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KARLSTADSREGIONENS TURISMSTRATEGISKA PLAN

Karlstadsregionen, som omfattar kommunerna Forshaga, 

Grums, Hammarö, Karlstad och Kil, har tagit fram en     

turismstrategisk plan. Den antogs politiskt i samtliga   

kommuner 2017. Där slogs fast att vår vision är att 

Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga 

region och resans mål året om. 

Vi ska fokusera på att stärka destinationen, skapa fler 

reseanledningar, ta värdskapet ett steg vidare och vara i 

första ledet kring den digitala utvecklingen. Vårt mål är att 

besöksnäringen ska utvecklas. Vi arbetar för att få fler 

tillresande gäster, fördelade över året så att besöksnäringen 

behöver anställa fler medarbetare. Det här kan vi bara åstad-

komma tillsammans och vi tar årligen fram en gemensam 

handlingsplan där alla aktörer bidrar med sin del. Den 

turismstrategiska planen är ett levande dokument och har 

en utökad och förklarande del som uppdateras minst en 

gång per år. 

Den här versionen uppdaterades april 2022.
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Destinationsutveckling kräver samordning 
Besöksnäringen är starkt beroende av samspelet mellan privat 
och offentligt, eftersom besökarnas upplevelser i hög grad byggs 
kring platser och tjänster som utvecklas och tillhandahålls av 
det offentliga, såsom transporter och infrastruktur, attraktiva 
stads- och kulturmiljöer, rekreationsområden och lokal offentlig 
service”.

Ur Tillväxtverkets faktabok.               

”

Besöksnäringen kräver   
samverkan

Vi behöver förbereda oss på och 
vara redo att agera utifrån nya 
omständigheter i vår omvärld. Att 
agera utifrån olika scenarier med 
hög kvalité, i en hejdundrande 
fart, kräver samverkan.”

Svensk Turism AB             

”



Vi arbetar för en bransch som fram till och med våren 2020 och pandemin haft en mycket 
positiv trend med fler och fler sysselsatta, men en bransch som redan innan pandemin var 
konkurrensutsatt och verkade i ständig förändring. En av Karlstadsregionens styrkor är att 
vi tillsammans med besöksnäringen valt att arbeta med värdskap i fokus och med målet 
att bli Sveriges mest gästvänliga region. Vår region har också ett stort utbud av både natur 
och kultur.

Karlstadsregionen omfattar kommunerna 
Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil. 
Kommunerna i Karlstadsregionen har en lång 
tradition av att samarbeta i turismfrågor och 
enades redan 2004 om en gemensam turismstra-
tegi. Kommunerna har bland annat en gemensam 
webbplats www.visitkarlstad.se och har årligen 
producerat en gemensam turistbroschyr. 

Den traditionella turistbyråverksamheten har 
förändrats och besökare använder sig nu av digi-
tal information istället för att besöka en turistby-
rå. Därför har kommunerna i Karlstadsregionen 
satsat mer på sociala media och utvecklat turist-
byråerna till en mobil besöksservice som möter 
de nya behoven och 2022 finns det 50 informa-
tionsplatser i Karlstadsregionen.

Innan pandemin hade Karlstadsregionen 
en hög andel internationella gäster, främst från 
Norge, men också många gäster från Asien som 
stannade till i Karlstad på sin väg mellan Stock-
holm och Oslo. 

Det turistiska samarbetet inom Karlstads-
regionen har främst fokuserats på privatresenären 
och det är denna grupp som nu i pandemins spår 
står ut som den absolut viktigaste gruppen för 
besöksnäringen. Allt tyder på att det är fritids-  

resandet som blir tillväxtmotorn för besöksnä-
ringen och det innebär att nästan alla destinatio-
ner i Sverige gör allt för att locka till sig denna 
grupp. 

I Karlstadsregionen finns mycket av det som 
också är Värmlands styrkor. Klarälven och dess 
delta som mynnar ut i Vänern. En imponerande, 
om än outnyttjad Vänerkust. I Karlstadsregionen 
finns gott om fantastiska vandringsleder, badplat-
ser och fiskevatten.

Gästerna har möjlighet att uppleva Karlstads-
regionens vackra natur genom en rofylld kajaktur 
eller en härlig cykelutflykt. Här finns 7 golfbanor 
inom en radie på 30 minuter och här finns fantas-
tiska kulturanläggningar som är viktiga resean-
ledningar. Utbudet av kulinariska upplevelser 
varierar från gemytliga landsbygdsserveringar till 
trendiga innerstads restauranger. Karlstadsregio-
nen erbjuder ett stort utbud av naturnära upple-
velser med närhet till stadsliv och shopping. 

Nu när allt fler människor vill uppleva lands-
bygden, samtidigt som de vill bo bekvämt så har 
vi alla förutsättningar att utveckla våra produkter 
så de når ut till allt fler gäster.

Vår destination
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Vårt mål är att besöksnäringen ska utvecklas och genom fler 
tillresande gäster nå goda resultat, så att fler arbetstillfällen 
skapas.

 

Övergripande mål

Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region 
och resans mål året om. 

