar. 

Karlstad saknar numer direktförbindelse med Frankfurt och Karlstad Airport AB arbetar dagligen 

tillsammans med olika flyg- och resebolag för att ny förbindelse skall startas. Som en del i detta arbete 

deltog vi på Routes 2019, där flygbolag, turismnäringen och flygplatser träffades i ett internationellt forum. 

Avsaknaden av direktförbindelse till Frankfurt påverkar arbetet med att verka för att fler besökare kommer 

till Värmland via Europa. Tillsammans med turistorganisationer i Värmland försöker Karlstad Airport AB 

skapa paketresor som intresserar den europeiska semesterfiraren och det sker ett löpande arbete i EU-

projekt för att attrahera utländska besökare. 

En relativt ny grupp av turism är husbilsturismen som ställer krav på den kommunala infrastrukturen. En 

översyn har gjorts för att se vilka möjligheter som finns för att tillgodose behovet av ställplatser för 

husbilar i centrala delar av staden. Översynen visar att vi har begränsad tillgång till mark för ställplatser 

och även om vår stad har många geografiska fördelar såsom närhet till Vänern, Klarälven och närliggande 

järnväg så innebär det också en begränsning i vissa avseenden. Eftersom tillgången på mark är knapp 

innebär det att vi behöver prioritera hur lämplig mark ska användas då den idag inte kan tas i bruk utan att 

det inverkar på redan befintlig verksamhet. Det betyder att vi behöver ta ställning till vilken servicenivå vi 

vill erbjuda gällande ställplatser och hur olika intressen ska prioriteras som till exempel, Mariebergskogen, 

naturintressen. Extra medel har avsatts för att tillskapa ställplatser men för att komma vidare i frågan 

behöver ställningstaganden göras för att hantera mål- och intressekonflikterna. 
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Utmaningar 

1. Turismverksamheten har uppdraget att jobba för att få fler gäster till Karlstad. Detta görs med stöd 

av kommunikationsavdelningen som har det övergripande ansvaret för stadens varumärke och den 

bild av platsen som förmedlas till både Karlstadsbor, gäster och potentiella inflyttare. Idag finns en 

stor konkurrens mellan olika destinationer i Sverige och i världen och Karlstad lägger i jämförelse 

med andra destinationer lite resurser på att synas utanför den egna orten. Det finns en utmaning i 

att organisera arbetet och samla resurserna för ett så effektivt arbetssätt som möjligt och att få 

besöksnäringen i Karlstadsregionen att känna till och använda sig av platsvarumärket och det 

material som tagits fram för att marknadsföra Karlstad. 

2. Det finns en konkurrens om ytor mellan invånare och besökare och det märks inte minst när det 

gäller parkering till bussar och husbilar. Invånarnas behov, kommersiellt utbud, kulturella uttryck 

och besökarens behov behöver vägas samman och vävas in i vid planering av stadens utveckling 

och utbyggnad. Att ta till vara på vår tillgång som ”deltakommun” vid planering av staden för att 

ytterligare öka trivseln och attraktionskraften för både invånare och besökare är en utmaning. 

3. Besöksnäringen är en växande bransch med snabba kast och förändringar. Det märks inte minst på 

hur människor söker sin information, hur vi väljer att resa till en destination och vad i omvärlden 

som påverkar just nu. Det är en stor utmaning att hänga med i den stora digitalisering som pågår 

och analysera gästernas behov för att bättre kunna anpassa vår kommunikation, vårt utbud och vår 

destinationsutveckling.  


