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Sammanfattning 

HUI Research har genomfört en turistekonomisk analys av effekterna för Karlstads kommun vid en 

etablering av temaparken Muminvärlden. HUI:s beräkningar har gjorts för två scenarios utifrån hur 

många besökare parken lyckas attrahera. I scenario 1 uppnår parken en besökssiffra på 200 000 per 

år vilket motsvarar besökssiffran för Muminvärlden i Nådendal Finland. I scenario 2 landar parken på 

en besöksvolym om 300 000. Nedan några av de viktigaste resultaten från rapporten för respektive 

scenario. 

I scenario 1 bedöms Muminvärldens besökare ge upphov till följande effekter i Karlstad 

• adderad total turismomsättning på 140 miljoner kronor inklusive biljettintäkter 

• adderad turismomsättning på 100 miljoner kronor exklusive biljettintäkter 

• teoretisk sysselsättningseffekt motsvarande 68 årsverken (baserat på turismomsättning 
exklusive biljettintäkter) 

 

I scenario 2 bedöms Muminvärldens besökare ge upphov till följande effekter i Karlstad 

• adderad total turismomsättning på 221 miljoner kronor inklusive biljettintäkter 

• adderad turismomsättning på 158 miljoner kronor exklusive biljettintäkter 

• teoretisk sysselsättningseffekt motsvarande 107 årsverken (baserat på turismomsättning 
exklusive biljettintäkter) 

 

Muminvärldens etablering kommer framförallt att gynna hotellnäringen och övrig logiverksamhet samt 

restaurang- och cafébranschen. En stor del av de arbetstillfällen som skapas såväl i parken som 

utanför ställer låga krav på utbildning. För grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden 

kan dessa nya arbetstillfällen fungera som en språngbräda in på arbetsmarknaden. 
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Inledning 

HUI Research har fått i uppdrag att genomföra en s.k. turistekonomisk analys av effekterna för 
Karlstads kommun vid en eventuell etablering av temaparken Muminvärlden. Rapporten ska fungera 
som ett av flera beslutsunderlag för planering och diskussioner kring etableringen. I det inledande 
kapitlet redogörs för vad som ingår i den turistekonomiska analysen och hur HUI har gått tillväga vid 
framtagande av rapporten. 

Om HUI Research 

HUI Research erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade beslutsunderlag och 
rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. 
För mer information se www.hui.se.  

Om uppdraget 

Den turistekonomiska analysen omfattar tre delar;  

1. Turistekonomisk effekt (turismomsättning) - Skattning av den adderade turismomsättningen till 
Karlstad kommun och hur den fördelar sig mellan olika branscher 

2. Skatte- och sysselsättningseffekter - Med utgångspunkt från den skattade turismomsättningen 
beräknas teoretiska sysselsättnings- och skatteeffekter för Karlstad kommun 

3. Övriga effekter - I rapporten förs också ett resonemang kring vilka övriga värden etableringen kan 
medföra för Karlstad kommun 

Samtliga beräkningar har gjorts i 2018 års penningvärde. 

Metod 

Den turistekonomiska omsättningens storlek avgörs av hur många besökare (turister) Muminvärlden 
lyckas attrahera och hur mycket dessa besökare spenderar i Karlstad. HUI:s beräkningar baseras på 
att parken lyckas nå en besöksvolym på 200 000 alternativt 300 000 besökare per år. För bedömning 
av turisternas konsumtion i Karlstad används schabloner från HUI:s databaser kring turism. 

Utöver data från HUI:s egna databaser baseras analysen på statistik och undersökningar från 
SCB/Tillväxtverket, bransch- och befolkningsstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB)/Statistiks 
sentralbyrå (SSB) och GIS-data. 

Definitioner och begrepp 

För att underlätta läsning av rapporten förklaras här ett antal begrepp som löpande används i 
rapporten. Först tydliggörs vad som menas med turism och vem som definieras som turist. Detta har 
betydelse för hur den turistekonomiska omsättningen beräknas. 

Enligt den av FN vedertagna definitionen omfattar turism “människors aktiviteter när de reser till och 
vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra 
syften.” Definitionen omfattar därmed i princip alla aktiviteter och den konsumtion som är direkt 
kopplade till resan. Ett förenklat sätt att kategorisera turisternas konsumtion är att säga att det rör sig 
om att resa, äta, bo, göra och handla.  

Turist – Som framgår av ovanstående är en person alltså turist när den rör sig utanför sin vanliga 
omgivning. För enkelhets skull har vi därmed valt att definiera en turist som en person som inte 
permanent är bosatt i Karlstad kommun. En turist som spenderar pengar i Karlstad ger upphov till 
turistekonomisk omsättning. 

http://www.hui.se/


4 
 

Turistekonomisk omsättning/effekt – Den omsättning som uppkommer till följd av turisters 
konsumtion på anläggningen Muminvärlden eller i Karlstad kommun. Turistekonomisk omsättning 
beräknas på den konsumtion av varor och tjänster som personen har när den definieras som turist. I 
den turistekonomiska omsättningen ingår inte den konsumtion som sker på hemorten inför resan (ex. 
inköp av skidor inför skidresa). Då Muminvärlden som ny reseanledning kommer att locka nya 
besökare till Karlstad är den turistekonomiska effekten en adderad omsättning.  

Besök – Ett besök definieras som en inpassering i Muminvärlden (ett dagbesök). 

Besökare – En besökare definieras som en person som befinner sig i Karlstad kommun och gör ett 
eller flera besök i Muminvärlden. En besökare kan göra flera besök på Muminvärlden över flera 
dagar. 

Gästnatt – En gästnatt betyder att en person övernattar en natt på destinationen. 

Dagbesökare – En person som besöker en destination över dagen men som inte övernattar. 

Turistekonomisk sysselsättningseffekt – Ett teoretiskt mått på hur många årsverken som 
genereras till följd av den adderade turismomsättningen i kommunen. 
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Muminvärldens etablering i Karlstad 

Idag finns det bara en park på temat Mumin i världen och den ligger i Nådendal i Finland. Det finns nu 
planer på att öppna en liknande park i Karlstad. I detta kapitel beskrivs Muminvärldens koncept, 
parkens målgrupp och hur tanken är att parken skall utformas i Karlstad. För den turistekonomiska 
analysen har parkens lokalisering betydelse (hur stort blir parkens upptagningsområde?), innehåll 
(gör man återbesök under samma säsong eller ej?), nivå på entréavgifter (hur stort utrymme finns det 
för övrig konsumtion?) etc. Det som beskrivs i detta kapitel är således sådant som har betydelse för 
de antaganden som görs i den turistekonomiska analysen. 

