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Kunskapsunderlag till 
Översiktsplan 2050 

 
BESÖKSNÄRING 

      
 

Karlstad växer och vi behöver säkerställa 
en långsiktig och hållbar planering fram 
till 2050. Den nya översiktsplanen måste 
således göra kloka intresseavvägningar i 
frågor om markexploatering och 
användning av ytor och resurser. I 
samband med befolkningstillväxt och 
ökat välstånd växer även besöksnäringen, 
både nationellt och internationellt, vilket 
gör näringen till ett viktigt intresse som 
behöver beaktas i översiktsplaneringen. 
För att ta del av de positiva delarna med 
den växande turismen behöver Karlstads 
kommun utvecklas till en ännu mer 
attraktiv destination. För att lyckas krävs 
ett helhetsgrepp och ett proaktivt synsätt 
kring besöksnäring och turism. Det 
förutsätter ett balanserat samspel mellan 
stadens utveckling, den fysiska miljön, 
naturen, strandlägen och turismens 
utvecklingsmöjligheter. 
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Projektledare ÖP2050 

 



2 
 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 3 

Bakgrund besöksnäring ........................................................................................................................... 4 

Kommunens roll ...................................................................................................................................... 7 

Gällande visioner, strategier & mål ......................................................................................................... 9 

Attraktiva Karlstad i siffror .................................................................................................................... 11 

Besöksnäringen som bransch ................................................................................................................ 16 

Faktorer för en konkurrenskraftig destination ...................................................................................... 18 

Karlstad som besöksmål ........................................................................................................................ 20 

Potentiella utvecklingsområden ............................................................................................................ 27 

Agenda 2030 .......................................................................................................................................... 37 

 

  



3 
 

Inledning 
Varför ett besöksnärings-PM? 
Traditionellt sett har besöksnäringen haft en undanskymd roll inom översiktsplanering och 
behandlats som en relativt osynlig del av det övriga näringslivet. Syftet med detta PM är att ta ett 
helhetsgrepp för att föra in besöksnäring som markanvändningsfråga i den översiktliga planeringen. 
Inte minst för att möjliggöra för framtida besöksnäringsetableringar eftersom besöksnäringen växer 
och har blivit en allt viktigare del av lokal och regional utveckling. Men även på grund av att Karlstad 
växer både i termer av befolkning och bebyggelse, vilket i allmänhet ökar behovet av en långsiktig 
och hållbar planering. 

Målsättningen är att omsätta kommunens turismstrategiska plan och andra relaterade mål i fysiska 
behov översiktsplanen. Därför har en ökad samverkan inletts mellan de avdelningar som ansvarar för 
planeringsfrågor samt turism och besöksnäring. 

 

En tillväxtfråga 
Besöksnäringen utgör en viktig grund för tillväxt. Ofta utgör ett besök i en stad också första steget för 
att kunna överväga staden som en potentiell bostadsort. Konkurrensen mellan städer är i dagsläget 
stor och allt fler städer arbetar med upplevelsen av staden som livsmiljö. En attraktiv stad lockar fler 
besökare, genererar mer liv, vilket i sin tur lockar ännu fler besökare. Människor dras till människor. 
Är det första mötet positivt och spännande kan en ort ha potential att attrahera nya invånare. 

Besöksnäringen utgör också en tillväxtfråga i form av arbetstillfällen. Besöksnäringen växer och 
bedöms i framtiden utgöra en viktig del av näringslivet i en kommun. Inte minst i de mindre 
samhällena kan besöksnäringen förbättra underlaget för service, skapa arbetstillfällen, ge utrymme 
för entreprenörskap mm. Eftersom översiktsplanen ska ge förutsättningar för tillväxt i kommunen är 
besöksnäringen en viktig fråga.  

Skillnad mellan besöksnäring & turism 
Begreppen besöksnäring och turism skiljer sig från varandra. Turism mäts baserat på konsumtion. 
Närmare bestämt omfattar det 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. Det kan därför 
sägas att turism är flyttad konsumtion. Det kan jämföras med besöksnäring, som är den del av 
näringslivet som bidrar till turismkonsumtionen. Besöksnäringen är sammansatt av flera branscher, 
och olika branscher och aktörer drar olika stor nytta av turism. Därför kan det vara svårt att avgränsa 
exakt vad som hör till besöksnäringen. I allmänhet är dock de största branscherna hotell, restaurang 
och övrig logi, transporter samt varuhandel. Kultur, sport och rekreation kan vara andra delar av 
besöksnäringen. 

En integrerad planering för besöksnäring...

Ökar förståelse 
för turism- & 

besöksnärings-
frågor i 

planeringen

Tar hänsyn till 
besöksnäringens 

långsiktiga 
fysiska behov

Underlättar för 
potentiella 
exploatörer

Bidrar genom 
strategier och 

mål till 
långsiktigt 

hållbar 
besöksnäring

Stärker tillväxt 
och 

attraktionskraft
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Bakgrund besöksnäring 
En framtidsbransch 
Det råder en allmän uppfattning om att besöksnäringen är en framtidsbransch. Effekterna av globala 
megatrender som urbanisering, digitalisering och automatisering syns särskilt tydligt på landsbygden, 
och förhoppningarna om besöksnäringen märks inte minst på regeringens nya satsningar, där den 
lyfts som en motståndskraftig bransch med potential att skapa tillväxt och sysselsättning i områden 
där traditionella branscher gått svagare. Det har bl.a lett till att en ny nationell strategi för 
besöksnäring håller på att tas fram. 

Besöksnäringen - en ekonomisk drivkraft 
Det är enligt forskning tydligt att växande näringar så som besöksnäringen kan fungera som en 
ekonomisk drivkraft för det övriga samhället. Besöksnäringen är i sig en av världens största näringar 
och särskilt betydelsefull i områden där övrigt näringsliv har svårt att utvecklas. Det kan handla om 
mindre samhällen som inte har en betydande industriproduktion, men som däremot har värdefulla 
natur- och kulturupplevelser att erbjuda. 2018 omsatte turismen i Värmland cirka 160 miljoner 
kronor och en del av den omsättningen är kopplad till landsbygden. 

 

Det finns alltså ett samband mellan besöksnäring, sysselsättning och lokal och regional ekonomi. En 
besöksnäring som förmår att locka många besökare skapar en större turismkonsumtion. En större 
turismkonsumtion skapar jobb och underlag för exempelvis utveckling av utbudet i form av andra 
verksamheter. Och ett större utbud av turismrelaterade tjänster ökar en plats attraktivitet vilket kan 
locka ännu fler besökare. Denna så kallade agglomerationseffekt är på så vis självförstärkande. 

Viktigt för social hållbarhet 
Ett bra värmländskt exempel på ovanstående fenomen är Branäs skidort, som blomstrar och drar 
besökare från hela landet. Detta trots dess läge i den glest befolkade Klarälvdalen, där 
globaliseringen och urbaniseringen slagit hårt mot företagandet. Branäs bidrar även till sysselsättning 
och en stor andel av det sker genom instegsjobb som lämpar sig väl för unga och socioekonomiskt 
svaga grupper. Tillflödet av besökare gynnar även kringliggande verksamheter så som 
livsmedelsbutiker och restauranger i närområdet, som i sin tur får bättre underlag för sin verksamhet 
och kunna fungera som mötesplats i samhället.  

Fler besökare

Ökad turism-
konsumtion

Stärkt 
ekonomiStörre utbud

Högre 
attraktivitet 
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Ett ökat resande internationellt  
Under 2018 uppgick de totala internationella ankomsterna i världen till 1,4 miljarder. Det är en 
ökning med 6 procent i det globala resandet jämfört med föregående år. Välståndet i världen ökar 
och man reser mer, både inom och mellan kontinenter. Mest ökade resandet till Afrika och 
Mellanöstern, men även de nordiska länderna påvisar en god tillväxt i ankomster. Samtidigt förutspår 
Världsturismorganisationen fortsatt betydande ökningar fram till 2030. 

Utmaningar med växande turism 
Det är viktigt att bära med sig att ökningen i det globala resandet för med sig utmaningar. Fler 
transporter i form av flyg-, bilresor samt logistik kopplad till besöksnäringen kommer innebära ökade 
utsläpp, högre belastning på miljö och infrastruktur och ännu större konkurrens om plats i städerna, 
där tillväxten i turism är allra störst. För att kunna hantera detta kommer besöksnäringens roll i det 
lokala och regionala samhällsbygget bli mer betydelsefull, och kräva större utrymme i planeringen.  

 

Positiv utveckling i Sverige  
Besöksnäringen har under senare år växt kraftigt fram till 2019. Tillväxten har visat på potential att i 
framtiden bli en ännu viktigare del i svensk ekonomi. Gästnätter är ett statistiskt mått som ofta 
används för att synliggöra turismens utveckling. Under 2018 hade Sverige drygt 65 miljoner 
gästnätter på kommersiella boendeanläggningar, vilket är en ökning med cirka 3 procent jämfört 
med året innan. Historiskt har Sverige haft en kontinuerlig ökning från år till år. Destinationer i 
Sverige lockar alltså besökare, inte bara från Sverige men även i allt större utsträckning från utlandet. 
Till exempel så ökade den totala turismkonsumtionen i Sverige med 6 procent under 2018. 
Besökarna är till största delen fritidsresenärer vilket är den andel av besökarna som växer mest. Cirka 
en fjärdedel av alla är affärsresenärer. Man besöker i regel Sverige för att uppleva landet med andra 
ord. Den kraftiga växten stoppades däremot av Covid-19 pandemin.  

Besöksnäringens bidrag till BNP står för ca 3 procent. Denna siffra ligger historiskt sett på en relativt 
stabil nivå till skillnad från tillverkningsindustrin som upplevt en nedgång. Branschens stabilitet samt 
de pågående trenderna i resande gör att besöksnäringen har goda förutsättningar för framtiden. 

Mer sommar- och storstadsturism 
Andra nationella trender som syns är en större koncentration av turismen till storstadsområden samt 
till sommarsäsongen. I storstadsområdena har exempelvis gästnätterna ökat med 22 procent de 
senaste 5 åren vilket kan jämföras med övriga rikets ökning på 13 procent. Vidare är besökarnas 
övernattningar huvudsakligen koncentrerade till sommarmånaderna juni, juli och augusti. Hela 43 
procent av de totala gästnätterna 2018 gjordes under dessa månader.  

  

Besöksnäringstrender i Sverige

Fördubblad 
omsättning 
sedan 2000

Fortsatt god 
tillväxt för turism 

spås

Utländsk turism 
växer mest

Privatresandets 
andel av total 
turism växer

Gästnätterna 
ökar

Den nationella statistiken från Tillväxtverket för 2018 som rör turism och besöksnäring visade på några  
huvudsakliga trender i Sverige. 
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År 2020 
Under år 2020 blev flera branscher hårt drabbade av Covid-19 pandemin, däribland besöksnäringen 
som tog en kraftigare smäll. Detta synliggjordes bland annat i den ökade arbetslösheten, vilket tyder 
på branschens sysselsättningsintensiva roll. Andra negativa effekter kom som en efterföljd av globala 
regleringar och nedstängningar samt stora förändringar i människors beteende. Detta ledde till en 
väsentlig minskning av gästnätter under sommaren 2020.  Det kommer att krävas mycket arbete för 
att branschens siffror ska återgå till normala siffror sett till sysselsättning, omsättning och antal 
gäster. Den största drabbningen antas påverka internationella gäster.  