Vision

Den strategiska planen är ett levande dokument som 
ska revideras årligen.    
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Med en hållbar turismutveckling skapas ett 
långsiktigt breddat utbud av besöksmål, 
aktiviteter, hotell, restauranger och butiker, 
och därmed attraktivare miljöer inte bara 
för besökare, utan för såväl boende som 
etablering av företag”.

Ur Tillväxtverkets faktabok 2015

”

Turismstrategisk plan



För att utveckla besöksnäringen kommer vi att särskilt satsa på fyra områden. Vi vill gå 
från att samverka till att samproducera och ha en gemensam handlingsplan som innehåll-
er vad vi ska göra under året för att nå våra mål och vem som tar huvudansvaret. Inom 
alla områden ska en hållbar destinationsutveckling ligga som grund för val av aktiviteter.

4 strategiska utvecklingsområden

Digital utveckling
Vi ska kommunicera med ett digitalt fokus och vida-
reutveckla vår kommunikation i digitala kanaler och 
hålla oss à jour med nya fenomen och möjligheter.

Mål:

• Digitalt först

• Vi möter gästens förväntningar och behov.

• Vi har kunskap om hur gästen söker sin  
information.

• Kunskapen om digitala möjligheter ska öka i  
branschen.

Värdskap
Vi ska ta arbetet med värdskap ett steg vidare 
genom att utveckla de goda exemplen och använda 
dem vid fler situationer.

Mål:

• Ökad insikt om vad värdskap är och vad det 
innebär för oss i Karlstadsregionen.

• Det finns fler aktörer som hjälper varandra och 
tar ansvar för helheten.

• Vi har ett omtalat ”Welcome-city” mottagande.

• Ett utvecklat värdskap för utländska gäster.

Fler reseanledningar
Vi ska fortsätta satsningen på stora möten och  
evenemang och arbeta mer strukturerat för att få 
fler stora och unika evenemang och möten 

Mål:

• Fler större evenemang och möten.

• Fler unika evenemang i vår region.

• Fler nyetableringar inom besöksnäringen.

• Karlstad är ett förstahandsval för mötes- och 
evenemangsarrangörer.

Stärka destinationen
Vi ska ta marknadsandelar och underlätta för  
samarbete och få fler som vill vara en del av   
destinationen.

Mål:

• Det finns en ökad kunskap om besöksnäringens 
betydelse och värdeskapande i Karlstads- 
regionen.

• Fler aktörer ska känna en delaktighet i det 
gemensamma platsvarumärket för Karstads- 
regionen.

• Det finns tydliga roller och ansvarsområden för 
de olika aktörerna inom destinationsutveckling.

• Antalet nationella och internationella gäster 
ökar.

Hållbar destinationsutveckling
Det vi gör ska ha en social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Läs mer om vad som menas med Hållbar Destinationsutveckling på sidan 20.
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Utökad version
Varför behöver vi en strategisk plan? Vad tycker aktörerna i bran-
schen, hur samarbetar vi och vad har vi för hot och möjligheter 
framöver? Det försöker vi tydliggöra på kommande sidor.



Destinationsutveckling kräver samordning. Om vi ska bli Sveriges mest gästvänliga region 
och resans mål året om måste det offentliga jobba i nära samarbete med besöksnäringen, 
de som tar emot gästen.

Besöksnäring är den näring som bidrar till 
turismkonsumtionen. Turism mäts och definie-
ras från konsumtionssidan och den definition vi 
använder i Sverige är ”människors aktiviteter när de 
reser till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgiv-
ning för fritid, affärer eller andra syften och för kortare tid 
än ett år”. 

Tillväxtverket har betonat att ”Besöksnäring-
en är starkt beroende av samspelet mellan privat 
och offentligt, eftersom besökarnas 
upplevelser i hög grad byggs kring 
platser och tjänster som utvecklas 
och tillhandahålls av det offentliga, 
såsom transporter och infrastruktur, 
attraktiva stads- och kulturmiljö-
er, rekreationsområden och lokal 
offentlig service”.

Turismen var fram till och med 2019 en starkt 
växande näring. Enligt uppgifter från FN:s 
världsturismorganisation UNWTO hade fram till 
och med 2018 intäkterna från besökares utgifter 
ökat snabbare än världsekonomin. UNWTO för-
utspådde tidigare en global ökning av det interna-
tionella resandet till 1 800 miljoner internationella 
resor fram till 2030. 

När pandemin slog till 2020 blev det smärt-
samt tydligt vilken betydande roll besöksnäringen 
haft för att skapa sysselsättning. Besöksnäringen 
är en sysselsättningsintensiv bransch och ofta 
ungdomars inkörsport till arbetsmarknaden. 
Det gör 2020 och 2021 till extrema och mycket 
besvärliga år och det kommer att krävas mycket 
arbete för att återgå till mer normala siffor vad 
gäller antal gäster, omsättning och sysselsättning. 

Men det gör behovet av en gemensam vision och 
gemensamma mål än viktigare för att vi tillsam-
mans skall klara krisen och om möjligt lära oss av 
svårigheterna och komma ut starkare än innan.