Konceptet Muminvärlden 

Muminvärldens koncept baserar sig på anknytningen till Mumintrollen. Tanken med parken är att ge 
besökaren känslan av att stiga in i en sagobok och vara en del av den. I parken träffar besökarna 
Muminfamiljen och andra figurer. Besökarna kan interagera med figurerna, krama dem, leka med 
dem etc. Idén bakom parken är en blandning av teater och möten med olika figurer som dels är 
baserade på manus och dels på improvisation. Miljön som byggs upp grundar sig på arkitekturen och 
färgerna i den animerade serien om Mumintrollen. Det finns inga åkattraktioner i parken. Upplevelsen 
baseras istället på den uppbyggda miljön och på figurernas närvaro. 

Förutom Muminvärlden finns också produkterna Väskis Äventyrsö och Teater Emma. Väskis 
Äventyrsö är en äventyrsplats för barn i skolåldern. Den finns på ön Väski och kompletterar 
Muminvärlden som produkt genom att Äventyrsön riktar sig till de äldre barnen i familjen. Teater 
Emma är en professionell sommarteater med vuxna som målgrupp och de framför komedipjäser som 
byts ut årligen. 

Muminvärlden i Nådendal 

Det finns idag endast en anläggning med Mumintema och det är Muminvärlden som ligger i den 
finska staden Nådendal. Staden har 19 000 invånare och ligger vid kusten 16 kilometer nordväst om 
Åbo. Avståndet till Helsingfors och Tammerfors är ungefär 180 kilometer. Muminvärlden ligger i 
stadens centrum på en ö som heter Kailo. 

Muminvärlden i Nådendal består av tre olika produkter; temaparken Muminvärlden, Väskis Äventyrsö 
och sommarteatern Teater Emma. Dessutom har bolaget ett dotterbolag, Mumin Evenemang Ab, som 
erbjuder uppträdanden med mumintroll utanför parken. Muminvärlden har ingen egen logiverksamhet 
i anslutning till parken men det finns 1 300 bäddar i närområdet. 

I Muminvärlden finns två inomhusrestauranger och flera kiosker som säljer enklare mat, glass, våfflor 
etc. Det finns också två affärer som framförallt säljer licensierade Muminprodukter  

År 2017 hade Muminvärlden en säsong på 79 dagar. Utöver sommarmånaderna juni, juli och augusti 
hade parken öppet nio dagar i februari. Juli är den månad då Muminvärlden har flest besökare. 
Muminvärlden har ungefär 200 000 besökare per år varav 160 000 är betalande besökare. Den 
typiska besökaren är en barnfamilj som har små barn, vanligen under skolåldern. Familjens äldre 
barn brukar också vara med. De asiatiska kunderna består i huvudsak av vuxna personer.  

Ungefär 25 procent av temaparkens besökare kommer från utlandet och de kan ungefärligen delas in 
på följande vis: 

• Sverige 25 000 besökare 

• de baltiska länderna 15 000 besökare  

• Japan 8 000 besökare 

• Ryssland 2 000 besökare 

• Övriga 5 000 besökare 

 
Muminvärlden tillämpar enhetspris, det vill säga man betalar entréavgift och via den får man tillgång 
till allt som parken erbjuder. Barn och vuxna betalar samma entréavgift med undantag för barn under 
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två år som är gratis. Det har tidigare funnits ett säsongskort men det togs bort då efterfrågan var 
obefintlig. Nedan tabell visar biljettpriser för 2017. 

Tabell 1 Biljettpriser Muminvärlden i Nådendal 2017 

Endagsbiljett 28,00 €  

Tvådagarsbiljett 38,00 €  

Tvådagarsbiljett + Väski 43,00 €  

 

Muminvärldens målgrupp 

Muminvärldens målgrupp är som tidigare beskrivits främst familjer med barn upp till skolåldern. Väskis 
Äventyrsö riktar sig till äldre barn. Ytterligare en målgrupp är vuxna asiatiska besökare som kommer 
från länder där intresset för Mumin är stort. 

Muminvärlden i Karlstad 

Muminvärldens ägare vill sprida konceptet Muminvärlden och har funnit att Karlstad skulle vara en 
lämplig plats för en etablering av det första Muminvärlden utanför Finland. Dels finns det ett bra läge 
nära vatten där anläggningen kan byggas (konceptet kräver sjönära läge) men Karlstad har också ett 
strategiskt läge med möjlighet att nå en stor befolkningspopulation i både Sverige och Norge.  

Initiativtagare till Muminvärlden i Karlstad är familjen Livson (äger upphovsrätten till 
Muminvärldkonceptet och parken i Nådendal), Karlstad Kommun och Business Värmland. Bakom 
Muminvärlden står två separata privatägda företag, Livson Group Oy (Ted & Tim Livson) och Baltic 
Archipelago (Shani Livson). 

Den planerade lokaliseringsplatsen för Muminvärlden i Karlstad är Skutberget som är ett frilufts- och 
rekreationsområde vid Vänern. Skutberget ligger drygt 8 km väster om Karlstad centrum längs E18. 
Med bil tar det 10 - 15 minuter från stan. 

Muminvärlden i Karlstad kommer att ha till basen motsvarande innehåll som i den finska 
motsvarigheten. Parken planeras ha upp till 120 öppetdagar under ett år där huvuddelen är under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti.  

Givet det större upptagningsområdet i Karlstad och att parken kommer att ha fler öppetdagar än dess 
finska motsvarighet görs bedömningen att Muminvärlden i Karlstad har potential att locka fler 
besökare än Muminvärlden i Finland. 