Vi befinner oss mitt i den pågående krisen vilket gör det svårt att avgöra de långsiktiga effekterna av 
denna, men de fortsatta pandemiåtgärderna kan komma att medföra stora negativa konsekvenser 
för besöksnäringen under en längre tid framåt. Exempelvis kan den ökande fokuset på digitala möten 
och lokala marknader komma att påverka beteendemönster långsiktigt. En aspekt kan vara att 
antalet affärsresenärer minskar som en följd av digitaliseringen. Däremot kan hemestrandet och 
efterfrågan på naturupplevelse öka. Nu inträffar möjligheten att satsa på att lyfta och utveckla lokala 
besöksmål. Enligt rapport från Sweco har hemestrandet under 2020 varit gynnsam för några enstaka 
kommuner. I toppen finns Arboga, Tidaholm, Trosa, Emmaboda och Norsjö.  

Plötsliga minskningar av besöksflöden behöver framöver hanteras genom strategisk planering och 
samordning av destinationerna. Det behövs en strategi som visar på hur besöksmålen ska 
marknadsföras och på vilket sätt turisterna kan resa mellan besöksmålen. En breddare utbud av 
besöksmål och aktiviteter minskar sårbarheten och gör den kommunala besöksnäringen mer 
motståndskraftig att hantera kraftiga nedgångar.  Därmed kan år 2020 ses som ’’år noll’’ för 
besöksnäringen. Detta kan vara en nystart där branschen kan, igenom en gemensam vision och 
samverkan, komma ut starkare och utveckla bättre beredskap inför liknande situationer i framtiden. 
För att säkerställa detta behövs besöksnäringen lyftas på en mer strategisk nivå i bland annat 
översiktsplaneringen.  
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Kommunens roll 
Kommunen som delproducent 
Alla aktörer som bedriver någon form av försäljning till kunder vars konsumtion inräknas som 
turismkonsumtion tillhör besöksnäringen. Kommuner är också viktiga aktörer i besöksnäringen, i och 
med att de ofta agerar som delproducenter av besöksmål. Kommunen ansvarar ofta för vissa fysiska 
anläggningar som utgör besöksmål inom besöksnäring, som muséer, idrottsarenor, 
kulturanläggningar eller naturområden, men även för en fungerande infrastruktur i form av vägar, 
järnväg, kollektivtrafik, rastplatser, vatten och avlopp mm. 

Ansvar för en hållbar tillväxtplanering 
Kommunens planering är också ett nödvändigt verktyg för att uppnå en hållbar tillväxt i 
besöksnäringen. Besöksnäringstillväxt kan innebära att nya större mark- och vattenområden behöver 
tas i anspråk. Det kan också medföra slitage i känsliga natur- och kulturmiljöer samt högre belastning 
på den lokala infrastrukturen i form av trängsel, säkerhetsrisker och utsläpp. 

En viktig samverkanspart 
Besöksnäringen påverkar den lokala näringslivsstrukturen positivt och kan bl.a. bidra till ett ökat 
serviceutbud och högre sysselsättning både i staden och på mindre tätorter. För att uppnå detta 
positiva kretslopp krävs konstruktiv samverkan både internt inom kommunen men också externt 
med omgivande kommuner och regioner, samt näringsverksamheter och föreningar. Genom 
samverkan och gemensamma målsättningar kan kommunen bidra till ett proaktivt arbetssätt som 
kan gynna såväl kommunen som besöksnäringsföretagen, regionen och boende.  

Hur arbetar andra kommuner? 
Arbetet med turism och besöksnäring har fått en tydligare roll inom rikets kommuner. Besöksnäring 
har skiftat från att vara ett operativt arbete till ett strategiskt förhållningsätt, som involverar flera 
förvaltningar och funktioner i kommunerna. Det politiska ansvaret för turism- och besöksnäring har 
enligt SKR överlag skiftat från att vara en fråga för kommunernas kultur- och fritidsnämnder till att 
vara en fråga för kommunstyrelser. Besöksnäringsfrågorna fördelas sedan vanligtvis mellan olika 
förvaltningar beroende på hur frågeställningarna ska hanteras.  

På senare år har kommuner börjat se ett starkare samband mellan besöksnäringens utveckling och 
samhällsplanering. Besöksnäring har också blivit ett fokusområde i kommunernas pågående 
översiktsplanarbeten. En undersökning som framställdes av SKR visar på att cirka 67 procent av 
Sveriges kommuner inkluderar besöksnäring i översiktsplanarbetet. Inom 15 procent av dessa 
kommuner är besöksnäringen inkluderad i särskilda tematiska tillägg till översiktsplanen. Även om 
majoriteten av kommunerna berör besöksnäringsfrågan i översiktsplanarbetet, så är det fortfarande 
ett större antal kommuner som inte går in på djupet på frågan eller tar upp den alls. Några positiva 
exempel presenteras nedan. 

Flen 
Flen har lyfts av Tillväxtverket som ett föredömligt exempel på hur kommunen kan föra in 
besöksnäringsfrågor i översiktsplaneringen. Det har åstadkommits bland annat genom ökat internt 
samarbete mellan plan- turism- och näringslivskontoren. Kommunen har enligt egen utsago visat på 
hur man kan skapa bättre förutsättningar för besökare, medborgare, företag och föreningar genom 
att ha ett tydligt besöksperspektiv i översiktsplanen. Planen fokuserar främst på besökarnas behov, 
vilket har resulterat i att kommunen har kunnat utreda utvecklingsmöjligheter inom besöksnäringen. 
På så vis säger man sig ha skapat goda resultat för kommunens framtida planering. 



8 
 

 
Jönköping 
Jönköpings kommun är jämförbart med Karlstad i storlek och geografi och har goda resultat inom 
turism. Den planstrategi för besöksnäring som presenteras i översiktsplanen från 2016 lyder: ”turist- 
och besöksnäringen utvecklas och då är kommunens natur- och kulturvärden en del av attraktionen.” 
Utvecklade besöksmål förväntas leda till ökad turism och därmed högre sysselsättning. I planen 
nämns turism mestadels i anknytning till natur- och friluftsturism. I likhet med Karlstads Vänern ligger 
Jönköping intill den stora sjön Vättern, vilket lyfts som en tillgång för besöksnäringen. Samtidigt 
klargörs att de naturvärden som är kopplade till Vättern inte ska äventyras, och man pratar om ett 
långsiktigt hållbart perspektiv. Några utpekade LIS-områden beskrivs som föremål för exploatering av 
besöksnäringen, och vikten av nya och väl underhållna vandrings- och cykelleder lyfts. Flygplatsen 
och andra kommunikationer beskrivs som betydelsefulla: ”turistområden och andra besöksmål som 
är viktiga för hela regionen ska ha en bra tillgänglighet.” 

Örebro 
Örebro är jämförbart med Karlstad när det gäller besöksnäring, som till exempel antal gästnätter, 
men har lite annorlunda förutsättningar främst i fråga om befolkningsmängd, befolkningstäthet samt 
dess centrala belägenhet i landet. Örebro kommuns översiktsplan berör besöksnäring så till vida att 
ett flertal punkter inom kommunen utpekas som så kallade noder för utveckling av besöksnäring. Till 
dessa noder hör ett avsnitt om besöksnäring under rubriken näringsliv, med ställningstaganden. Till 
exempel kan man läsa att ”kommunen ska ge fysiska förutsättningar för såväl destinations- och 
affärsturism som evenemangsturism, genom att möjliggöra för planläggning av bland annat 
boendeanläggningar, sevärdheter samt upplevelse- och rekreationsanläggningar.” Övriga huvuddrag 
är vikten av att utveckla befintliga populära besöksmål så som Örebro slott, Gustavsvik eller 
Svampen; att värna om kulturhistoriska bebyggelsemiljöer, parkområden och kulturlandskap; att 
möjliggöra för fler evenemang i staden och som ett led i detta ge hotellen möjlighet att växa; att 
främja naturnära aktiviteter så som cykling, vandring och skidåkning; samt att uppmuntra och 
utveckla båtlivet som turistnäring. 

Östersund 
Östersund kommun har jobbat med stora evenemang och fått beröm för sitt arbete inom 
besöksnäring och har även tilldelats ”årets stadskärna”. Genom sitt nordliga läge, finns 
förutsättningar, att ta tillvara klimatet och snötillgången inom turism och besöksnäring. Kommunen 
utmärker sig som attraktiv besöksstad under vintern och staden är nationellt känt som 
vintersportcentrum, bl.a. genom VM i skidskytte och skiduniversitetet. Kommunen baserar sin 
turismstrategi kring konceptet Vinterstaden. Vintern, evenemang och bemötande pekas ut som de 
viktigaste målen för en fortsatt lyckad besöksnäring. I översiktsplanen berörs besöksnäring i en kort 
bilaga benämnd Turism, som lyfter besökare som potentiella framtida invånare.  

Inom kommunens strategi för turism förekommer även mål om att utveckla de svagare delarna inom 
besöksnäringen, genom att satsa på ökad attraktion under sommarmånaderna genom att arbeta 
med fler aktiviteter samt tillgängliggöra befintliga förutsättningar, som Storsjön, med fler badplatser 
och båtbryggor och genom att utveckla turismfisket. Kommunen använder ett lyckat koncept och 
lokala förutsättningar för att vidareutveckla besöksnäring och turism, och betonar vikten av gott 
samarbete mellan kommunen, näringsliv, universitet och företrädare för arenorna. 
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Gällande visioner, strategier & mål 
Det finns ett antal vägledande dokument som styr kommunens arbete med turism och besöksnäring. 
Det innefattar dels mål från kommunens strategiska plan, dels även Karlstadsregionens 
turismstrategiska plan samt den nationella strategin för turism och besöksnäring. 

Karlstad kommuns strategiska plan 

Ett av de dokument som ingår Karlstads kommuns styrmodell är den strategiska planen. Den är till för 
att hjälpa kommunens arbete mot visionen Ett bättre liv i solstaden. Planen visar prioriterade 
målområden med övergripande mål, som kompletterats med en mätbar indikator på utvecklingens 
framgång. 

 

 

 

 

 

 

Fyra målområden i den strategiska planen. 

 

Vissa övergripande mål är mer direkt kopplade till besöksnäringen i kommunen än andra. Inom 
målområdet ”En kommun för alla” finner vi det övergripande målet ”Karlstad ska vara bland de bästa 
besöksmålen i Sverige”. Nämndmålet är att ”Besöksnäringen ska utvecklas”. Övriga mål som har 
implikationer för hållbar turism och besöksnäring kan exempelvis vara: ”Karlstad ska ha ett gott 
företagsklimat”, ”Karlstad ska vara en fossilfri och klimatsmart kommun”, ”Den biologiska 
mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas” eller ”Tillgängligheten och 
möjligheten till delaktighet ska vara god”. 

En 
kommun 
för alla

En 
kunskaps

- och 
tillväxt-

kommun

En miljö-
smart 

kommun

En 
attraktiv 
arbets-
givare

”Vi vill stärka besöksnäringen och bidra till utvecklingen av Karlstad som event-, upplevelse-, 
idrotts & 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.” 