Vi måste satsa på att nå fram till de olika 
målgrupper som är möjliga och visa fram det 
utbud som passar dem och vi måste få många fler 
ambassadörer som är med och sprider bilden av 
Karlstadsregionen.

Varför en turismstrategisk plan?
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Det vi vill uppnå är en samsyn om var 

vi står, vart vi vill och vad vi ska göra 

för att nå målen.

✈
FLYG


KULTUR &

SPORT


TRANSPORT 

ÖVRIGT

�
TJÄNSTER
ÖVRIGT


UTHYRNING

�
JÄRNVÄG 

HOTELL &
RESTAURANG


SMÅHUS &
FRITIDSHUS


HANDEL

”Besöksnäringen omfattar 

aktörer i de branscher som säljer 

tjänster till besökare – definierat genom 

de branscher som ingår i turismsatellitkon-

toberäkningarna. Det betyder

att alla aktörer som har någon del av en försälj-

ning till kunder vars konsumtion definieras

som turismkonsumtion, eller är en del av en 

sådan bransch där detta gäller, kan sägas

tillhöra besöksnäringen.”



I samband med strategiarbetet så intervjuades 50 aktörer inom besöksnäringen där de fick berätta om sin 

verksamhet och vilka hinder och möjligheter de såg, samt hur de ville att destinationen skulle utvecklas. 

Dessa har kompletterats med en kort sammanfattning från årets företagsträffar.

Underlaget från intervjuerna låg till grund för 
turismstrategin och önskemål som lyftes hos be-
söksnäringen var att tydliggöra vem som gör vad. 
Att det behövdes en strategi för evenemang och 
möten. Att samarbetet med Visit Värmland skulle 
stärkas och att vår region skulle lära av andra  
destinationer, men samtidigt våga gå vår egen 
väg. Som utvecklingsmöjligheter lyftes behovet 
av en mer digital marknadsföring och möjligheten 
att lyfta stad och natur på ett tydligare och mer 
säljbart sätt. 

Sedan dess så har arbetet med turism och 
besöksnäring i Karlstad koncentrerats inom 
kommunen och turismverksamheten omfattar 
nu även en projektledare för möten och ansvarig 
för Karlstad Convention Bureau, samt en pro-
jektledare för evenemang. Det har tagits fram en 
verksamhetsplan för evenemang och möten för 
Karlstad och den har godkänts av kommunstyrel-
sen, teknik- och fastighetsnämnden och kultur- 
och fritidsnämnden.

Hela Karlstadsregionen har ett mer digitalt 
sätt att kommunicera med besökare. De sociala 
kanalerna är idag viktiga verktyg för att sprida 
Karlstadsregionens utbud. Visitkarlstads Face-
book har över 17 000 följare och Instagram nära 
9 000 följare. Sedan strategin togs fram har det 
gjorts flera studieresor till andra destinationer och 
Karlstad ingår i det nationella nätverket SNDMO 
och förmedlar det som kommer fram till övriga i 
Karlstadsregionen. Det kom också fram önskemål 

om tydligare rapporter och mätningar om besök-
snäringens betydelse och de senare åren har det 
genomförts flera gästundersökningar i samband 
med evenemang. Samarbetet med Visit Värm-
land har intensifierats och tydliggjorts och just 
nu genomförs nya intervjuer, där Visit Värmland 
besöker företagare tillsammans med kommunre-
presentanter för att få en tydligare bild över hur 
situationen ser ut i spåren av pandemin.

Nuläge
Både samtal och siffror berättar om en ex-

tremt tuff tid med minskade intäkter, mindre an-
ställda som fått jobba allt hårdare Läget beskrivs 
av flera som katastrof med ett i det närmaste nä-
ringsförbud och många vittnar om svårigheten att 
förhålla sig till regler som upplevs diffusa. Men 
det finns också små glädjeämnen och till och med 
anläggningar som haft sin bästa säsong någonsin, 
men de är små ljus i ett stort mörker. 

Både under sommaren 2020 och 2021 kom fler 
gäster än väntat, även om det totalt var färre än 
vanligt. Flera företagare berättar om att de fått 
gäster som aldrig tidigare besökt oss och som 
upplevde platsen som positiv. Arbetet framåt 
kräver att vi jobbar ännu hårdare för att nå nya 
målgrupper. Vi behöver hjälpas åt att lyfta fram 
fler utomhusaktiviteter. Många vittnar också 
om att framförhållningen blivit mycket kort. De 
upplever att gästerna tar beslut med mycket kort 
varsel. För att lyckas famöver behöver vi jobba 
mycket mer agilt med marknadsföringen.

Vad är viktigt för besöksnäringen?
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STYRKOR

SVAGHETER

MÖJLIGHETER  
& FRAMGÅNGS- 
FAKTORER

HOT &  

UTMANINGAR
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 » • Starka på värdskap och service och med 
ett tydligt mål om att bli bäst.

 » • Här finns många attraktiva natur- och 
kulturuppleveser, både i större stad och på 
landsbygden.

 » • Närhet och goda kommunikationer mellan 
människor, platser och anläggningar.