Den turistekonomiska analysen görs för två scenarios;  

• Scenario 1 - parken når 200 000 besökare (i nivå med Muminvärlden i Nådendal, Finland) 

• Scenario 2 - parken når 300 000 besökare 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Friluftsliv
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4nern
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Besöksnäringen i Karlstad 

En etablering av Muminvärlden skulle innebära en ny reseanledning i Karlstad och ett tillskott till 
nuvarande aktivitetsutbud. För privatresenärer har Karlstad ingen attraktion med så pass stark 
attraktionskraft att den har förmåga att locka mer långväga resenärer. I detta kapitel redogörs för hur 
besöksnäringens struktur ser ut idag i Karlstad för att kunna sätta en etablering av en park av 
Muminvärldens typ i relation till övrig besöksnäring. 

Karlstad som besöksmålsdestination 

Karlstad har idag få större attraktioner som vänder sig till samma målgrupp som Muminvärlden. Två 
besöksmål med höga besökssiffror är Mariebergsskogen och Sundstabadet som årligen besöks av 
400 - 500 000 besökare1. De flesta besökare till dessa attraktioner är troligen från kommunen eller 
dagbesökare från närområdet. Andra större anläggningar är inomhusarenan Löfbergs Arena och 
mötesanläggningen Karlstad CCC. 

Nedanstående tabell visar top 10 huvudsakligt resesyfte till Karlstad bland svenskar som rest till 
Karlstad på fritiden under perioden 2014 - 2016. Släkt- och vänbesök är, liksom för många platser i 
Sverige, den vanligaste reseanledningen. Att shopping/inköpsresa kommer på andra plats indikerar 
att Karlstad har en stark position som regional handelsplats. 

Tabell 2 Top 10 resesyfte till Karlstad 2014 - 20162 

Släkt och vänner (även bröllop, begravning, födelsedag, dop etc.) 34% 

Shopping/inköpsresa 14% 

Lugn och ro/avkoppling 6% 

Byta miljö, komma bort 6% 

Titta på kulturevenemang, museer och utställningar 6% 

Motion och friluftsliv (idrott, vandring, bad, fiske, jakt etc.) 4% 

Vistelse i eget fritidshus 4% 

Nöjen, underhållning, nattliv 4% 

Snö och vinter 2% 

Titta på idrottsevenemang 2% 

 

Karlstads som handelsdestination 

Karlstad är utöver centralort i regionen även den mest betydande handelsplatsen. På orten finns ett 

flertal starka handelsområden så som Bergvik, Välsviken och centrala Karlstads samlade utbud. 

Utöver dessa mer koncentrerade handelsplatser finns även viss handel av mer uppsökande karaktär 

utspridd på orten. 

Försäljningsindex är ett mått på hur väl handeln förmår att ta tillvara det försäljningsunderlag som 

finns i en kommun och om handeln även kan locka kunder från andra kommuner. Försäljningsindex 

100 innebär att handeln omsätter lika mycket som det befolkningsmässiga underlaget medger. Index 

över 100 innebär att handeln drar kunder från andra kommuner och index under 100 innebär att 

handeln har ett utflöde till andra kommuner. 

Index för den totala detaljhandeln i kommunen 2016 ligger på 1443 vilket visar på att Karlstad 

attraherar ett stort inflöde av handel från kringliggande kommuner. Dagligvaruhandeln har 

försäljningsindex 105, vilket innebär att man tar tillvara på kommunens egna köpkraft samt lockar en 

                                                           
1 P4 Värmland/ Värmlands Folkblad 
2 Swedish Tourism Survey, HUI Research 
3 Databasen Handeln i Sverige, Handelsrådet/HUI Research 
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begränsad del även från omlandet. Motorn i handeln är i stället sällanköpsvaruhandeln som med 

index 186 visar på att kommunen attraherar stora besöksflöden från andra kommuner. 

Bild 1 Försäljningsindex för handeln i Karlstad med omnejd 

 

En bidragande orsak till detta är att kringliggande kommuner har ett svagt, eller i vissa fall närmast 
obefintligt utbud av sällanköpsvaror vilket stärker Karlstads roll som regionens givna handelsplats. 
Även de betydande avstånden till andra mer likvärdiga och i viss mån konkurrerande handelsplatser 
ger Karlstad en betydande position som handelsplats i regionen. 

Karlstad på utlandsmarknaderna4 

Bland de som övernattade på kommersiella5 boendeanläggningar i Karlstad år 2016 var 26 procent 
från utlandet. Exportandelen var i nivå med rikssnittet som är 25 procent. De fem största länderna i 
fallande ordning var Norge, Kina, Tyskland, Storbritannien och Finland. Norge var klart störst och stod 
för 60 procent av gästnätterna bland dessa fem länder. 

Turismens omfattning och betydelse för Karlstad 

Totalt uppgick turistkonsumtionen i Karlstad till 4,2 miljarder år 2014 och genererade 2 800 
årsverken.6 Omsättning till följd av besöksnäringen omfattar inkommande resor, inomregionala resor, 
d.v.s. när invånare i regionen turistar inom den egna regionen samt utlägg som sker på hemmaplan i 
samband med att man reser ut från regionen. Karlstad kommun stod uppskattningsvis för 85 procent 
av turistkonsumtionen i Karlstadsregionen7. Karlstadsregionen stod in sin tur för 42 procent av 

                                                           
4 SCB/Tillväxtverket 
5 Hotell, stugby, vandrarhem och camping 
6 Regionala effekter av besöksnäringen 2014 Karlstadsregionen, HUI på uppdrag av Forshaga, Grums, 
Hammarö, Karlstad och Kils kommun 
7 Karlstadsregionen utgörs av Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kils kommun. 



9 
 

Värmlands omsättning till följd av besöksnäringen. I ett regionalt perspektiv har Karlstad därmed en 
stor betydelse för besöksnäringen. 

År 2016 hade Karlstad 693 000 gästnätter på kommersiella anläggningar. Huvuddelen av dessa ägde 
rum under sommarmånaderna. 

Diagram 1 Gästnätter per månad 2016 för hotell (H), stugby (S), vandrahem (V) och camping (C) 8 

 

Data kring antalet dagbesök saknas för 2016 men år 2014 var antalet dagbesök drygt en miljon (1,1 
miljon).9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 SCB/Tillväxtverket 
9 Regionala effekter av besöksnäringen 2014 Karlstadsregionen, HUI på uppdrag av Forshaga, Grums, 
Hammarö, Karlstad och Kils kommun 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

HSVC HSV C



10 
 

Diagram 2 Gästnattsutveckling i Karlstad 2010 - 2016 10 

 

Karlstad har haft en kraftig gästnattsutveckling sedan 2010 med en ökning på 47 procent (HSVC). 
Under samma period ökade gästnätterna i Värmland endast med 5 procent och i riket med 
19 procent. 