Ur Karlstads kommuns strategiska plan 
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Karlstadregionens turismstrategiska plan 

Karlstadsregionens turismstrategiska plan gäller kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstads 
och Kil. I egenskap av gemensamt dokument är samverkan mellan dels offentliga dels även privata 
och ideella aktörer ett stort tema. Det eftersöks också en samsyn kring vad som ska göras för att nå 
målen i planen. De utvecklingsområden som lyfts i planen är insatser för att stärka destinationen, 
skapa fler reseanledningar, ha ett gott värdskap och att arbeta med digital kommunikation i fokus. 
Där tillkommer sedan ett hållbarhetsperspektiv som ska genomsyra arbetet. 

Värmlandsstrategin 2014–2020 
Främst nämner Värmlandsstrategin besöksnäring i samband med naturturism och marknadsföring 
kopplad till Vänern, Klarälven och skogen. Vänern och Klarälven anges som underutnyttjade resurser 
i marknadsförandet av Värmland. Att utveckla och tillgängliggöra kultur-, natur-, idrotts- och 
friluftsupplevelser som besöksmål, nämns som ett led i att skapa en attraktivare livsmiljö. Man 
framhåller även vikten av en ökad samverkan mellan offentlig sektor, privata näringar och den 
sociala ekonomin för att profilera och marknadsföra länet. 

Den nuvarande Värmlandsstrategin är på väg att sluta gälla, varför arbetet med att formulera en ny 
sådan strategi inför 2040 är pågående. Hur detta kommer att påverka regionens framtida strategi för 
besöksnäring återstår att se. 

Nationell strategi för hållbar turism och växande besöksnäring 

Enligt Regeringskansliet så är besöksnäringen en av Sveriges snabbast växande näringar som skapar 
stora möjligheter för tillväxt, sysselsättning och utveckling över hela landet. Regeringen har därför 
beslutat att för första gången ta fram en nationell strategi för en hållbar turism och besöksnäring. 

Svensk Turism AB samlar den svenska besöksnäringen och arbetar för att ta fram strategin för svensk 
turism, då den gamla ”Strategi för hållbar besöksnäring 2020” löper mot sitt slut. De har startat 
arbetet med visionerna ”Besöksnäringen är den mest framgångsrika näringen i Sverige 2030, ”I 
Europa – en av fem – 2035” och ”Världens mest hållbara destination 2040”. 

”Karlstadsregionen ska vara Sveriges mest gästvänliga region och resans mål året om. Vi ska 
stärka destinationen, skapa fler reseanledningar, ta värdskapet ett steg vidare och vara med 

i första ledet kring den digitala utvecklingen. Vårt mål är att besöksnäringen ska utvecklas 
och genom fler tillresande gäster nå goda resultat, så att fler arbetstillfällen skapas.” 

Ur Karlstadsregionens turismstrategiska plan 

”De strategiska målen tar sikte på att attrahera så många utländska besökare som möjligt 
inom de prioriterade målgrupperna, utveckla fler exportmogna destinationer, stödja redan 
exportmogna destinationer så att de kan öka sina volymer och att få fler svenskar att resa 

och utnyttja besöksnäringens tjänster i Sverige.” 

Ur Strategi för hållbar besöksnäring 2020 
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Attraktiva Karlstad i siffror 
I den regionala turismstrategiska planen lyfts några av Karlstads styrkor, så som att det finns ett bra 
värdskap och bra service i Karlstad. Karlstad är också ett känt och etablerat varumärke, inte minst 
som evenemangs- och mötesdestination. Det är tänkbara anledningar till att resandet hit ökar. 2018 
låg Karlstad på 9:e plats i Sverige i antal övernattningar på hotell, vilket är särskilt anmärkningsvärt 
med tanke på Karlstads storlek (för jämförelse låg Karlstad på 23:e plats samma år i befolkning). 
Totalt ökade antalet övernattningar med 2 procent jämfört med föregående år. Andelen utländska 
besökares övernattningar ökade mest med hela 8 procent. 

(SCB, 2018) 

  

Antal hotellgästnätter i Karlstad 2008–2018 
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Affärsresenärer 55%Fritidsresenärer
27%

Grupp 15%

Konferenser 3%

Mer än hälften av Karlstads 
resenärer på hotellen kommer i 
affärer. Fritidsresenärer utgör den 
näst största gruppen med sin 
fjärdedel, följt av 15 procent 
besökare som kommer som del av 
en gruppresa. Till sist finns även en 
betydande andel besökare på 3 
procent som kommer specifikt för 
konferenser. 

Typer av resenärer på hotellen 2018 

(SCB, 2018) 

Alexandru Panait
Konferenser ger fel bild. Förklarande text. Möten & konferenser är samma bild. Ändra kommunens vision till den uppdaterat. 
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Vid sidan av jämförelsekommuner som Örebro, Linköping, Jönköping och Sundsvall står sig Karlstad 
också väl (Karlstads övriga jämförelsekommuner finns inte med i topp 20 så de redovisas ej.) Från att 
ha legat betydligt lägre har kommunen stigit och intagit en position med goda förutsättningar för 
framtiden. Sedan 2008 har till exempel hotellgästnätter i Karlstad ökat med 52 procent (SCB, 2018). 

Hotellgästnätter över tid & i jämförelse 

Sverige 74% 

Norge 10% 

Kina 4% 

Övriga 
nationaliteter 12%  

Gästernas nationalitet 2018 

När det gäller gästernas nationalitet är det 
uppenbart att Karlstads främsta målgrupp 
är besökare inom Sverige. Vid sidan av 
svenskarna tillkommer sedan en 
betydelsefull andel norrmän, som är den 
största gruppen utländska besökare. Sedan 
2003, då de första kinesiska gästerna 
anlände till centrala Karlstad, har andelen 
besökare från Kina ökat betydligt till totalt 
4 procent. 
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(Statea, 2019) 

Övernattningar per månad 2008–2018 
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En annan trend som framträder är att Karlstad lockar allra flest besökare under 
sommarmånaderna juni, juli och augusti (SCB, 2018). 

(Statea, 2019) 

Beläggningsgrad hotell 2008–2018 

I allmänhet kan man se att beläggningen på Karlstads hotell har ökat sedan 2008. Från 2017 till 
2018 ökade beläggningsgraden med 2,9%. Siffror från Statea visar tom december 2019 på en total 
beläggningsgrad på 71% för över 11 anläggningar. Med detta menas att 71% av rummen varit 
bokade under mätperioden. Det finns även en skillnad mellan veckodagar, där söndagar är minst 
populära. Måndag-torsdag 2019 var beläggningen enligt SCB 77,1% medan den var 64,1% för 
fredag-söndag. 
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Kommun Antal 
anläggningar 

Antal dispo-
nibla rum 

  Kapacitetsutnyttjande, rum % 

    Må-To 
 

Fr-Sö 
 

Totalt 

    2018   2018   2018   2017 

Stockholm              176 8 207 569 77,2 
 

63,9 
 

71,2 
 

71,3 

Nacka                  10  402 701 62,4 
 

52,8 
 

58,2 
 

55,1 

Solna                  15  706 477 77,8 
 

57,5 
 

68,7 
 

68,4 

Sigtuna                22  953 483 78,4 
 

58,4 
 

69,6 
 

63,6 

Uppsala                21  599 089 69,2 
 

52,4 
 

61,7 
 

62,2 

Linköping              20  625 842 67,2 
 

45,8 
 

57,6 
 

59,6 

Norrköping             22  518 157 64,1 
 

48,5 
 

57,2 
 

57,6 

Jönköping              31  697 038 65,0 
 

49,5 
 

58,1 
 

59,1 

Gotland                48  501 244 52,3 
 

49,1 
 

50,9 
 

52,9 

Malmö                  34 1 740 848 76,2 
 

59,2 
 

68,5 
 

66,5 

Lund                   24  540 871 74,1 
 

51,3 
 

63,9 
 

61,6 

Helsingborg            21  604 378 73,1 
 

57,9 
 

66,3 
 

65,3 

Halmstad               17  379 534 64,1 
 

51,7 
 

58,6 
 

57,0 

Göteborg               62 3 344 410 77,8 
 

64,9 
 

72,0 
 

71,1 

Karlstad               14  469 421 78,8 
 

63,3 
 

71,7 
 

69,8 

Örebro                 21  513 549 74,4 
 

54,2 
 

65,4 
 

67,0 

Västerås               18  480 925 73,4 
 

58,5 
 

66,7 
 

67,2 

Sundsvall              14  541 716 62,7 
 

47,0 
 

55,7 
 

57,4 

Umeå                   24  663 266 65,3 
 

51,0 
 

58,9 
 

61,4 

Luleå                  16  399 080 73,1 
 

53,6 
 

64,3 
 

60,6 

Övriga Riket  1 461 19 141 955 53,6 
 

40,3 
 

47,7 
 

47,9 
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Beläggningsgrad (%) hotell 2008-2018

Karlstad Örebro Jönköping Norrköping

(Statea, 2019) 

Topp 20 kommuner, kapacitet och beläggning (SCB, 2019). 
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När det gäller campingar finns ingen officiell statistik tillgänglig. Camping ökar generellt i Sverige. 
Svenska campare ökar mest, med hemestertrenden och klimatmedvetenheten som påverkar flyget. 
Samtal har förts med en camping i Karlstad, Bomstadbaden, där det framgick att verksamheten går 
bra och att antalet gästnätter ökar årligen. Man utvecklar och utökar verksamheten på något sätt 
varje år, till exempel genom att bygga stugor. Högsäsong är vecka 26 – 32, då är beläggningsgraden 
över 80–90%. Under 4 av dessa veckor är det helt fullt och man får tacka nej till folk. Det finns folk 
året om men i mindre utsträckning. Under Rally Sweden är det fullt igen i två dagar. Informationen 
bekräftar bilden av camping som ett ökande fenomen. 

  

Beläggningsgrad campingar 
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Besöksnäringen som bransch 
Sysselsättning i besöksnäringen 
Tillväxtverket och Statistiska centralbyrån (SCB) definierar besöksnäring på olika sätt när de beräknar 
sysselsättningseffekter. Tillväxtverket som definierar besöksnäring enbart utifrån 
satellitkontoberäkningar1 där turismkonsumtionen från olika branscher samlas enligt en 
internationellt verdetaget metod angav 2018 att besöksnäringen sysselsatte omkring 170 000 
människor i Sverige. SCB använder begreppet turismberoende branscher som utgör en bredare 
definition (se tabell nedan). 2017 angav SCB att ca 460 000 människor var sysselsatta i 
turismberoende branscher i Sverige, varav 12 000 i Värmland, och 5342 människor i Karlstads 
kommun. 

 

Kommun/ 
Region 

Detalj-
handel 

Hotell och 
restaurang 

Museer, 
kulturminnen, 
naturreservat, 
botaniska 
trädgårdar, 
djurparker 
m.m. 