 » • Det geografiska läget mellan Stockholm 
och Oslo, nära till Göteborg och intill Vä-
nern.

 » • Företagen i samarbetskommunerna får 
delta i ett större sammanhang.

 » • Inte ”Top of mind” som semesterort.

 » • Otydligt vad vi står för förutom kultur, 
evenemang och möten.

 » • Många administrativa gränser och olika 
förväntningar och resurser mellan kom-
munerna.

 » • Naturen och speciellt sjöarna är otill-
gängliga och det saknas entreprenörer 
som lyfter upplevelsen och skapar värd-
skap inom naturupplevelser.

 » • Ingen kommunicerad strategi för att få 
fler nyetableringar inom besöksnäringen.

 » • Ökad konkurrens om den svenska gästen.

 » • Nya resvanor där näringen inte hinner 
anpassa sitt utbud och vi inte hinner ställa 
om vår kommunikation.

 » • Fortsatt pandemi som skapar riktlinjer 
som hindrar människors resande och där-
med fler konkurser och kompetensbortfall 
från branschen.

 » • En världsekonomi som faller allt mer och 
påverkar människors köpkraft.

 » • Att infrastrukturen blir sämre, till exempel 
att flygplatsen försvinner eller tågen blir 
mer opålitliga.

 »

 » • Skapa nya ”skyltfönster” som ny webb, 
fler ambassadörer och nya marknadska-
naler för att tydliggöra Karlstadsregione-
nens utbud.

 » • Tillgängliggöra både våra vattennära 
naturområden samt andra naturtillgångar 
för att utveckla upplevelser inom naturtu-
rism och skärgårdsturism kring Vänern.  

 » • Vi kan dra nytta av nya resvanor.

 » • Vi kan med bättre samverkan inom Karl-
stadsregionen och resurssatsningar öka 
antalet gäster till destinationen.

 » • Skapa och visa upp fler anpassade pro-
dukter för att locka gäster året om.

 »



Historisk utveckling av gästnätter
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ANTAL HOTELL-, CAMPING- OCH VANDRARHEMSNÄTTER
– i Karlstadsregionen 2011-2019
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Övernattning på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping i Karlstadsregionen 2011 - 2019

Positiv utveckling

Karlstadsregionen har i många år haft en jämn 
och positiv utveckling och hade totalt  844 837 
gästnätter 2019. Ser vi tillbaka på de senare åren 
så är det två år som utmärker sig lite extra. 

2016 fick vi efter att Vänligen Lars Lerin sändes 
på tv en stor ökning av svenska gästnätter.

2018 ökade de större grupperingarna, det som 
stack ut var en ökning på 17 000 av polska och 
estländka gäster i samband med Billerud Korsnäs 
investering i Gruvöns Bruk i Grums. Samma 
grupp minskade med 30 000 under 2019, medan 
gästnätter från Sverige och Norge ökade, men 
inte så att det kompenserade fullt ut.

Stor utländsk andel
Av de totala gästnätterna 2019 var 30 procent 
internationella, med norrmän som största grupp 
på 96 275 gästnätter (11 procent), därefter kom 
resenärer från Asien med 48 211  gästnätter, 
(6 procent).
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Vad hände 2020?
Turism- och besöksnäringen har aldrig tidigare 

stått inför en liknade utmaning än den som smitt-
spridningen av Covid-19 inneburit. Regleringar 
och nedstängningar över hela världen, men också 
människors ändrade beteende har haft enorma 
konsekvenser för besöksnäringen. 

I Sverige såg vi stora varsel och konkurser i 
dess spår. Det har också blivit tydligt vilken stor 
betydelse turismen haft på olika platser. Den är 
viktig för servicen, arbetstillfällen och för invån-
arnas hela livssituation.

Vi visste redan innan pandemin slog till globalt 
att Karlstadsregionens besöksnäring skulle bli 
mycket påverkade. Detta på grund av att vi i flera 
år haft en betydande andel asiatiska gäster. Under 
2019 hade vi nära 50 000 gästnätter från Asien. 
Men vi blev likt övriga världen helt överraskade av 
den extrema situation som uppstod när människor 
från hela världen och även inhemska invånare inte 
kunde eller ville resa. Ser vi på Karlstad i ett natio-
nellt sammanhang har vi under många år haft fler 
internationella gästnätter än många andra städer 
men också färre svenska gäster. 

Så två år utan internationella gäster blev extra 
utmanande även när det blev tillåtet att resa inom 
Sverige. Bland de svenska gästerna hade vi vid 
några av våra besöksundersökningar också sett att 
vi hade en hög andel äldre besökare, flera +70 som 
nu rekommenderats att isolera sig.

Sammantaget gjorde detta att vi tidigt visste att 
vi behövde jobba hårdare än många andra för att 
nå en ny målgrupp av svenska gäster. Vi behövde 
synas på ett helt nytt sätt på den svenska markna-
den. Vi visste att resten av Sveriges destinationer 
också satsade på de svenska resenärerna för att stå 
redo när det blev tillåtet att resa inom landet, så 
vi kunde inte vänta tills det blev tillåtet att resa, 
men vi kunde heller inte ”sälja” eller uppmana till 
resande. All verksamhet fick ställas om, handlings-
planen skrotades och vårt arbete fick anpassas till 
en helt ny verklighet.