Karlstads logiutbud 

Enligt inkvarteringsstatistiken fanns det år 2016 13 hotell, två stugbyar och vandrarhem samt 
fem campingplatser. Det fanns närmare en miljon bäddar tillgängliga på årsbasis på hotell, stugbyar 
och vandrarhem, varav huvuddelen återfanns på hotell. Bäddkapaciteten per dygn ligger därmed på 
cirka 2 700 bäddar. 

Beläggningsgraden på hotell, stugby och vandrarhem var 68 procent år 2016 vilket är relativt högt då 
rikssnittet ligger på 57 procent (avser rumsbeläggning). 

 

 

  

                                                           
10 SCB/Tillväxtverket 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HSVC HSV C



11 
 

Turistekonomisk effekt 

Den turistekonomiska effekten för Karlstad kommun är den omsättning som uppkommer till följd av 
turisters konsumtion på Muminvärlden och i Karlstad kommun. Den turistekonomiska omsättningen är 
en prognos som baseras på hur många turister som besöker Muminvärlden samt hur mycket dessa 
turister spenderar i Karlstad kommun. Beräkningarna görs för två scenarios; ”Scenario 1” där den 
totala besökssiffran uppgår till 200 000 besökare och ”Scenario 2” där besökssiffran landar på 
300 000 besökare. 

Besöksvolymer 

Ett besöksmåls förmåga att locka långväga besökare avgörs av hur stark attraktionskraft besöksmålet 
har. En turist är villig att resa en längre sträcka för att besöka en anläggning eller delta i en aktivitet ju 
mer unik den är. 

Det geografiska områden varifrån människor kan förväntas resa för att besöka Muminvärlden 
benämns upptagningsområden. HUI har gjort en indelning i tre upptagningsområden från vilka 
Muminvärlden kommer att attrahera turister. Indelningen för det s.k. lokala och primära 
upptagningsområdet utgår från hur lång restid det är med bil till Karlstad. Kartan nedan visar det 
område som nås inom 3,5 timmars restid med bil från centralorten Karlstad (se färgmarkering). 

• Lokalt upptagningsområde – kommuner på en timmas avstånd (grön markering) 

• Primärt upptagningsområde – Sverige/Norge på 1 - 3,5 timmas avstånd (rosa markering) 

• Sekundärt upptagningsområde – övriga Sverige och utlandet 

 

Bild 2 Karta i GIS över det lokala och primära upptagningsområdet 
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Tabell 3 Antal invånare och antal barn i huvudmålgruppen för respektive område11 

Upptagningsområde Antal invånare totalt Antal barn i huvudmålgruppen 
yngre barn (upp till 6 år) 

Karlstad kommun 91 050 6 918 

Lokalt upptagningsområde – 
kommuner på en timmas avstånd 
(exklusive Karlstad) 

209 478 15 784 

Primärt upptagningsområde – 
Sverige/Norge på 1 - 3,5 timmas 
avstånd 

7 426 448 620 979 

Summa 7 726 976 643 681 

 

HUI har gjort antagandet att turisterna, det vill säga de som bor utanför Karlstad kommun gör ett 
besök på Muminvärlden under sin vistelse i Karlstad. Personer som bor i Karlstad med omnejd gör 
möjligen flera besök under ett år men beräkningsmässigt har det ingen betydelse. Karlstadborna 
definieras inte som turister och bidrar därför inte till den turistekonomiska omsättningen. De som bor 
på en timmas avstånd från Karlstad räknas visserligen som turister men de övernattar sannolikt inte i 
samband med sitt besök på Muminvärlden och ger därmed upphov till konsumtion vid varje enskilt 
besökstillfälle. Om en person från det lokala upptagningsområdet gör flera besök under ett år har 
därmed ingen betydelse för beräkningarna. 

Karlstadborna besöker Muminvärlden men bidrar alltså inte till turismomsättningen. HUI bedömer att 
Karlstadborna står för 24 000 besök vilket motsvarar 12 procent av den totala besöksvolymen i 
scenario 1 och åtta procent i scenario 2. Baserat på den låga efterfrågan av säsongskort i Nådendal 
gör HUI bedömningen att Muminvärlden inte är ett besöksmål som Karlstadborna kommer att besöka 
mer frekvent. HUI antar därför att barn som tillhör huvudmålgruppen yngre barn gör strax under ett 
besök per år (några barn gör flera besök medan andra inte besöker parken alls). Till detta tillkommer 
besök från barn i skolåldern. 

Besökare från de primära och sekundära upptagningsområdena är mer differentierade än besökare 
från det lokala upptagningsområdet. Turister från det primära upptagningsområdet består både av de 
som gör dagbesök och de som övernattar. Från det sekundära upptagningsområdet övernattar 
huvuddelen i samband med besöket på Muminvärlden. Alla övernattar dock inte i Karlstad kommun. 

Totalt väntas 178 000 turister (scenario 1) eller 280 000 turister (scenario 2) besöka Muminvärlden. 
Av dessa uppskattas 19 000 besökare komma från det lokala upptagningsområdet, det vill säga från 
kommuner på en timmas avstånd från Karlstad. Dessa turister bedöms besöka Muminvärlden och 
Karlstad över dagen för att sedan åka hem utan att övernatta i kommunen. 

 

 

 

 

                                                           
11 SCB/SSB 2017 
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Tabell 4 Besöksvolymer från respektive upptagningsområde 

Upptagningsområde Scenario 1 
Besökare 

Scenario 1 
Turister 

Scenario 2 
Besökare 

Scenario 2 
Turister 

Karlstad kommun 24 000 0 24 000 0 

Lokalt upptagningsområde 
– kommuner på en timmas 
avstånd 

19 000 19 000 19 000 19 000 

Primärt upptagningsområde 
– Sverige/Norge på 1 - 3,5 
timmas avstånd  

139 000 139 000 231 000 231 000 

Sekundärt 
upptagningsområde – 
övriga Sverige och utlandet 

20 000 20 000 30 000 30 000 

Total Ca 200 000 Ca 178 000 Ca 300 000 Ca 280 000 

 

139 000/231 000 (scenario 1/scenario 2) bedöms komma från det primära regionala 
upptagningsområdet och 20 000/30 000 (scenario 1/scenario 2) från det sekundära 
upptagningsområdet. 