Nöjesparker 
och skid-
anläggningar 

Totalt i 
turism-
beroende 
branscher 

Totalt antal 
sysselsatta 
alla 
branscher 

Andel 
sysselsatta 
i turism-
beroende 
branscher 

Arvika 587 285 19 11 902 10 928 8,3 
Eda 782 166 0 10 958 3955 24,2 
Filipstad 184 106 1 2 293 4255 6,9 
Forshaga 135 66 0 1 202 3034 6,7 
Grums 136 105 0 7 248 3646 6,8 
Hagfors 221 65 9 4 299 4911 6,1 
Hammarö 249 96 3 0 348 4527 7,7 
Karlstad 3395 1784 55 108 5342 52 840 10,1 
Kil 170 54 0 6 230 3835 6 
Kristinehamn 505 245 10 12 772 9079 8,5 

Munkfors 58 22 1 0 81 1641 4,9 
Storfors 40 3 1 0 44 1255 3,5 
Sunne 266 270 14 5 555 5874 9,4 
Säffle 389 149 2 0 540 6520 8,3 
Torsby 388 181 5 134 708 5928 11,9 
Årjäng 502 149 3 18 672 4386 15,3 
Värmlands län 8007 3746 123 318 12 194 126 614 9,6 
Riket 281 288 162 917 8054 8229 460 488 4 922 366 9,4 

Sysselsatta i turismberoende branscher Värmland 2017 (SCB, Sysselsättningsregistret, 2017). 

 

1” Statistik Satellitkontoberäkningar baseras på värdet av såväl svenska som utländska resenärers direkta konsumtion av svenska varor och 
tjänster. Metoden för satellitkontoberäkningar, Tourism Satellite Account (TSA) är en internationellt vedertagen metod som har arbetats fram 
av FN-organet World Tourism Organisation (UNWTO) i samarbete med OECD och näringens organisationer. I Sverige görs beräkningarna på 
Tillväxtverkets uppdrag av Nationalräkenskaperna på Statistiska centralbyrån (SCB).  
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Besöksnäringens utveckling i Karlstadsregionen 
Bisnode har gjort en utredning om näringslivets och olika branschers utveckling i Karlstadsregionen 
(Karlstad, Kil, Forshaga, Grums och Hammarö) under perioden 2012–2017. I Bisnodes 
statistikkartläggning pekas besöksnäringen ut som en tillväxtbransch och i topp tre av de snabbast 
växande branscher avseende antalet anställda.  

 

 

Bubblornas storlek motsvarar branschens omsättning. Under perioden 2012–2017 ökade andelen 
nyanställda med 287 personer. Under samma period startades 91 nya företag inom besöksnäringen. 
Totalt finns det 346 företag inom besöksnäring i Karlstadsregionen, detta motsvarar alltså en ökning 
med 26 procent på fem år.  

Byggnadsindustri

Företagstjänster
Detaljhandel

Pappers- & 
Massaindustri

Partihandel

IT & Telekom

Logistik & Transport
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Besöksnäringen är en av de branscher med snabbast tillväxt i antal anställda  
i Karlstad Business Region under, 2012 – 2017 (Bisnode, 2018). 
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Faktorer för en konkurrenskraftig destination 
I forskning kring utveckling av turism används 
ofta begreppet destination. Det finns flera olika 
förståelser av vad en destination är, men i 
korthet är destinationen den plats eller det 
område man åker för att besöka.  

När det gäller vad som skapar en 
konkurrenskraftig destination så pekar 
Tillväxtanalys utifrån forskning på några 
huvudfaktorer. Mest avgörande för en 
destinations konkurrenskraft utgör 
destinationens förutsättningar i form av natur 
och klimat, vilka är svåra att förändra. 
Destinationens mix av aktiviteter samt 
destinationens kultur och historia är 
betydelsefulla, dvs att det finns ett gott utbud av 
saker att se, göra och uppleva. Ett bra utbud av 
understödjande tjänster så som boende och 
restauranger ses som avgörande. Säkerhet 
anges som en viktig förutsättning, men har olika 
betydelse beroende på var i världen man är. 
Därefter har saker som pris, tillgänglighet 
till/från och inom destinationen, evenemang, 
image och lokalisering betydelse. En 
destinations konkurrenskraft består således av 
flera delar i en komplex helhet som inte har ett 
entydigt recept, och kommunens rådighet över 
många faktorer är begränsad. 

 

Aspekter för en attraktiv destination 
Enligt en undersökning som Research One genomfört på uppdrag av destinationsnätverket SNDMO 
(Swedish Network of Destination Management Organisations) visade det sig att de viktigaste 
aspekterna för en attraktiv destination var att människorna i staden har ett trevligt bemötande, att 
staden är promenadvänlig och har ett bra utbud av mat & dryck. Detta vissas på nästa sida i 
sammanställningen av generell statistik för Sverige från Research One. 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar 
och analyser, Tillväxtanalys, beskriver i en 
rapport från 2012 destinationsutveckling som 
”ett system av privata och offentliga 
organisationer, aktiviteter och attraktioner som 
tillsammans motiverar besökaren att komma och 
tillfredsställer dennes förväntningar vid besöket”. 

En konkurrenskraftig destination:

Natur & klimat

Mix av aktiviteter

Kultur & historia

Understödjande tjänster

Säkerhet

Pris

Tillgänglighet (ta sig till, från & inom)

Evenemang

Image

Lokalisering
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Uppfattningen om Karlstad bland turisterna 
Research One har även ställt frågor specifikt om Karlstad. Sammanställningen (nedan) visar på att 
Karlstad har fått toppbetyg på de aspekter som anses vara viktigast bland besökare, som ett trevligt 
bemötande (4,13), att staden har en bra atmosfär (4,07) samt att staden är promenadvänlig (4,05). 
De lägsta betygen utgörs bland annat av aspekter som att staden är nytänkande (3,35), att staden har 
ett bra utbud av aktiviteter (3,48) samt ett bra utbud av evenemang (3,58). Statistiken visar alltså 
goda resultat för Karlstad som besöksmål. Samtidigt visar statistiken på faktorer vi kan utvecklas 
inom. Genom att använda resultatet för att bättre förstå besökarens behov och preferenser samt för 
att förbättra dess nöjdhetsgraden kan man höja kommunens attraktion som destination. 

 

 

 

  

Ovanstående diagram sammanställer statistik från Research One, som har undersökt  
vilka aspekter besökare anser vara viktigast för en destination, skala 1–5. 
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De viktigaste aspekterna för en attraktiv destination

Utvalda resultat för Karlstad från Research One 
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Karlstad som besöksmål 
Att besökare väljer Karlstad som resmål beror på många olika faktorer som agerar i samspel med 
varandra. Enligt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, behöver 
en destination dels framstående besöksmål, dvs reseanledningar, dels valmöjligheter i omgivande 
verksamheter, dvs stödfunktioner, för att destinationen ska betraktas som attraktiv. Nedan beskrivs 
Karlstads befintliga reseanledningar och stödfunktioner.  

Reseanledningar 
En reseanledning är den anledning som avgör om besökaren reser till en viss plats eller ort. 
Anledningar kan vara direkta som exempelvis ett affärsmöte, ett evenemang, besök på teater, 
museum eller annat – dvs en anledning till att man väljer att resa just till Karlstad.  

Affärsmöten 
Affärsresenärer utgör enligt SCB 55 procent av hotellens resenärer. Dessa besökare kommer i 
anknytning till viktiga aktörer inom näringslivet i Karlstadsregionen, så som exempelvis Valmet, Stora 
Enso, BillerudKorsnäs, Löfbergs eller Kewab. 

Konferenser och möten 
Företag och organisationer, föreningar samt lärosäten 
använder Karlstads anläggningar för kongresser, 
konferenser, möten eller företagsevent. Karlstad är en 
populär stad för denna typ av möten och en viktig aktör 
inom detta område är Karlstads kongresscenter, KCCC, som 
huserar många av dessa sammankomster.  

Även Universitetet spelar en viktig roll för Karlstads 
utveckling då det exponerar staden och regionen för resten av Sverige och världen. I anknytning till 
universitetet arrangeras forskningsinriktade konferenser och möten som lockar deltagare både från 
Sverige, men även internationellt, som t.ex. konferenser kopplat till centrum för tjänsteforskning. 

Evenemang och konserter 
Karlstads kommun samverkar med nyckelaktörer inom näringslivet för at erbjuda Karlstadsbor och 
besökare et bret utbud av evenemang och ak�viteter. Ambi�onen är at kunna atrahera nationella 
och internationellt kända artister samt at skapa förutsätningar för diverse sport- och 
motorevenemang, vilket lockar många besökare från både Sverige och Norge. En attraktiv 
konsertscen som o�a erbjuder na�onellt och interna�onellt kända ar�ster och som atraherar många 
besökare även utanför länet är Nöjesfabriken.  

Evenemang i form av t.ex. konserter eller hockeymatcher i kombina�onsanläggningar som t.ex. 
Löfbergs Arena lockar många sport- och kulturintresserade besökare �ll Karlstad. Lö�ergs arena 
hade 2018 ca 310 000 besökare. 

Rally Sweden, som år 2019 atraherade ca 200 000 besökare �ll Värmland, är et annat exempel på 
evenemang som utgör en enskild reseanledning �ll Karlstad.  Rallyt är extra vik�gt för kommunen 
e�ersom eventet atraherar besökare under en period där säsongen för besöksnäringen är 
förhållandevis låg.  

Mindre evenemang som utgör enskilda reseanledningar finns bl.a. i Ängsbacka kursgård i Molkom, 
som varje år drar et större antal besökare med sina alterna�va fes�valer, vilket det emeller�d inte 
finns några konkreta siffror på. 

Inom kommunen anordnas et flertal utomhustävlingar som atraherar även na�onella besökare. 
Tjurruset är en terrängtävling för den som gillar at utmana sig själv, med en ca 10 km lång varierande 
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hinderbana. Görslitet, som arrangeras av Karlstads triathlonförening I2 IF på Skutberget, är en 
triathlontävling för barn, ungdomar och vuxna med olika distanser. Karlstad är också värd för et 
antal SM-arrangemang. Sommaren 2019 var Karlstad värd för SM i friidrott på Tingvalla IP. Exakt 100 
år tidigare hölls landets första SM i friidrott när Tingvalla IP invigdes. November 2019 hölls SM i 
Karate i Fröding Arena. Andra idrotsevenemang i Karlstad som lockar besökare från hela Sverige är 
t.ex. SM-seglingar och regattor på Vänern, Whippet race på Skutberget som utgör en av 6 
tävlingsarenor för hundsporten i Sverige samt Färjestadstravet.  

En del av resan 
Karlstads geografiska läge mellan Oslo och Stockholm har gynnat besöksnäringen. Turistbussar som 
åker mellan dessa två huvudstäder stannar ofta till i Karlstad som ett tillfälligt stopp på resan. Detta 
förser tätorten med turister som oftast spenderar en natt på hotell, konsumerar varor och ser sig 
omkring i staden. Den största andelen besökare i denna målgrupp kommer från Asien. 

Leisure kulturturism 
Karlstad har på senare tid attraherat fler besökare i kulturturism-
syfte. Denna reseanledning kan vara svår att avgränsa på ett 
meningsfullt sätt, men i allmänhet kommer besökare för att uppleva 
Karlstads kultur – d.v.s. dess folk, arkitektur, historia och 
närproducerade mat/dryck. Det populäraste besöksmålet är Lars 
Lerins permanenta konsthall Sandgrund, men även Wermland 
Opera. Under 2018 hade operan sålt 32 169 biljetter. Lerinmuséet 
fick markant fler besökare efter att ”Vänligen Lars Lerin” sändes i 

SVT under 2016. Lerinmuséet har nu runt 130 000 besökare per år. 