Den nya verkligheten innebär också möjlighe-
ter då det finns ett ökat intresse för landsbygd och 
”second-cities”.  I Karlstadsregionen finns gott om 
plats och unika platser med tillgång till enskildhet 
och trygga upplevelser. Här finns det lokala och 
det unika, så som mikrobryggerier, unika bagerier, 
gårdsbutiker, restauranger som till exempel, Rot-
snäs gårdsbutik, Sliperiet Gastronomi och Åsham-
mar trädgård. Det pågår också en utveckling av 
naturområden, som till exempel Skutberget.

Nu behöver vi jobba hårdare för att berätta om 
dessa besöksmål och kombinera ihop dem med 
andra aktörer som på ett säkert sätt kan erbjuda 
sina produkter till nya målgrupper på den svenska 
marknaden. Ett arbete som intensifierats och som 
pågår.

-
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Reseanledningar & teman
Varför väljer våra gäster att besöka oss? Vad väcker deras intresse? Under 2022 behöver vi fort-

sätta jobba för att nå fler och nya privatresenärer. 

Här har vi lyft fram tre exempel på målgrupper som är intressanta för oss i Karlstadsregionen och 

vad som kan vara reseanledning för dem och vad som kan bidra till resebeslutet att välja Karl-

stadsregionen.

Obs! 
Det här är bara några av de målgrupper vi arbetar med och tabellen finns med som exempel på en del av de parame-

trar vi använder för att bygga upp marknadsföringen. Ju spetsigare vi kan vara desstå bättre och du är varmt välkom-

men att höra av dig för att berätta om målgrupper som är viktiga för din verksamhet.

Tema Barnfamiljer Kärleksparet Kultur-
intresserade

Vem Barnfamiljer med yngre 
eller äldre barn

Par 30-60 år Kulturintresserad kvinna 
eller man, litet sällskap, 
reser utan barn.

Behov och 
motivation

Göra någonting kul med 
familjen, frihet för spon-
tanitet, göra något som 
passar flera åldersgrup-
per.

Vill uppleva saker tillsam-
mans, smått och stort. 
Hitta de där personliga 
guldkornen och skapa 
minnen.

Uppleva någonting nytt 
tillsammans med en 
vän eller partner, berika 
vardagen med kultur.

Önskemål Att det ska fungera för 
alla i familjer, kul för alla 
åldrar, bra restaurang-
utbud och bra boende-   
alternativ.

Vara tillsammans ”för sig 
själv”, personligt bemö-
tande. Skämma bort 
varandra, bo fint och äta 
gott.

Vistelse med flera olika 
alternativ, höga krav på 
kulturaktiviteter, boende 
och matupplevelser.

Varför ska de 
välja Karlstads-
regionen

Mycket att välja på både 
i stad och på landet. 
Enkelt att resa med bil. 
Många barnvänliga alter-
nativ, som till exempel 
Mariebergsskogen, lätta 
vandringsleder och att-
raktiva campingplatser 
med många aktiviteter.

Karlstad är en prome-
nadvänlig stad med ett 
stort utbud av restau-
ranger och aktiviteter. 
Ett tryggt resmål med 
många kompletterande 
utflyktsmål i regionen.

Karlstad är en vacker 
stad och i Karlstadsre-
gionen finns ett fantas-
tiskt kulturutbud genom 
bland annat Sandgrund 
Lars Lerin, Värmlands 
museum, Wermland 
Opera, Sliperiet och 
Gamla Kraftstationen



Vision och platsvarumärke
Visionen är vår gemensamma bild av ett önskvärt 
framtida tillstånd. Den ska vara vår ledstjärna 
som visar oss riktning för bemötande, utveckling 
och marknadsföring. Karlstadsregionens vision 
är:

Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvän-
liga region och resans mål året om.

Det finns en samsyn att vi behöver fler resean-
ledningar och att vi ska hjälpas åt att visa upp 
anledningar att komma till Karlstadsregionen 
året om. För att lyckas med detta behöver utöka 
vårt engagemang och samarbete, men vi behöver 
också öka insikten om vad som får människor att 
besöka oss och vad som får dem att vilja berätta 
om sitt besök till sina vänner och bekanta.

Vi behöver stärka och jobba mer med vår destina-
tion. Syftet med att enas om en turismstrategisk 
plan är att vi ska bli bättre på att samarbete och 
den ska hjälpa oss prioritera.

Vi måste stärka vår attraktionskraft och synas i 
den allt hårdare konkurrensen. För att lyckas med 

detta behöver  jobba mer ihop och berätta om vad 
vi gör, men också vad vi kan göra bättre.

Karlstadsregionen har enats runt solen som tu-
ristisk profil. Den är det gemensamma platsvaru-
märke som används för att skapa en enhetlig bild 
i marknadsföringen av Karlstadsregionen. Solen 
får användas av alla som marknadsför regionen 
till besökare, näringsliv och andra målgrupper.