Turisternas konsumtion 

Muminvärldens besökare kommer främst att utgöras av barnfamiljer med yngre barn från Sverige och 
Norge. Ytterligare en grupp är barnfamiljer från länder som Sverige idag har många besökare från 
som Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Till detta tillkommer en mindre grupp 
vuxna asiatiska besökare. 

Barnfamiljer som besöker temaparker, nöjes- och djurparker ligger ofta något lägre när det gäller 
konsumtion. Barnfamiljer brukar ofta åtnjuta olika sorters rabatter, till exempel barnmenyer eller gratis 
inträde till olika aktiviteter eller attraktioner. Gruppen väljer i högre utsträckning enklare boende, ofta 
med självhushåll. I den mån de väljer att äta ute väljs enklare måltider av fast food karaktär. Personer 
som bor på hotell har generellt en högre konsumtion än de som väljer andra boendeformer som 
stugby, vandrahem och camping. Eftersom Muminvärlden framförallt riktar sig till de med yngre barn 
kan man också förvänta sig att de väljer självhushåll av praktiska skäl – barnfamiljer vill ha tillgång till 
kök när de reser med yngre barn. Naturligtvis gäller detta inte för alla barnfamiljer. Det finns de som 
bor på hotell, äter på restaurang och shoppar för större summor. HUI:s undersökningar visar dock att 
den genomsnittliga dygnskonsumtionen för målgruppen ligger på en lägre nivå varför vi utgår från 
denna i beräkningarna. 

De schabloner för dygnskonsumtion som används i analysen för svenska turister hämtas från HUI:s 
undersökning om svenskars resvanor (Swedish Tourism Survey 2014 - 2016) där bland annat frågor 
om utlägg ställs. Data från undersökningen ger en god bild över målgruppens utlägg i samband med 
rekreationsresor och vid vistelser på nöjes- och temaparker. För utländska barnfamiljer görs 
antagandet att de i stort har samma beteende som de svenska barnfamiljerna varför samma 
schabloner tillämpas. De utländska barnfamiljerna övernattar i högre utsträckning och stannar längre 
på destinationen vilket innebär att de per person ändå konsumerar mer än vad svenska besökare i 
snitt gör. För gruppen vuxna besökare (framförallt från Asien) har schablonerna justerats utifrån IBIS 
201412. 

                                                           
12 Resultat från den nationella gränsundersökningen IBIS 2014, inkommande besökare i Sverige, Tillväxtverket  
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Dygnsutläggen justeras också utifrån det konsumtionsutbud som Muminvärldens erbjuder i form av 
restaurang- och caféverksamhet samt shopping. HUI har antagit att Muminvärlden i Karlstad kommer 
att ha samma entréavgifter som i Nådendal. Dessa entréavgifter särredovisas i de turistekonomiska 
beräkningarna. Notera därmed att utläggstalen i tabellen nedan är exklusive entré till Muminvärlden 
men inkluderar utlägg för måltider och annan konsumtion på Muminvärlden.  

Tabell 5 Snittutlägg per person exklusive entréavgifter för övernattande turister och dagsturister 

Övernattande turister (barnfamiljer/sällskap med barn) 650 SEK/dygn 

Övernattande turister (vuxna sällskap från utlandet) 900 SEK/dygn 

Dagsturister (samtliga målgrupper) 250 SEK/dygn 

 

Turistekonomisk omsättning 

I nedanstående tabell redovisas den adderade turistekonomiska omsättning som besökarna 
(turisterna) på Muminvärlden ger upphov till i Karlstad kommun. Den skattade omsättningen exklusive 
biljettintäkter baseras på de utlägg som målgruppen har i Karlstad för logi, shopping, livsmedel, 
restaurang/café och övriga nöjen och aktiviteter utöver entréavgifter till Muminvärlden. I denna 
omsättning ingår således konsumtion på Muminvärlden på restaurang/café och shopping. Eftersom 
Muminvärlden kommer att ha ett brett materbjudande är det rimligt att anta att en stor del av det som 
turisterna spenderar på mat och dryck konsumeras i parken. 

Vid framtagande av biljettintäkterna har antagande gjorts om att andelen betalande besökare ligger 
på samma nivå som i Finland, det vill säga cirka 80 procent och att entréavgiften i snitt ligger på cirka 
280 kronor (motsvarande endagsbiljett på 28 Euro).  

Tabell 6 Adderad turismomsättning 

Scenario Omsättning exklusive 
biljettintäkter 

Omsättning biljettintäkter Total turismomsättning 
inklusive biljettintäkter 

Scenario 1 100 mkr 40 mkr 140 mkr 

Scenario 2 158 mkr 63 mkr 221 mkr 

 

HUI bedömer att den totala adderade turismomsättningen vid 200 000 besökare uppgår till 140 
miljoner kronor och 221 miljoner kronor vid 300 000 besökare. Över en fjärdedel av omsättningen 
utgörs av biljettintäkter vilket är en förhållandevis hög andel. 

Tabell 7 Turismomsättning per bransch (exklusive biljettintäkter) 

Scenario Handel  Logi  Restaurang/café 

Scenario 1 20 mkr 42 mkr 38 mkr 

Scenario 2 32 mkr 66 mkr 60 mkr 
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Data från Swedish Tourism Survey visar på att konsumtionen ungefärligen borde fördela sig med 
42 procent på logi och med 38 procent på restaurang/café. Handeln får uppskattningsvis ta del av 
20 procent. Tabellen på föregående sida visar hur stor del av omsättningen exklusive biljettintäkter 
som hamnar i respektive bransch. Logi och restaurang/café är de två branscher som tar störst del av 
turisternas konsumtion.  
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Sysselsättningseffekt 

En etablering av en ny reseanledning som ger upphov till ökad konsumtion på en destination medför 
också att det skapas nya arbetstillfällen. Med utgångspunkt i den prognosticerade turismomsättningen 
kan en teoretisk sysselsättningseffekt i antal årsverken beräknas. Ett årsverke motsvarar en persons 
arbetsinsats omräknad till heltid under ett år. För att generera ett årsverke inom en bransch krävs en 
viss omsättning. För sysselsättningsintensiva branscher som restaurang/café och logi krävs en lägre 
omsättning än exempelvis inom handeln. 