En del av resan - Leisure Värmland 
Karlstadsregionen och Värmland är rikt på natur- och kulturupplevelser. Västanå Teater, 
Rackstadmuseet, Selma Lagerlöfs Mårbacka, Alsters herrgård och andra natur- och kulturupplevelser 
i Värmland lockar många svenskar, norrmän och andra européer. Denna målgrupp har oftast hela 
Värmland som besöksmål och söker sig till Karlstad som en del av en större resa. Här handlar det om 
att skapa förutsättningar för att våra besökare ska få så goda upplevelser som möjligt. Det innefattar 
exempelvis goda kommunikationer, paketerade upplevelser, god tillgång till service, med mera. 
 

Tema Affärer Möten Evenemang Leisure 
Kulturturism 

En del av 
resan 

Leisure 
Värmland 

 
Marknader & 
Målgrupper 

 
Företag & 

organisationer 

 
Företag & 

organisationer, 
föreningar, 
lärosäten 

 
Sport- & 

musikintresserade 
svenskar och 

norrmän 

 
Kultur-

intresserade 
svenskar och 

norrmän 

 
Asiatiska buss-

grupper 

 
Svenskar, norrmän 

och andra 
européer 

 
Reseanledning 

 
Näringslivet i 

Karlstads-
regionen 

 
Konferenser & 

kongresser, 
företagsevent 

 
Nationella & 

internationella 
artister, 

sportevenemang 

 
Kultur-

upplevelser värt 
en resa 

 
Nordens huvud-

städer 

 
Natur- & 

kulturupplevelser i 
Värmland, det 

goda livet 

 
Profilbärare 

 
Valmet 

Stora Enso 
Billerud 
Löfbergs 
KEWAB 

 
Karlstad CCC 

Karlstads 
Universitet 

Löfbergs Arena 

 
Wermland Opera 

Färjestad BK 
Färjestadstravet 

 
Sandgrund Lars 

Lerin, 
Wermland 

Opera 
 

 
Stockholm 

Oslo 

 
Sandgrund Lars 

Lerin, 
Mårbacka, 

Västanå Teater, 
Natur- & 

kulturaktiviteter i 
Värmland 

Ovanstående tabell sammanställer olika målgruppers främsta reseanledningar samt viktiga profilbärare som 
representerar det unika med Karlstad och på så vis lockar besökare. 
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Stödfunktioner 
Utöver de primära reseanledningarna finns stödfunktioner som bidrar till att förmera upplevelsen 
men det är inte på grund av dem som folk väljer att resa till Karlstad. De ingår i det totala utbudet 
och kan tillsammans stärka attraktiviteten. Det kan handla om restauranger, nattklubbar, boenden, 
naturområden och parker eller något annat. 

Boende 
Antalet kommersiella övernattningar inom Karlstads kommun låg 2018 på rekordsiffran 851 764. 
Siffran omfattar hotell-, camping-, stugby och vandrarhemsnätter. Cirka 526 000 av dessa 
övernattningar skedde på hotell inom Karlstads tätort, det vill säga den absolut största andelen. 
Privat uthyrning med plattformen Airbnb ökar även, vilket det dock tyvärr inte finns några siffror på. 
Övernattningsanläggningar bidrar till turismkonsumtion och möjliggör för en utveckling av 
besöksnäringen. Det är också värt att nämna att boende har potential att i framtiden bli en 
reseanledning. Det finns exempelvis en trend med boende som har förmåga att dra besökare på 
grund av sina unika koncept, något som är en bristvara i Karlstad. Steam Hotel i Västerås kan bland 
annat nämnas här, så väl som Happie Camp eller sporthotellet i Torsby. 

Hotell Pensionat/vandrarhem Lägenhetshotell Bed & breakfast Campingar 

Best Western Gustaf 
Fröding Hotell & Konferens Pråmkanalens pensionat Berling Apartments Alstrums Rum och 

Frukost 
First Camp Karlstad, 
Skutberget 

Clarion Collection Hotel 
Bilan Karlstad vandrarhem  Anettes Bed & 

Breakfast 
Karlstad Swecamp 
Bomstadbaden 

Clarion Collection Hotel 
Drott CarlstadCity Hostel  B&B Tavlan Mangenbadens bad & 

camping 

Clarion Collection Hotel 
Plaza Berg Säteri och Gästgiveri  Jäverö Gård Torsvikens camping 

och fritid 

Elite Stadshotellet   Kroppkärrs Rum & 
Frukost  

First Hotel River C   Solakoop B&B  

Good Morning Karlstad City   Villa Gräsdalen 
Rum och Konferens  

Hotel Savoy – Sure Hotel by 
Best Western   Älvnära Bed & 

Breakfast  

Scandic Karlstad City     

Scandic Klarälven     

Scandic Winn     

Solsta Hotell     

Hotell Nova     

 

En översikt av boende efter boendetyp. 
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Ställplatser 
Befintliga ställplatser i Karlstad kommun: 

• First Camp Skutberget (6 platser) 
• Bomstadbaden camping (12 platser) 
• Karlstad GK (14 platser) 
• Trädgårdsgatan (4 platser) 
• Sävegatan (10 platser) 
• Mariebergsskogens parkering (10 platser 

reserverade för husbilar, ej el)  

Trädgårdsgatan, Mariebergsskogen och Sävegatan 
är centrumnära ställplatser inom Karlstad tätort. Utöver First camp och Bomstadbaden camping 
saknas det ställplatser ute på landsbygden. Samtliga ställplatser utom Mariebergsskogen är försedda 
med eluttag, men samtliga saknar servicestationer och latrintömning saknas helt inom Karlstads 
kommun.  

Det finns ett anslag från kommunfullmäktige på 700 000 kr i syfte att utveckla iordningställa 
centrumnära ställplatser med laddningsfunktion, under 2020–2021. Det finns tankar på att 
uppdatera ställplatserna på Sävegatan och Mariebergsskogen så att dessa uppfyller säkerhetskraven 
på 4m avstånd. 

Karlstads kommun har en egen definition av 
en ställplats: ”Ställplatser för personbil klass II 
är platser där man kan övernatta. Ett 
säkerhetsavstånd på 4 m mellan bilarna är ett 
säkerhetsmått som MSB/Räddningstjänsten 
förordar vid övernattning. Möjlighet att ladda 
bilen kan finnas. Platserna tidsbegränsas till 
24 h och avgift ska tas ut” 

 

Bed & Breakfast 

           Hotell 

Camping 
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Restauranger  
I allmänhet är mat och dryck en stor del av den totala turismkonsumtionen i Sverige. Restauranger 
och caféer värderas högt bland turister och en förutsättning för en stads attraktivitet som besöksmål. 
Exempel på viktiga aktörer i Karlstads tätort är restauranger som Barón eller Bröderna Olssons 
Elektriska, som är två av de med högst betyg på TripAdvisor. På landsbygden kan nämnas Almars krog 
norr om Skåre. Besökare anger på bloggar den lokala mat- och dryckeskulturen, med 
lokalproducerade rätter, öl och kaffe som särskilt givande, med bland annat Löfbergs, Carlstads 
bryggeri och Good Guys Brew. I mer generella undersökningar av svenska besökares omdömen om 
Karlstad ligger resultaten för utbudet av mat och dryck något under genomsnittet, vilket ger 
utrymme för förbättringar.  

Nöjesklubbar 
Karlstad har historiskt ända sen Solas tid varit känt som ett resmål i Sverige vad gäller nöjeslivet. På 
1980-talet fanns institutioner som exempelvis Sandgrund och Jäger som lockade besökare från 
resten av Sverige. Exempel på dagens viktiga nöjesinrättningar i Karlstad är exempelvis Nöjesfabriken 
som tar in kända artister, vilket ibland kan utgöra en reseanledning. Det är även förtjänt att påpeka 
att Verket på Nöjesfabriken blivit tilldelad priser för Årets Klubb 2015 och 2016.  

Shopping  
Shoppingen i centrum har mycket stor betydelse för en stads attraktivitet i fråga om turism, på grund 
av att de övernattande besökarna efterfrågar möjligheter till shopping på promenadavstånd.  I 
Karlstad centrum finns dels galleriorna Duvan, Mitt i city och 15-huset men även en mångfald av 
mindre och unika lokalt baserade butiker och service. Utanför Karlstad tätort finns småskalig, unik 
besöksmålshandel, vid exempelvis Almars Gård, Ängebäcks trädgård norr om Skåre och på Höglunda 
gård i Edsvalla. Dessa ställen fungerar som utflyktsmål där man kan handla närproducerade 
produkter som jordgubbar, saft, sylt eller grönsaker. 

Karlstads konferenscenter KCCC 
Karlstads konferenscenter, KCCC, utgör en viktig anläggning 
för konferenser, konserter och företagsevenemang som i 
dagsläget har ca 170 000 kommersiella gäster per år.  

Arenorna 
Karlstads arenor - Lö�ergs Arena, Tingvalla IP, 
Färjestadtravet, Tingvalla IS med flera är en förutsätning för 
besöksnäring i olika former. Det pågående arbetet med 
arenautbyggnad är därför en vik�g understödjande del i 
främjandet av Karlstad som des�na�on för bland annat 
sportevenemang. De planerade arenorna, och då särskilt den 
nya inomhusarenan, är dessutom omställningsbara vilket 
skapar förutsättningar för att husera även kultur- och 
musikevenemang samt mässor. Det innebär att man kan nå 
ut till ett flertal grupper besökare, samtidigt som det gör 
arenorna till besöksmål året om. Anläggningarna stärker 
Karlstads attraktivitet och bidrar till utveckling av 
besöksnäringen. 

Wermlandsoperan 
Operan är en profilbärare för kulturen i Värmland, och anläggningen med dess evenemang attraherar 
flertal besökare till Värmland varje år. Exempelvis 2018 hade operan sålt 32 169 biljetter. 
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Konsert- och evenemangsytor utomhus 
Sandsgrundsudden har utgjort tillfällig evenemangsarena för festivaler och konserter, bland annat 
Lost of Love och Island Festival med artister som David Guetta. Det stora slitaget på parkmiljön sätter 
dock begränsningar för antalet evenemang per år. Stora torget utgör en viktig lokal och regional 
mötesplats för demonstrationer, evenemang, matfestivaler, julgransplundring mm, men även en 
tillfällig scen för större konserter och andra besöksstarka event. Norra fältet utgör stadens största 
utomhusarena och huserar i dagsläget årliga evenemang som bl.a. Putte i parken eller 
bakluckeloppis, som är av regionalt och lokalt fokus, men även större konserter, cirkus mm. 
Mariebergsskogen utgör tillfällig evenemangsarena samt har en friluftsteater som kan nyttjas för 
konserter, sommarteater mm. Även Wermlandskajen kan nämnas, som huserat bl.a. Ostindiefararen, 
militära kustartilleribesök samt fungerat som tillfällig Rally-arena.  

Karlstad Universitet 
Universitetets lokaler utgör en viktig stödfunktion som används för konferenser, möten och större 
kulturevenemang som musikaler, teater och dansuppsättningar. 