Platsvarumärket omarbetades 2018 och utgångs-
punkten var att ta tillvara solen som förknippas 
med värme och energi.

Ett platsvarumärke har speciella förutsättningar i 
och med att platsen har många aktörer, kommer-
siella, offentliga och ideella med olika drivkraf-
ter. För att stärka varumärket behöver samtliga 
aktörer jobba tillsammans och göra allt för att 
leverera enligt de förväntningar vi skapar för att 
vara Sveriges mest gästvänliga region och resans 
mål året om.

På karlstad.se/platsvarumarke har vi samlat 
texter och bilder för alla som vill sprida solen.
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Organisationer och samarbeten
Här kan du läsa om hur arbetet med turismutveckling är organiserat inom kommunerna i 
Karlstadsregionen och våra viktigaste samarbetsparnter.
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Karlstadsregionens samarbete inom turism:
Det finns en arbetsgrupp med representanter från 
samtliga kommuner som tar fram en årlig handlings-
plan kopplad till denna turismstrategiska plan. Arbets-
gruppen träffas minst fyra gånger per år för att säker-
ställa och utveckla arbetet. Inom Karlstadsregionen har 
vi sammarbetat med webben visitkarlstad.se, sociala 
medier och ett återkommande evenemang är den årliga 
Besöksnäringdagen.

Karlstad
I Karlstads kommun ligger ansvaret för turismfrågorna-
na på kommunledningskontoret. Det finns en egen 
verksamhet inom näringslivs- och turismavdelningen 
med sex personer som arbetar dedikerat för att främja 
besöksnäringen och för att Karlstad ska vara ett av 
Sveriges bästa besöksmål, som är ett av kommunens 
övergripande mål. Övrigt arbete inom avdelningen som 
stärker besöksnäringen är bland annat Företagsservice, 
etableringsgruppen och proaktivt etableringsarbete.

Grums
I Grums kommun ligger ansvaret för turismfrågor på 
tillväxtfunktionen inom utveckling och förvaltning. 
Kommunens näringslivsutvecklare är turismansvarig.

Hammarö
I Hammarö kommun ligger ansvaret under kommun-
styrelsen och dess ledningsstöd. Ansvarig tjänsteman är 
näringslivsansvarig, som är placerad under kommundi-
rektören.

Forshaga
I Forshaga kommun ligger ansvaret för turismfrågor 
på näringslivskontoret inom kommunledningskontoret. 
Kommunens näringslivsutvecklare är turismansvarig.

Kil
I Kils kommun ligger ansvaret för turismfrågor 
inom Sektor Samhälle och service och verksamheten 
näringsliv och turism. Kommunens näringslivschef är 
turismansvarig.

Visit Karlstad Member

Ett annat viktigt samarbete är Karlstad Business Regi-
on, som arbetar för fler nya etableringar och marknads-
föring för att Karlstadsregionen ska växa och utvecklas.
www.karlstadbusinessregion.se

Visit Karlstad Member är en ekonomisk förening för 
företag och organisationer verksamma inom Karlstads 
besöksnäring. En helt medlemsfinansierad förening 
utan offentliga bidrag.

Föreningen har ca 40 medlemmar allt från hotell, möte-
sanläggningar, restauranger, upplevelseföretag, handel, 
kulturinstitutioner till transportföretag.

Visit Karlstad Member har som syfte att medverka till 
att utveckla Karlstad som en attraktiv besöksdestina-
tion genom olika marknadsaktiviteter och ge möjlighe-

ter till att erbjuda ett genuint, kreativt värdskap.
Från att tidigare fokuserat helt på målgruppen mötes-
arrangörer, har föreningen nu under pandemin även 
inriktat sig till privatturism. En pågående utvecklad 
digitalisering av målgruppsanpassade erbjudanden har 
redan visat sig vara framgångsrikt.

Visit Karlstad Member har ett nära samarbete med, 
förutom Karlstads kommun, Hotellgruppen i Karlstad, 
Centrum Karlstad Utveckling AB och Karlstad Han-
del. Föreningen är delägare i Visit Karlstad AB. 

På sidan 21 finns en kontaktlista.

Karlstad Business Region
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Visit Värmland
Visit Värmland är en regional främjarorganisation som 
arbetar för att stärka och utveckla besöksnäringen i 
Värmland. Verksamheten är indelad i fyra huvudsakliga 
områden och alla med ett gemensamt mål att skapa en 
hållbar och attraktiv besöksnäring i tillväxt. En besöks- 
näring som skapar ökad lönsamhet och sysselsättning 
både ekonomiskt,  socialt och miljömässigt för både de 
som lever, verkar, bor & besöker Värmland. 

• Strategisk utveckling 

• Öka attraktionskraften genom platsutveckling 

• Affärs & Produktutveckling

• Marknad & Kommunikation 

Visit Värmland har  176 medlemmar, av dessa är 18 
kommuner, 4 paraplyorganisationer och 154 näringsid-
kare & företagare. Visit Värmland har en basfinansiering 
från Region Värmland samt serviceavgifter från kom-
muner och företag. Utöver basverksamheten så driver 
Visit Värmland flera projekt finansierade av Inter reg, 
EU,s-Strukturfondsprogram, Jordbruksverket samt  
Region Värmland. 