Etableringen av en ny anläggning genererar arbetstillfällen redan under etablerings- och 
uppbyggnadsfasen och då framförallt inom byggbranschen. HUI har bortsett från dessa 
sysselsättningseffekter och beräknar enbart de effekter som uppkommer till följd av turisternas 
konsumtion i Karlstad kommun i samband med besöket på Muminvärlden. Liksom vid beräkning av 
turismomsättning per bransch baseras sysselsättningseffekten på turismomsättningen exklusive 
entréintäkter. 

De sysselsättningseffekter som presenteras, liksom även de skatteeffekter som presenteras i nästa 
kapitel, vilar på förutsättningen att inga strukturella förändringar kommer att ske varken inom 
arbetsmarknadsområdet eller inom skattepolitiken. HUI utgår därmed från de förutsättningar som 
råder idag. I praktiken är dock detta ett antagande som faller utanför rimlighetens ramar. HUI gör 
emellertid bedömningen att det är alltför hypotetiskt att förutspå de framtida arbetsmarknadsmässiga 
förutsättningarna i Värmlands län, liksom det framtida skattepolitiska systemet. 

Metodiken kring beräkning av sysselsättningseffekter 

Teoretiskt kan omsättningsökningarna, tack vare Muminvärlden, medföra nyanställningar i Karlstad. I 
praktiken är det emellertid mycket svårt att beräkna vilken nivå av sysselsättningseffekt som kan 
komma att bli aktuell. Detta hänger samman med att effekter av en eller flera enskilda anläggningar 
inte låter sig isoleras. Vad som rent faktiskt krävs för att skapa ett nytt arbetstillfälle i Karlstad kommun 
varierar från bransch till bransch, och hänger samman med de arbetsmarknadsmässiga förhållandena 
i Karlstad kommun som helhet. 

HUI har vid bedömningarna av de teoretiska sysselsättningseffekterna utgått från nyckeltal för 
arbetskraftsintensiteten uttryckt i nettoomsättning/heltidsanställd för respektive delbransch handel, 
logi samt restaurang/café. Dessa nyckeltal indikerar hur arbetskraftsintensiv respektive bransch är. 
Prognosen för den adderade turismomsättningen (exklusive biljettintäkter) till följd av Muminvärlden 
delas upp per bransch (handel, logi och restaurang/café). Därefter räknas den branschmässiga 
omsättningen om till heltidsanställningar eller årsverken, på basis av de nyckeltal som beskriver vad 
som krävs i termer av omsättning för att generera ett årsverke inom respektive bransch. 

Vid beräkningen av antalet teoretiska årsverken har HUI utgått från SCB:s Statistikdatabas13 som 
visar basfakta för företag enligt företagens ekonomi efter näringsgren (SNI). Av tabellen framgår vilka 
SNI-koder HUI har baserat utdraget i databasen på, liksom även nyckeltalet “Nettoomsättningen per 
anställd” för valda SNI-koder. 

  

                                                           
13 SCB:s Statistikdatabas Basfakta för företag 
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Tabell 8 Nettoomsättning per bransch 2015 

SNI-kod Bransch Nettoomsättning 
per anställd (SEK) 

47 detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar Handel  3 151 604 

55 hotell, semesterbostäder, vandrarhem, campingplatser m.m. Logi 1 320 223 

56 restauranger, cateringföretag, barer och pubar Restaurang/ café 982 104 

 

Antal årsverken per bransch 

Givet de förutsättningar som HUI redogjorde för i föregående kapitel uppskattas att den adderade 
omsättningen (exklusive biljettintäkter) kan komma att generera omkring 68/107 teoretiska årsverken i 
Karlstad kommun. Branschmässigt fördelar sig dessa årsverken enligt nedan. 

Tabell 9 Antal teoretiska årsverken per bransch  

Scenario Handel  Logi  Restaurang/café 

Scenario 1 5 28 35 

Scenario 2 8 45 54 

 

Vi kunde tidigare konstatera att logi är den bransch som bedöms gynnas mest omsättningsmässigt av 
den planerade satsningen. Vid en första anblick kan det därför förefalla överraskande att de teoretiska 
sysselsättningseffekterna inom logi är något färre i jämförelse med restaurangbranschen. 
Förklaringen är att det krävs mer i termer av omsättning för att generera ett årsverke inom logi jämfört 
med inom restaurang. Handeln, som kräver ännu högre omsättning för att skapa ett årsverke, får som 
synes en marginell sysselsättningseffekt. 
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Skatteeffekter 

HUI kvantifierar i detta kapitel de två typer av skatteintäkter som kan uppstå till följd av ökad turism; 
(1) kommunala skatteintäkter till följd av ökat inkomstunderlag och (2) statliga skatteintäkter till följd av 
utländska turisters konsumtion. 

Kommunala skatteintäkter till följd av ett ökat inkomstskatteunderlag 

De arbetstillfällen som den adderade turismekonomiska konsumtionen i Karlstad kommun teoretiskt 
kan komma att ge upphov till, kan i praktiken se väldigt olika ut. Det kan röra sig om deltidstjänster, 
om personer som går från del- till heltid eller om personer som arbetar övertid. HUI anger de 
teoretiska sysselsättningseffekterna som heltidsanställningar. Låt oss för enkelhetens skull hålla fast 
vid detta som ett antagande i den kommande analysen.14 Låt oss också anta att den primära 
målgruppen för de teoretiska heltidsanställningarna (68/107 årsverken) som kan komma att skapas 
utgörs av ungdomar och unga vuxna. Detta är inte ett orimligt antagande om man beaktar hur de 
teoretiska årsverkena fördelar sig branschmässigt. De arbetstillfällen som kan komma att skapas 
tillhör branscher som traditionellt attraherar den yngre delen av befolkningen. Hur ser de 
arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna ut i Karlstad kommun och i Värmlands län? Finns det ledig 
kapacitet i form av unga arbetslösa och hur mobil är arbetskraften?  