Mariebergsskogen 
Parken erbjuder en mängd aktiviteter för en bred målgrupp. Här finns allt från öppna fält för 
evenemang, marknader, sommarkonserter och lokaler för skoldiskon, till naturbad, sommar- och 
vinterlek, skogsspår, fågeltorn mm. Djurparken Lillskogen är särskilt uppskattad av barnfamiljer, och 
utgör tillsammans med Naturum Värmland, med sitt åretrunt-öppna café, aktiviteter samt 
information om växter, djur, geologi, en viktig stödfunktion för turistande barnfamiljer. Parken utgör 
i dagsläget det enda utflyktsmålet i Karlstad som är öppen året runt. 2016 uppgick 
Mariebergsskogens totala besök till 528 000, men sjönk år 2017 till 461 000 och 2018 till 450 000 
besök. Naturum attraherar över 100 000 besök per år. Området nyttjas i dagsläget främst av 
Karlstadbon och värmlänningen, så det finns en utvecklingspotential för övriga målgrupper.   

Stadskärnans stadsmiljö 
Upplevelsen av stadskärnans fysiska uttryck, dvs stadsmiljön i städer eller mindre samhällen, spelar 
en stor roll för besöksupplevelsen som turist. Det utgör en betydande faktor för en stads eller orts 
attraktionsförmåga, vilket gör stads- eller centrummiljön till en viktig stödfunktion. Många städer 
arbetar med att utveckla attraktiva miljöer för såväl invånare som också ökar attraktionen för turism. 
Här kan man även räkna in kulturhistoriska miljöer, som ofta kan attrahera långväga besökare 
oavsett stadens storlek. Exempel på kulturmiljöpräglade besöksmål är t.ex. Gamla stan i Stockholm, 
Haga i Göteborg eller mindre orter som Eksjö, Visby eller Leksand. 

Sandgrundsudden 
Sandgrundsudden med det primära besöksmålet Lerin-museet kompletteras av både 
Sandgrundsparken som tjänar som tillfällig evenemangsarena som gästats av internationellt kända 
artister (se Konsert- och evenemangsytor utomhus), men även Värmlands museum med restaurang 
som under 2017 hade 184 000 besökare, med såväl enskilda turister, gruppresor och konferenser. 
Här finns även Karlstad bibliotek med café som i första hand utgör ett lokalt besöksmål, men som 
också kan fungera som viloplats för reströtta familjer med flera.   

Brigadmuseet  
Brigadmuseet den militärhistoriska utställningen och caféet har omkring 30 000 besökare (18 744 för 
själva utställningen 2019) årligen, och har även en internationell attraktionskraft.  

Alsters herrgård 
Alsters herrgård med Frödingmuseet, hantverksförsäljning och matservering håller i dagsläget bara 
öppet sommartid samt för en årlig julmarknad. Herrgårdsområdet lockar omkring 55 000 besökare 
under sommarsäsongen (maj till september). 
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Aktiviteter och utflykter 
En god mix av aktiviteter är en av de viktigare faktorerna för att attrahera besökare. I undersökningar 
av svenska besökares omdömen om aktivitetsutbudet ligger dock Karlstad något under genomsnittet. 

Karlstad har ett blandat utbud av aktiviteter för såväl lokala som externa besökare, året runt. Under 
sommarhalvåret utgör några av de mer unika aktiviteterna att paddla kajak eller åka båtbuss och 
uppleva Karlstad från Klarälven och Vänern. De vattenburna bussarna går även till och från 
skärgårdsöar, Kristinehamn, Grums och Borgvik. Under goda vintrar kan man till exempel åka slalom i 
Bryngfjordsbacken eller långfärdsskridsko på Mariebergsviken. I övrigt finns inomhusaktiviteter som 
aktivitetscentret Jump, bio, bowling med mera.   

Besöksmål på landsbygden av denna typ utgör bland annat Vildaparken i Väse och Panikfabrikens 
paintball utanför Edsvalla.  

Sportanläggningar 
I Karlstad finns tillgång till inomhusarenor för de flesta sporter, multisportarenor, golf och minigolf 
samt flera spelhallar och bollplaner, vilka lockar besökare och kan fungera som stödfunktioner vid 
flera olika typer av evenemang, cuper, skolresor mm. 

Friluftslivsområden, fiske, cykel- och vandringsleder 
Friluftslivsturism som fiske, cykel- och vandringsturism ser ut att öka som besöksnäringsform. Några 
leder är särskilt relevanta för turism. Klarälvsbanan, som tidigare var en gammal banvall, är nu 
asfalterad till cykelbana och sträcker sig från Södra Kroppkärr till Uddeholm. Vandringsleder finns 
bland annat vid Brattforsheden, Jäverön, Segerstad skärgård och Alsterdalen. Kilsleden sträcker sig 
från Skutberget upp till Kil. I anknytning till Karlstad tätort finns även leder för både vandring, motion 
och MTB på Sörmon, I2-skogen och Skutberget. Dessa leder sträcker sig i förekommande fall både 
genom olika former av naturskyddsområden och vackra kulturlandskap. Karlstad har tidigare haft en 
kvalitetssäkrad så kallad Värmlandsled på Jäverön. Eftersom kommunen inte är medlem i detta 
system längre saknas den typen av leder helt idag.  

Planering pågår för utveckling av två nya nationella cykelleder - Unionsleden och Vänerleden. 
Unionsleden planeras invigas under 2020 och Vänerleden längre fram. Planering pågår även för att 
markera upp MTB-leder på I2 och Sörmon inom det regionala projektet Biking Värmland. Genom att 
knyta ihop I2, Sörmon och Skutberget kan Karlstad få en av Sveriges längsta MTB-ledssystem. 
Fisketurism utgör i dagsläget en liten del i Karlstad trots att potentialen finns. 

Karlstad Airport 
Flygplatsen, med befintlig linjetrafik, som idag är begränsad till Arlanda, utgör en 
kommunikationspunkt som utgör en viktig stödfunktion för besöksnäringen i Karlstads kommun, och 
även för regionens och länets besöksnäring. Flygplatsen har potential att utvecklas som stödfunktion 
vilket beskrivs närmare under avsnittet Potentiella utvecklingsområden.  

Nationell, lokal och regional kollektivtrafik 
Goda kommunikationer via kollektivtrafik har en viktig roll för tillgängligheten till besöksnäringen. 
Nationellt har Karlstad ett strategiskt läge med restider under tre timmar till Oslo, Stockholm och 
Göteborg med tåg, vilket möjliggör för t.ex. weekend- och dagsutflykter till Karlstad.  

Den lokala kollektivtrafiken, som i dagsläget är inne i en utvecklingsfas i Karlstad, är minst lika viktig, 
om inte viktigare för staden. Den ger dels en tillgänglighet till stadens besöksmål, men bidrar också 
till ett mer hållbart resande till evenemang, kultur, stora besöksmål mm, vilket begränsar behoven av 
parkering, kostsamma utbyggnader för biltrafikstrukturer mm. Den möjliggör också att man som 
besökare kan utföra en kedja av aktiviteter, t.ex. ett restaurangbesök - en operaföreställning – en 
nattklubb, vilket ger en större frihet för besökaren.  
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Potentiella utvecklingsområden  
Destinationsutveckling av Karlstad 
Ett av Karlstads kommuns mål är att arbeta med destinationsutveckling av Karlstad, i syfte att 
attrahera fler besökare och öka turismomsättningen inom kommunen. I arbetet för detta behövs 
tydliga målbilder om hur Karlstad ska utvecklas som destination fram till 2050. Karlstads 
turismstrategiska plan (2017) benämner fyra strategiska utvecklingsområden som vi bör förhålla oss 
till för att utveckla en hållbar besök- och destinationsnäring:  

• Fler reseanledningar 
• Stärka Karlstad som destination 
• Ökat värdskap 
• Ökad digitalisering 

Utav dessa är enbart ”fler reseanledningar” och att ”stärka Karlstad som destination” som är 
intressanta för den fysiska utvecklingen i Karlstad, och bör hanteras i översiktsplanearbetet. Vad 
gäller fler reseanledningar har Karlstads kommun länge sökt en etablering som kan komplettera det 
övriga utbudet och locka målgruppen barnfamiljer. Även värdskap kan vara intressant för fysisk 
utveckling i form av skyltning, logistik för stora grupper, möjlighet för turistbussar med mera.  

Destinationsutveckling av landsbygden  
Landsbygden och tätorten har ibland skilda förutsättningar. Men precis som i stan kan en stärkt 
turism bidra till att skapa fler arbetstillfällen och stärka underlaget för service i form av exempelvis 
handel, restauranger, caféer, övernattningsmöjligheter mm. Baserat på trender i resande och 
landsbygdens behov har ett antal föreslagna åtgärder identifierats, som syftar till att främja hållbar 
turism och tillväxt i besöksnäringen även på landsbygden.  

• Utveckling av naturnära övernattningsmöjligheter i form av camping, stugbyar och 
vandrarhem.  

• Utveckling av paketerade resor med natur- och kulturupplevelser, mat och övernattning. Det 
kan exempelvis vara kanotpaddling och kulturupplevelser, eller cykling med möjlighet att 
övernatta på camping, stuga eller herrgård.  

• Marknadsföring av de mindre tätorternas natur, friluftsliv och kultur, samt Vänern där 
förutsättningar finns.  

• Stärka de mindre samhällena som destinationer för turism, med fler reseanledningar. 

Av landsbygdsfrågorna är det främst den fysiska destinationsutvecklingen samt utvecklingen av 
markförsörjningen som har bäring på den fysiska planeringen.  

 

Utveckling av infrastrukturen 
Digital närvaro och teknik 
Digitalisering är en global megatrend som kommer att tillta fram till 2050. Det är av stort intresse att 
besöksnäringen följer med i denna utveckling och paketerar destinationen Karlstad på ett attraktivt 
sätt online. Kort sagt, det som inte finns online kommer inte finnas till för besökare som ett 
alternativ. Detta kan också ta sig fysiska uttryck i form av digitala lösningar för att till exempel 
orientera sig i staden, få information om kulturhistoriska miljöer, tillfälliga evenemang mm på 
kartbasis. Andra former är tex mer innovativa lösningar som augmented reality och artificiell 
intelligens för kundservice vilket kan bli mer vanliga i framtiden och ställa krav på installationer, 
laddstationer mm i stadsmiljön. 

 

UNDER UTVECKLING 
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Karlstad Airport 
Flygplatsen är viktig för såväl kommunen, regionen som länet och bidrar till fler möjligheter för 
affärsresande och privatpersoner att resa till Karlstad och Värmland.. Idag finns enbart linjetrafik till 
Arlanda, (samt begränsad chartertrafik till utlandet). Enligt befintlig forskning1 bidrar den till att 
attrahera företag, skapa arbetstillfällen och locka inflyttare, samt underlätta kompetensförsörjningen 
och öka möjligheten att attrahera nyckelkompetenser, särskilt inom tjänstenäringar som information, 
kommunikation, utbildning och turism. Det finns alltså ett kausalt samband mellan flygplats och 
regional utveckling2. Eftersom affärsturismen har en stor betydelse för Karlstads besöksnäring är 
Karlstad Airport viktig för framtiden.  

Fortsatt utveckling av flyglinjetrafik skulle även innebära ekonomiska vinster för regionen. Enligt en 
studie från Visit Värmlands ekonomiska förening så har den numera avställda direktlinjen till 
Frankfurt genererat en omsättning på 44,8 miljoner från inresande resenärer under 2014–2015.  Det 
som talar emot en utveckling är dagens hållbarhetsproblem i och med ökad flygtrafik. Samtidigt 
kvarstår faktum att flygplatsen är Karlstads länk till världen.  