Karlstadsregionen har ett nära samarbete med Visit 
Värmland. De driver också flera nya projekt som ska 
hjälpa besöksnäringen i ett extra utsatt läge och Visit 
Värmland och kommunerna i Karlstadsregionen kommer 
att jobba ännu mer med kommunikationen så att vi inte 
dubbelarbetar eller ger felaktig information till besöksnä-
ringen.

Tillsammans skapar vi ett attraktivt Värmland! 

På visitvarmland.org kan 
du läsa mer om visit 
Värmlands verksamhet, 
pågående projekt och hur 
du kommer i kontakt med 
de som jobbar där.

Du kan också se vilka som 
är medlemmar och vilka 
aktiviteter som är på gång.



Ny nationell turismstrategi
Vi är en del av helheten och behöver förhålla oss till och dra nytta av det som görs 
nationellt och regionalt.
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Sverige har en ny Besöksnäringsstrategi för hållbar 
turism och växande besöksnäring, I denna strategi 
identifierar regeringen ett antal strategiska områ-
den. 

Dessa är enklare företagande, jobb och kompe-
tens, kunskap och innovation, tillgänglighet 
samt marknadsföring. 

Till varje område kopplas fyra horisontella per-
spektiv: hållbarhet, digitalisering, platsutveck-
ling och samverkan.

I avsnitt 3 och framåt gör regeringen bedömning-
ar av de horisontella perspektiven och de strategis-
ka områdena som i sin tur leder fram till ett antal 
långsiktiga inriktningar i form av punktlistor med 
rubriken Tecken på framsteg. Listorna signalerar 
det önskade läget för svensk turism och besöksnä-
ring om tio år.

Strategin knyter i sin helhet an till Agenda 2030 
och de globala målen för hållbar utveckling, till 
regeringens jämställdhetsmål, till de klimatpoli-
tiska målen och till andra riksdagsbundna mål. 
Regeringen avser att ta fram handlingsplaner som 
är i linje med strategin.

Ansvar och uppgifter skiljer sig åt mellan of-
fentlig, privat och ideell sektor, men det samlade 
resultatet i form av en hållbar och konkurrens-
kraftig turism och besöksnäring är beroende av 
samsyn i de viktigaste frågorna och ett samordnat 
arbete mellan olika politikområden. Med strategin 
visar regeringen på önskat läge för svensk turism 
och besöksnäring om tio år. Detta kan bidra till 
att etablera en samsyn som kan underlätta hållbar 
utveckling i hela besöksnäringens aktörssystem.

Den här strategin kan utgöra ett stöd som andra 
aktörer på olika nivåer – privata, ideella och of-
fentliga – kan förhålla sig till i lokala och regio-
nala strategier och handlingsplaner. Strategin kan 
därför bidra till en effektiv användning av offent-
liga medel och resurser och till att stärka förutsätt-
ningarna för synergier mellan sektorer.

https://www.regeringen.se/4a92e5/contentassets/a8725a-
9147d941e3b2778a5f500f1a37/strategi-for-hallbar-tu-
rism-och-vaxande-besoksnaring_slutlig.pdf

Värmland
I Visit Värmlands arbete med sin nya strategi 
förhåller de sig sig till den nya nationalla strategin 
och det pågår ett arbete med flera olika arbets-
grupper för att ta fram en ny turismstrategi för 
Värmland. Ett arbetes om Karlstadsregionen 
deltar i.

Inom Karlstadsregionen kommer vi att anpassa 
vårt arbete både till den nationella och regionala 
strategin för att på bästa sätt dra nytta av vad som 
görs av andra, men också komplettera med aktivi-
teter som är viktiga för just vår plats.
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Vad kan vi säga om framtiden?
När allt går så fort som det gör idag är det svårare än någonsin att föruse framtiden. 
Det vi vet är att vi hela tiden måste anpassa oss till förändring, att jobba agilt är det 
nya normala. Vi kan också spana på och lära oss av dem som är duktiga på att se 
trender och vilka drivkrafter som styr utvecklingen.

Vi kan hämta mycket inspiration från rappor-
ten ”Visit the Future”, framtidsprojektet mellan 
Svensk Turism, Visit Sweden och Tillväxtverket 
för att identifiera och beskriva besöksnäringens ut-
maningar och möjligheter inför framtiden. Arbetet 
drevs under projektledning av Svensk Destinations 
 utveckling och kan ses 

som ett strategiskt ut-
vecklingsarbete mot en 
ny strategi för besök-
snäringen som för-
sökt visa vilka större 
förändringar som sker 
i näringsliv och sam-
hälle och hur dessa 
kan påverka besök-
snäringens villkor 
och vilka förutsätt-
ningar samt vilka 

konsekvenser de 
kan få i framtiden. Och som det står i 

inledningen 

”Fram till 2030 kommer en mycket snabb och 
för de flesta oanad utveckling att ske. 2050 har 
utvecklingen gått bortom vår nuvarande insikt och 
förståelse.”  I inledningen citerar de även Nicklas 
Bergman från Intergalactic Industies AB:
” Det är dags att förstå att det inte är en fråga om vad 
morgondagens teknik kan göra - utan vad vi tillåter 
den att göra”.