Statistik från Arbetsförmedlingen visar att andelen öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd var 7,7 procent i Värmlands län februari 2018, och att motsvarande siffra för riket var 
7,4 procent. Ungdomsarbetslösheten i Värmlands län uppgick februari 2018 till 11,2 procent och 
motsvarande andel för Karlstad kommun var 9,3 procent. Ungdomsarbetslösheten i Karlstad kommun 
låg i nivå med riket (9,5 procent). 

Tabell 10 Unga arbetslösa (18 - 24 år) i Karlstad, Värmlands län och riket15 

Område Andel öppet 
arbetslösa 

Antal öppet arbetslösa Antal sökande i 
program 

Riket 9,5% 22 278 29 269 

Värmlands län 11,2% 725 932 

Karlstad kommun 9,3% 219 314 

 

Om det skulle frigöras 68/107 nya årsverken i Karlstad kommun idag finns det enligt 
Arbetsförmedlingens statistik drygt 700 öppet arbetslösa unga vuxna i Värmlands län, varav omkring 
200 av dessa är bosatta i Karlstad kommun. Statistiken visar således att det i dagsläget finns 
tillgänglig arbetskraft i Karlstad kommun och Värmlands län som skulle kunna bemanna de omkring 
68/107 teoretiska årsverken som kan komma att skapas i Karlstad kommun. Notera att HUI:s prognos 
bygger på att de teoretiska sysselsättningseffekterna kan skapas den dag Muminvärlden finns på 
plats i Karlstad. I dagsläget är det naturligtvis omöjligt att veta hur arbetslöshetsnivåerna kommer att 
se ut då, varför vi utgår från aktuell arbetslöshetsstatistik. 

Efter att ha konstaterat att det finns tillgänglig arbetskraft fortsätter vi nedan att utreda hur de omkring 
68/107 teoretiska årsverkena som etableringen kan skapa påverkar Karlstad kommuns skatteintäkter. 

                                                           
14 De facto kommer de teoretiska sysselsättningsökningarna i Karlstad kommun inte enbart att utgöras av helårsanställningar 

utan en betydande andel visstids- eller deltidsanställningar. 
15 Arbetsförmedlingen, februari 2018 
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Kommuners skatteuttag sker endast på inkomst, övrigt skatteuttag, exempelvis företagens vinstskatt, 
går till staten. Det innebär att för att en anläggning som Muminvärlden ska generera skatteeffekter för 
Karlstad kommun måste sysselsättningsökningen resultera i något av följande: 

• Nya kommuninvånare 

• Ökad inkomst bland befintliga kommuninvånare 

• Ökad sysselsättningsgrad bland befintliga kommuninvånare 

HUI har gjort antaganden om, och scenarioanalyser av, hur stor andel av de teoretiska årsverken som 
etableringen bidrar till som tillfaller tidigare arbetslösa personer i Karlstad kommun, alternativt 
personer som tack vare sin nya tjänst flyttat till kommunen, det vill säga för kommunen nya 
skattebetalare. Utifrån dessa antaganden presenteras olika nivåer för teoretiska skatteeffekter. 

De skatteeffekter som presenteras är baserade på den inkomstskatt som de nya jobben i teorin 
genererar. Skatteeffekterna har därefter justerats för effekter till följd av det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet. Detta medför att inkomstskatteeffekterna har kompletterats med ett teoretiskt 
inkomstutjämningsbidrag från staten. Eventuella kostnadsutjämningseffekter har exkluderats, 
eftersom dessa är alltför teoretiska. HUI har utgått från rapporten ”Kommunalekonomisk utjämning för 
kommuner 2017, utfall”. 

HUI bedömer att det finns olika scenarion för årliga teoretiska skatteeffekter i Karlstad kommun. Den 
maximala teoretiska skatteeffekten uppgår till omkring 5/7 miljoner kronor. Detta förutsätter att de 
68/107 teoretiska arbetstillfällena tillfaller personer som antingen flyttar till Karlstad kommun för att 
arbeta eller som tidigare varit arbetslösa i Karlstad kommun. I båda fallen höjs kommunens 
skatteintäkter.  

Scenario 2 - innebär att omkring 80 procent av de teoretiska årsverkena tillfaller nya skattebetalare i 
Karlstad kommun. Givet detta antagande skulle det innebära en skatteeffekt på omkring 4/6 miljoner 
kronor årligen. 

Scenario 3 - innebär en skatteeffekt på 2/4 miljoner kronor, vilket förutsätter att hälften av de nya 
arbetstillfällena tillfaller personer som flyttar till Karlstad kommun för att arbeta eller personer som 
tidigare varit arbetslösa i Karlstad kommun. 

Scenario 4 - utgår från samma logik, men under förutsättning att 25 procent av arbetstillfällena 
tillfaller personer som flyttar in till kommunen eller som tidigare varit arbetslösa. Den teoretiska 
skatteeffekten blir 1/2 miljoner kronor. 

Den teoretiska miniminivån för de kommunala skatteeffekterna är 0 kr. Detta scenario förutsätter att 
samtliga jobb som skapas i Karlstad kommun tillfaller arbetspendlare som bor utanför Karlstad 
kommun. I detta fall kommer skatteeffekterna annan kommun till godo, varför skatteeffekten för 
Karlstad kommun blir lika med noll.  

Vilket av dessa scenarion som är mest sannolikt är en hypotetisk fråga som hänger samman med de 
arbetsmarknadsmässiga förutsättningarna i Värmlands län när Muminvärlden etablerats, givet att 
skattesystemet inte ändrats fram till dess. 

Tabell 11 Scenario för teoretiska skatteeffekter i Karlstad kommun 

Adderad turismomsättning            
Ca 100/158 mkr 

Antal teoretiska årsverken                 
Ca 68/107 

Teoretiska skatteeffekter i 
Karlstad kommun 

 

Ca 5/7 mkr Ca 4/6 mkr Ca 2/4 mkr Ca 1/2mkr 

Teoretisk maxnivå 80 procent tillfaller 
Karlstad kommun 

50 procent tillfaller 
Karlstad kommun 

25 procent tillfaller 
Karlstad kommun 



20 
 

HUI bedömer att i den mån personer kommer att flytta till Karlstad kommun tack vare de omkring 
68/107 teoretiska årsverkena, kommer dessa i huvudsak att komma från Värmlands län. Eftersom det 
är en betydande andel visstids- eller deltidsanställningar som skapas vill HUI avslutningsvis påpeka 
att det troligen inte är speciellt många individer som kommer att flytta till Karlstad till följd av 
Muminvärldens etablering. 