Kollektivtrafik 
God nationell, regional och lokal kollektivtrafik har en viktig roll för tillgängligheten till en ort. Ökade 
miljökrav ställer även allt högre krav på hållbara besöksresor. Dagens tåg, lokal- och regionalbuss-
trafik i kombination med bytespunkter till andra transportlösningar som hyrcyklar, bilpooler mm 
möjliggör att fler turistresor kan göras utan bil. Genom samordning och paketering av resmöjligheter, 
avgångstider, tidtabeller m.m. har kollektivtrafiken också potential att både möjliggöra och förenkla 
för såväl affärsmöten som privatturism. Tidtabeller har också stor betydelse för landsbygden och 
regionen vad gäller tillgången till besöksnäringsaktiviteter som restauranger, nöjesliv mm kvälls- och 
helgtid. Motsvarande gäller även kollektivtrafik till andra regionala besöksmål.   

Det planerade järnvägsprojektet Oslo-Sthlm 2.55 utgör en stor potential. Karlstads centrala läge 
mellan Skandinaviens befolkningsrikaste områden skulle förtydligas och öppna möjligheter för 
affärsmöten, konferenser mm där det är möjligt att mötas på ”halva vägen var” mellan storstäderna. 
Det skulle även ge ökade möjligheter för Karlstad att konkurrera som ett attraktivt resmål för 
”hemester” genom möjligheterna till ett snabbt men hållbart resande.  

Promenadstaden Karlstad 
En av Karlstads styrkor är att det är möjligt att ta sig runt som gående i staden. Promenadstaden 
Karlstad ökar stadens attraktion som besöksmål och bidrar till en stadsmiljö som ger utrymme för 
andra upplevelser. Det kräver dock att det finns en omsorg om en attraktiv och trygg stadsmiljö, 
framför allt där många promenerar. Men det handlar även om att, där valmöjligheten finns, se till att 
nya attraktioner i centrala Karlstad lokaliseras i lägen som är möjliga att nå med gång och cykel. En 
sådan etablering utgör Arenastaden som i likhet med Tingvalla IP har förutsättningar att enkelt nås 
med kollektivtrafik eller som gående besökare.  
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Utländska besökare 
Internationell turism ökar och bedöms förväntas ha en betydande potential i framtiden. Det är 
främst två grupper utländska besökare som i nuläget kommer till Karlstad – asiatiska besökare och 
norrmän. 

Asiatiska besökare  
Karlstad har på senare år gästats av en tilltagande andel asiatiska besökare. Detta beror främst på 
tätortens geografiska lokalisering mellan huvudstäderna Oslo och Stockholm. Många asiatiska 
turister har främst dessa två huvudstäder som mål för resan men väljer ofta att övernatta en natt i 
Karlstad. En önskan är att öka vistelsen till minst två nätter för ökad turistisk konsumtion. En trend 
bland asiatiska besökare är att de ofta kommer från storstadsområden med högre tempo i 
levnadsklimatet, vilket resulterar att de efterfrågar naturvistelser och besök i mindre tätorter för 
avkoppling.  Fortsatt arbete med naturturism och att öka utbudet av naturupplevelser och aktiviteter 
är därför ett viktigt utvecklingsområde. 

En annan aspekt som är intressant för utländska besökare är Vänern. Den enda mer etablerade 
utsiktsplatsen i dagsläget är Skutberget där utländska bussturister får chansen att uppleva Vänern. En 
annan spontant uppkommen plats är udden på Örsholmen, som vid högtryck kan få flera busslaster 
med asiater per dag. Det finns en stor potential i att utveckla fler Vänernnära utsiktsplatser som är 
attraktiva för besökare, med anslutande service som till exempel toaletter och matställen.  

Norska besökare 
Värmland är idag ett av de populäraste länen att besöka bland norska turister. Detta anses bero på 
närheten till Oslo, goda kommunikationer via E18, samt en växande trend inom turism som innebär 
att norrmännen väljer att turista i sitt närområde. Denna trend hänger ihop med det ökade 
klimattänket. Tanken om ”hemester” är en tillväxtmöjlighet för Karlstad. Här krävs det 
kunskapsökning om norrmännens behov och preferenser som sedan kan användas för att locka fler 
turister. En ökning av norska turister gynnar den lokala ekonomin då norrmännen tenderar att 
konsumera mer än den genomsnittliga besökaren, i och med de lägre priserna i Sverige. Värmlands 
geografiska läge mellan Oslo, Stockholm och Göteborg är en tydlig fördel och underlag för en 
satsning på denna målgrupp av besökare. Detta är något som kommunen bör dra mer nytta utav 
fram till 2050. 

 
Evenemang 
Musikevenemang 
Stora idrotts- och musikevenemang tenderar att locka ett stort antal besökare, och en fortsatt 
satsning på att erbjuda olika typer av evenemang är intressant ur ett besöksnäringsperspektiv. Inom 
denna ram bör det satsas på något nytt, som i dagsläge inte erbjuds inom kommunens gränser. En 
intressant möjlighet är en större ny unik musikfestival, som kan kopplas till Värmland, vilket skulle gå  

1 Jönköpings universitet på uppdrag av Region Värmland och Karlstad Airport  
2 Karlstads flygplats betydelse för Karlstads kommun och Värmlands län, Niklas Jakobsson och Karl-Markus Modén 
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hand i hand med det turismstrategiska målet fler reseanledningar. Det finns också resultat som visar 
på att musikfestivaler agerar som en ekonomisk drivkraft och attraktivt destinationsmål inom 
besöksnäringen. I Karlstad finns exempelvis en livskraftig heavy metal-kultur, där föreningar 
regelbundet bokar internationellt kända band, oftast på Nöjesfabriken. Utmaningen i detta är att 
kunna säkerställa en god samverkan med nyckelaktörer och övriga regionen för att kunna möjliggöra 
för ett sådant evenemang på ett hållbart och säkert sätt. Det är därmed viktigt att det finns fortsatt 
utomhusscener som tar stora arrangemang, exempelvis Norra fältet, Mariebergsskogen m.m. 

Sportevenemang   
Idrottsturism har blivit populärare under senare år och Sverige lockar till sig besökare som deltar i 
idrottsevenemang även internationellt. Konkurrensen om de internationella besökarna är dock stor 
över hela landet, med ett flertal evenemang att välja emellan. För att uppnå en ökad attraktivitet i 
kommunen krävs det kunskapsökning och insikt om hur idrottsutövande turister gör sitt val av 
destination och mäta vilket sportevenemang som ger mest turismekonomisk nytta till staden.  

 

Naturturism och retreat  
Den internationella definitionen för naturturism är ”förflyttad konsumtion i form av aktiviteter, 
boenden, måltider och andra turismtjänster där själva naturupplevelsen är i centrum”. Förståelsen för 
en mer hållbar livsstil har ökat hos konsumenter som ställer allt högre krav på miljömedvetenhet. På 
senare år har betalningsviljan ökat för miljövänliga alternativ och vistelse i naturen. Forskning visar 
på samband mellan vistelse i naturen och naturens förmåga att skydda människan mot ett antal 
sjukdomar som exempelvis depression, övervikt, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Behovet av 
en känsla av ’’lugn och ro’’ bedöms tillta i takt med megatrenden urbanisering fram till 2050, vilket 
kan ses som möjlighet för landsbygdens besöksnäring.  

Vänern 
Norra Vänerskärgården tillsammans med deltat är ett profilområde och varumärke för Karlstad som 
bedöms vara underutnyttjat. Vänern med deltat och skärgården är utgör en stor tillgång och här 
finns möjlighet att utveckla en konkurrenskraftig besöksnäring. Vänern, som har ca 22 000 öar och 
skär är jämförbar med Stockholms skärgård, anses ha potential att kunna utvecklas till en destination 
i sig själv. Projektet Lake Vänern Grand Tour är ett exempel på projekt som bedöms kunna stärka 
Vänern som destination.  

Ett sätt kan vara att arrangera fler båtturer ute i Vänernskärgården och i Klarälven. Turistbåtar skulle 
kunna erbjuda möjlighet till mat och dryck under åkturen, vilket kan bli en attraktiv besöksnärings-
aktivitet under sommaren. Utveckling av besöksmål på öarna med eventuell möjlighet till 
övernattning är också intressant. Vänern har också potential för en ökad fisketurism. För att 
säkerställa för en hållbar utveckling av denna typ av aktiviteter krävs det ett nära samarbete och en 
tydlig spelplan med inblandade aktörer.  
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Soft-adventure 
Soft-adventures är paketerade upplevelser med fokus på hög säkerhet och bekvämlighet. De får 
gärna innehålla en kombination av upplevelser och aktiviteter i naturen samt god mat, service och 
komfort. Enligt Naturturismföretagen har detta blivit en trend i och med allt fler vill ha sitt besök 
tillrättalagt och organiserat, även fast de befinner sig ute i naturen. Grunden måste vara att ge 
förutsättningar för etableringar nära vatten och natursköna platser. 

Lysekil kommun är ett exempel på hur man kan arbeta med soft adventure för att stärka 
naturturismen och besöksnäringen. Kommunen tar fast på deras ambition om att bli norra Europas 
centrum för soft adventure, genom att arbeta med utvecklingen av sådana paket. Paketen omfattar 
guidade friluftsaktiviteter som klättring, vandring, kajakpaddling och cykling. Fokuset kring 
aktiviteterna benämns vara trygghet och bekvämlighet och marknadsförs till ’’vanligt folk’’, där 
erfarenhet av friluftsaktiviteter ej är ett krav, vilket anses vara ett gott koncept för standard 
besökaren som är äventyrssugen. Aktiviteterna går att kombineras i paket som exempelvis 
klättertekniker med vandring och naturupplevelser, där det även ingår ’’måltidsupplevelser’’ och 
kulturhistoria. Detta bokas enkelt online (bra sätt att enkelt digitalisera naturturism, och återigen 
enkelhet).  

Naturnära boende 
Camping kan ses som en aktivitet där upplevelsen av naturen förstärks inom naturturism. Utbudet av 
naturnära övernattningsplatser är en viktig del inom utvecklingen av naturturism. Denna typ av 
anläggningar kan utvecklas inom utpekade LIS-områden och integreras med naturen, och på sätt 
även förstärka Vänern som destinationspunkt. Vid en etablering av camping är det viktigt att man 
även arbetar med kommunikationer till sjön och närliggande tätorter. Med detta menas en 
säkerställning av goda kommunikationer för bil, gång- och cykeltrafik till anläggningarna samt 
utbyggnad av småbåtshamnar.    

Cykelturism  
Cykelturism är en växande trend inom hela Europa och inte minst i Sverige. Efterfrågan efter 
cykelleder har ökat alltmer under senare år. Detta är något som Karlstad kommun är bra på. Vi har 
gott om cykel- och mountainbikeleder. Vi ser detta som en god potential som bör utvecklas mer. 
Unionsleden samt Klarälvsbanan har starkt potential att bli populära inom cykelturism på en 
internationell marknad. Cykelleden Lake Vänern Grand Tour är ytterligare en led under utveckling 
som lär bli intressant inom cykelturismen. Leden blev nyligen godkänd under år 2020.  