Det vi behöver hålla koll på är både megatrender 
och drivkrafter och vad de kan innebära för oss. 
Megatrender är stora sociala, ekonomiska, politis-
ka, miljömässiga eller teknologiska förändringar 
och transformationsprocesser som sker över lång 
tid, oftast över flera decennier. 

Megatrender utlöser ofta drivkrafter att lösa de 
möjligheter som dessa trender för med sig. De 
bygger på kraften att skapa något nytt, en affärs-, 
samhälls- eller egennytta.

Digitalisering är grunden för de flesta krafter som 
driver besöksnäringen framåt.

Tillväxtverket lyfter 5 megatrender som förutspås 
ha avgörande inverkan på världsekonomin och 
samhället fram till 2030. Här kommer de, men i en 
annan ordning:

Klimatförändringer
Behovet av nya energilösningar och nya trans-
portlösningar men även innovativa lösningar för 
vattenförsörjning och framtida förändrade vatten-
nivåer är stora utmaningar. 

Tekniska genombrott
För besöksnäringen har mobiltelefonen blivit 
oundviklig och transformerats till att vara ”fjärr-
kontrollen till den digitaliserade världen”.

Urbaniseringen fortgår
Urbansieringen skapar behov av nya hållbara lös-
ningar för såväl infrastruktur, transportlösningar 
till utveckling av smarta städer.

Globaliseringens fotspår
Globaliserings fotspår fokuserar på en ny världs-
ordning som syftar till en ombalansering av mak-
ten till Asien.

Demografiska skiften
Det demografiska skiftet leder till flera subtrender 
som till exempel längre liv och bättre hälsa, im-
migration, global befolkningstillväxt, urbana och 
suburbana levnadssätt.



Enligt Tillväxtverkets råd gällan-
de ett kommunalt perspektiv gäl-
ler att se över vilka kommunala 
mål och strategier som är viktiga 
för vårt geografiska område, 
inklusive den kommunala plane-
ringen. 

”Vad sägs om hållbarhet i 
översiktsplanen? Finns det en 
plan för grönområden? Finns 
kulturmiljöprogram? Finns det 
en specifik strategi eller plan för 
besöksnäringen? Tar denna upp 
hållbarhet? Finns det en hållbar-
hetsstrategi eller en hållbarhets-
policy på kommunal nivå? Finns 
det ett kommunförbund, ideella 
organisationer eller andra lokala 
aktörer som berör hållbarhets-
frågan?”

Då dessa frågor är väldigt plats-
bundna och vi jobbar olika inom 
Karlstadsregionens fem kommu-
ner, så har vi nu valt att redovi-
sa hur vi konkret arbetar med 
hållbarhetsfrågan utifrån varje 
kommuns situation och koppla 
arbetet till kommunens övergri-
pande hållbarhetsarbete.

Karlstads kommuns rapport 
om arbetet med hållbar destina-
tionsutveckling finns på www.
visitkarlstad.se

Hållbarhetsbehovet ligger också-
som en grund för alla aktiviteter 
i Karlstadsregionens aktivitets-
planer.

”En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens 
nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och 
miljömässiga påverkan genom att utgå från besöka-
rens, företagens, miljöns och lokalsamhällets be-
hov.”
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Definition Hållbar turism

(Tillväxtverkets svenska definition, som bygger på UNWTO:s och 
UNEPS definition från 2005 i rapporten “Making Tourism More 
Sustainable - A Guide for Policy Makers).



KONTAKTLISTA
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KARLSTADS KOMMUN

Tillväxt, turism

Maria Westin

Turismchef

Tel. 054-540 24 65

maria.westin@karlstad.se

FORSHAGA KOMMUN

Förvaltningen för kultur, fritid och 
näringsliv

Linda Marie Fors

Näringslivsutvecklare

Tel. 054-17 21 30

linda-marie.fors@forshaga.se

GRUMS KOMMUN

Tillväxtfunktionen

Anna-Maria Jäger

Näringslivsutvecklare

Tel. 0555-421 46

anna-maria.jager@grums.se

HAMMARÖ KOMMUN

Kommunledningsstaben

Annika Axelsson

Näringslivsutvecklare

Tel. 054-51 52 18

annika.axelsson@hammaro.se

KILS KOMMUN

Tillväxtenheten

Mikael Kindberg

Näringslivschef

Tel. 0554-194 13 vx

e-post@kil.se

VISIT VÄRMLAND

Mia Landin

VD

Tel. 054-776 60 01

mia.landin@visitvarmland.se

VISIT KARLSTAD MEMBERS

Hanna Åkerlstedt

Ordförande och Hotelldirektör 
First Hotell River C

Tel. 070-533 37 82

hanna@riverc.se