Statliga skatteintäkter till följd av utländska turisters konsumtion 

En direkt skatt orsakad av turisternas konsumtion är ”mervärdesskatten” (moms) som är ett påslag på 
alla konsumentpriser. Utländska turister betalar samma moms på sin konsumtion som svenska 
konsumenter gör, vilket betyder att besöksnäringen ger intäkter till staten från just mervärdesskatten.  

Den turismekonomiska skatteeffekten till följd av konsumtionsskatter, såsom moms och punktskatter, 
kan generellt sett endast beräknas på de utländska turisternas konsumtion. Anledningen är att de 
inhemska turisternas konsumtion är att betrakta som förflyttad konsumtion inom landet och det antas 
att om de inte spenderat pengarna på exempelvis en semesterresa så hade de spenderat pengarna 
på någonting annat. Detta kan anses vara ett försiktigt antagande. Viss effekt kan möjligen ses på 
konsumtionsnivån, däribland genom sekundära effekter. Sekundära och katalytiska effekter 
behandlas översiktligt i nästa kapitel. 

I beräkningarna av de teoretiska momseffekter som den adderade omsättningen i Karlstad kommun 
kan medföra har HUI utgått från Tillväxtverkets rapport ”Fakta om svensk turism”, vilken beskriver den 
svenska besöksnäringens struktur 2016. I rapporten framgår att utländska turister genererade en 
konsumtion på motsvarande 119,6 mdkr i Sverige år 2016. Tillväxtverket har beräknat att utländska 
turister inbringade momsintäkter på motsvarande 17,3 mdkr i Sverige år 2015. Detta medför att 
14 procent av de utländska turisternas totala konsumtion utgörs av momsintäkter. Denna momskvot 
är ett nyckeltal som HUI har använt vid beräkningarna av de momsintäkter som Muminvärlden kan 
komma att generera.  

HUI bedömer att Muminvärlden kommer att medföra årliga turismomsättningsökningar i Karlstad 
kommun på motsvarande 100/158 miljoner kronor exklusive entréintäkter. Utländska turister kommer 
uppskattningsvis att svara för omkring en tredjedel av omsättningen. Givet den momskvot på 
14 procent som redovisades ovan medför detta årliga momsintäkter för staten som uppskattningsvis 
uppgår till fem miljoner kronor i scenario 1 och åtta miljoner kronor i scenario 2. 
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Övriga effekter för Karlstad och Värmland 

Attraktioner av Muminvärldens storlek skapar inte bara en direkt omsättning för anläggningen och för 
besöksnäringsföretag på destinationen utan för också ofta med sig olika sekundära effekter. Dessa 
kan delas upp i indirekta effekter (försörjningskedjan till besöksnäringen), inducerande effekter 
(följdkonsumtion) och katalytiska effekter som leder till utveckling av befintliga verksamheter, nya 
aktiviteter och etablering av nya verksamheter.  

Vidare stärker det både destinationens och regionens attraktionskraft och konkurrenskraft vilket 
främjar möjligheterna att locka till sig såväl nya besökare som invånare och företag som behålla 
befintliga. Nedan förs ett resonemang i generella termer kring vad Muminvärlden kan föra med sig för 
sekundära effekter för Karlstad kommun och Värmland. 

Effekter under idé- och planeringsfasen 
Redan från det att en satsning av den här storleken presenteras skickar det positiva signaler till 
omgivningen som bidrar till framtidstro och ett mer positivt näringslivsklimat vilket kan sätta igång 
processer hos såväl individer, entreprenörer och företag. Rätt hanterat och utnyttjat kan det signalera 
utveckling och framåtanda och bidra till att andra initiativ tas till att starta och etablera verksamheter, 
förbättrings- och utvecklingsprojekt mm.  

Effekter under uppbyggnadsfasen 
Etablerings- och uppbyggnadsfasen innebär en kraftigt förhöjd aktivitet i regionen genom planering, 
projektering, byggnationer, rekrytering, reklam etc. Det kommer att innebära omfattande inköp av 
varor och tjänster vilket skapar sysselsättning inom andra branscher. 

Positiva effekter för besöksnäring, handel och övrigt näringsliv 
Muminvärlden blir ett starkt komplement till den befintliga besöksnäringen. Den ökade volymen 
kommer att bidra till att förlänga säsongen och i viss mån bygga nya säsonger vilket kommer att 
gynna besöksnäringen i stort i regionen. Den ökade volymen av besökare ger ökad köpkraft och 
efterfrågan vilket kan bidra till helt nya företagsetableringar men också att företag inom besöksnäring, 
handel och närliggande branscher utökar sina verksamheter. 

Stärker platsens varumärke och attraktionskraft 
Genom etableringen av Muminvärlden får Karlstad och Värmland en stark reseanledning. Det 
kommer att finnas ytterligare en anledning till att besöka Karlstad och regionen och Muminvärlden 
kommer för många besökare att utgöra den primära reseanledningen. Den nya temaparken bidrar 
därmed till att ytterligare stärka varumärke och attraktionskraft för Karlstad och Värmland som 
destination. 

Språngbräda och arbetstillfällen för ungdomar 
En fördel med besöksnäringen är att den är arbetskraftsintensiv (skapar relativt många jobb) men 
också att den har låga inträdesbarriärer (högre utbildning och goda språkkunskaper i svenska är inte 
alltid nödvändiga). Under 2014 hade besöksnäringen 36 procent utlandsfödda som anställda i 
svenska företag medan rikssnittet låg på 15 procent utlandsfödda. Andelen ungdomar under 26 år 
vara samma år 10 procent i svenska företag medan besöksnäringen sysselsatte tre gånger så många 
ungdomar under 26 år (31 procent).16 

Muminvärlden kommer varje år att skapa arbetstillfällen för just dessa grupper. De ges ett första steg 
in på arbetsmarknaden och möjlighet att få yrkeserfarenhet, vilket skapar bättre förutsättningar för 
framtida fasta anställningar. Muminvärldens säsong möjliggör också extraarbete för skolungdomar 
under loven. 
 

                                                           
16 Svensk Turism 