Mountainbiking är en mycket uppskattad cykelaktivitet bland friluftsälskare. Den planerade 
sammanslagningen av MTB-spåren mellan Skuttberget – Sörmon – I2 har potential att bli av nationell 
betydelse och en turistmagnet, i och med att dem befintliga spåren i Skutberget och Sörmon tilltalar 
många besökare i dagsläge.  
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Fisketurism 
Fiske är en renodlad naturupplevelse som bidrar till avkoppling och lugn och ro. Intresset för 
turismfiske har blivit allt mer av en trend inom Europa. Vänern med deltat samt Klarälven, som är rik 
på Klarälvslaxen, är populära fiskeplatser i Värmland. På dessa vatten behövs inget fiskekort, endast 
utrustning. Här finns det potential att marknadsföra Vänern och Karlstad som destinationsmål för 
turismfiske. Strategin bör vara internationell marknadsföring, konkurrenskraftiga upplevelser kring 
våra vatten, samt ökad tillgänglighet för medborgare och besökare. Turismfiske har potential att 
gynna småföretag och landsbygden. 

Norsälven, som sträcker sig mellan sjön Nedre Fryken och Vänern, är idag en känd destination för 
sportfiske bland värmlänningar. Älven är populär för dess variation av fiskarter som exempelvis 
abborre, id, gös, gädda med flera. Fiske från land är relativt lättåtkomligt, men älven i stort har 
potential att utvecklas som fiskedestination inom besöksnäringen. Fiskekort behövs.  

En utveckling av turismfiske kräver insatser i form av restaureringsarbete, skötsel, ökad tillgänglighet 
och tydliga spelregler för att uppnå långsiktigt hållbart fiske. För en fortsatt utveckling av fisket fram 
till 2050, krävs åtgärder som säkerställer gott fiskebestånd, som exempelvis skadedjursbekämpning, 
förbättring av lekbottnar samt tillsyn över våra vatten.  

Vandring  
Vandring är idag en av de mest efterfrågade aktiviteterna inom friluftsliv och naturturism. För att 
naturturismen ska kunna ta fart inom kommunen behöver det finnas kvalitetssäkrade, trygga 
vandringsleder. Med detta menas att våra leder bör vara tillgängliga för samtliga medborgare samt 
att besökare ska känna sig trygga på lederna. För att främja lederna på en internationell marknad bör 
vi öka utbudet av konkurrenskraftiga upplevelser. Ett exempel kan vara olika sorters aktiviteter i 
anslutning till lederna, eventuellt tillsammans med en utveckling av naturnära övernattningsplatser. 

Kulturturism  
Kulturen utgör en avsevärd del av turismen inom Sverige, vilket 
gör kulturen till en resurs för besöksnäringen. Besöksmålen 
utgörs oftast av kulturmiljöer, jordbrukslandskap, historiska 
bebyggelse, museer, arkitektur samt industrihistoriska miljöer. 
Turismen inom dessa områden inkluderar upplevelser av konst, 
historiska berättelser, hantverk och scenkonst. Vid en utveckling 
av kulturturismen på landsbygden krävs det att man använder 
sig av befintliga kulturmiljöer genom att utveckla, marknadsföra 
och tillgängliggöra dessa.  

Inom Karlstads landsbygd hittas det ett flertal kulturmiljöer i 
form av jordbrukslandskap, äldre byar och samhällen, 
fornminnensplatser, kulturminnesbyggnader samt 
industrihistoriska miljöer. För att kulturturismen ska kunna 
agera som en drivkraft för landsbygden behövs dessa miljöer 
utvecklas. Detta kan ske främst genom tillgängliggöring och 
marknadsföring samt genom aktiviteter knutna till platsernas 
kulturarv. Ett exempel hur man kan arbeta med dessa är att 
erbjuda paketerade resor som innehåller rundvisning, 
berättelse om historia samt aktiviteter knutna till platsen eller 
områdets närhet, exempelvis mat, målning, konstutövning samt 
övernattning på landsbygden.   

’’Utredningen ser att det 
konstnärliga arbetet och 
besöksmål som skapas kring eller 
stärks av arkitektur, form och 
design, liksom konst och 
konsthantverk i olika former, har 
stor betydelse för 
besöksnäringens fortsatta 
utveckling i såväl städer som 
landsbygder. På samma sätt som 
det finns möjliga synergier 
mellan lokal service och 
turismens utveckling i 
landsbygderna bedömer vi att 
det finns synergier mellan 
konstnärskap och turism. Därför 
är det viktigt att dessa aktörer 
beaktas i regionala 
utvecklingsstrategier för turism 
och besöksnäring och inkluderas 
i destinationsutveckling.’’ från 
SOU 2017:95. 
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Ett annat tillvägagångssätt för att främja kulturturismen är 
att utveckla denna i samband med naturturismen. Dessa 
två turismverksamheter bör gå hand i hand för att uppnå 
störst potential att förbli en drivkraft för landsbygden. 
Genom att kombinera kultur och naturupplevelser uppnås 
högre attraktivitet kring destinationer inom dessa teman, 
samt som en bredare målgrupp besökare kan nås. Ett 
exempel på detta är vandring/cykling med fikapaus och 
kulturupplevelser på Alsters herrgård eller Segerstads by. 
Information och berättarhistoria som genomsyrar 
kulturupplevelser och miljöer är ett gott medel för att höja 
kvalitén på våra kulturområden.  

Husbilar  
Att semestra i husbil är en trend som ökar för varje år. 2018 
införskaffades drygt 10 000 fritidsfordon i Sverige, vilket är den 
högsta siffran hittills. Från 2009 till 2019 har totala antalet 
husbilsägare i Sverige ökat från 50 000 till 100 000, vilket innebär 
en fördubbling på bara 10 år. Svenska campingplatser resulterade 
2017 i drygt 15 800 000 gästnätter för husbilar. Efterfrågan på fler 
ställplatser har blivit allt större runt om i landet, och statistik visar 
på att de mest eftersökta ställplatserna i landet är de i vattennära 
lägen samt centrum- och servicenära platser med hög trygghet. 
Idag ställer sig husbilsägare ofta på vad de anser är oattraktiva 
platser bredvid bebyggelse eller högtrafikerade gator, i syfte att 
stå någorlunda nära vatten. Vattenkontakt är dock något som vi 
har gott om i Karlstad vilket bör utnyttjas för att ta vara på den 
tilltagande trenden, och för att utveckla besöksnäringen genom 
denna växande målgrupp.  

Kriterier för en god ställplats enligt Husbildestination Sverige: 

• Servicestationer för färskvatten, avloppshantering och sophantering  
• Strömförsörjning (kan installeras vid servicestationer), eluttag (10 ampere rekommenderas)  
• Fyra meter mellan mobila boendeenheter (direktiv från MSB) 
• Automatiserat betalningssystem. Informationstavla med prisinformation, ordningsregler, info för 

nödsituationer, områdes-/stadskarta, cykel-, vatten- och vandringsleder samt generell turistinfo.  
• Belysning 
• Minst 8 ställplatser 
• Platsen skall vara en plan yta med tillräcklig bärighet för fordonen.  
• Regelbunden tillsyn av platsen.  

Två utvecklingsbara områden för ställplatser på landsbygden utgör dels LIS-området intill 
Molkomsjön, dels i anslutning till badviken i Väse. En sådan utveckling skulle stärka såväl Molkom 
som Väse och landsbygden kring, främst genom större turismkonsumtion men också genom ökad 
attraktivitet kring tätorten som ett resultat av fler besökare. Tätorterna saknar dock trafiksäkra samt 
smidiga kopplingar till vattnet, vilket behöver förbättras.   

En ställplats definieras enligt 
Husbildestination Sverige som: 

”ett för ändamålet lättillgängligt 
avsatt markområde för 
uppställning/övernattning under 
kortare tid. På ställplatsen eller i 
dess närhet inom rimligt avstånd 
finns tillgång till tömning av 
avlopp och påfyllning av vatten. 
Tillgänghet dygnet runt. Utrymmet 
för varje boende enhet skall vara 
så stort att rekommendationer för 
avstånd mellan enheter vid en 
övernattning tillgodoses.” 

 

’’Det uttryckliga målet att använda och 
utveckla kulturmiljöer har stor betydelse 
för möjligheterna att utveckla verksamhet 
och företagande inom turism och 
besöksnäring. Det kan vara på sin plats att 
poängtera att utveckling av kulturmiljöer 
inte handlar om att förändra eller förstöra 
- utan att tillgängliggöra och öka 
attraktions-kraft och funktionalitet 
gentemot besökare och andra målgrupper 
samtidigt som det autentiska bevaras.’’ 
från SOU 2017:95. 
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LIS-områden 
Vänern och andra vattendrag bedöms vara en underutnyttjad tillgång när det kommer till turism 
inom kommunen. Denna tillgång finns även i några mindre tätorter, varför några särskilda områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) tidigare pekats ut som lämpliga för 
besöksnäringsutveckling. Naturturismen är särskilt intressant för de mindre tätorterna då flera inte 
har en betydande industriverksamhet, men istället har natur- och kulturvärden att erbjuda. 
Besöksnäringen kan stärka dessa tätorter genom att agera som en tillväxtmotor. Nedan följer en kort 
beskrivning av respektive sådant LIS-område. Utförligare information återfinns i den fullständiga LIS-
planen. 

Fyrbo 
LIS-området är lokaliserat norr om Östanåsgården och 
gränsar till Gräsmången. Sjön är av vildmarkskaraktär 
och naturen runt omkring anses ha höga kvalitéer, delvis 
med biotopskydd.  Naturmiljön kring Östanås gård och 
LIS-området är utpekat som vandringsområden med 
höga natur, kultur- och friluftsvärden. Östanås är ett 
kulturmiljöområde där bruksmiljön är välbevarad trots 
att många byggnader från bruksepoken inte står kvar 
idag. Området var en gång i tiden en del av Bäverland, 
som hade sin verksamhet kring förre detta yrkesskolan i 
Östanås. Verksamheten bidrog då till liv och rörelse i 
närskogen och ån, så som bad, fiske, kanotsafari, 
bäversafari med mera. Förr i tiden var Östanås med 
bäcken, sjön och skogarna ett populärt besöksmål. Det 
gamla Bäverlandsområdet har mycket stor potential för 
utveckling av natur, kultur- och friluftsturism, men kräver 
en driftig aktör som kan rusta byggnaderna varsamt 
utifrån kulturmiljön, samtidigt som denne behöver få fart 
på en relativt isolerad verksamhet för turism, konferens 
eller liknande. Området gränsar till Horssjöns skjutfält.  

 

Mangenbaden 
Idag bedrivs vildmarkscamping på Mangenbaden. Campingen är omtyckt bland internationella 
gäster. Området med dess vackra natur, samt närheten till Mangen, natur- och kulturreservatet för 
Brattforsheden samt flygfältet, anses ha stora 
möjligheter att utvecklas vidare i besöksnäringssyfte 
utifrån kulturturism och rekreation. LIS-området syftar 
till att möjliggöra en utökning av befintlig 
campingsverksamhet, som kan fungera som en 
utgångspunkt för det rörliga friluftslivet ut i 
Brattforsheden. Vid en utökning av campingen är det 
viktigt att naturkvalitéerna säkerställs och att områdets 
karaktär bevaras. Mangenbaden utgör Karlstads idag 
enda utpekade nakenbad. 
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Graningebadet 
Molkomsjön bedöms vara en tillgång för att 
utveckla besöksnäringen i anslutning till 
Molkom. Tätorten ligger vid sjön, men 
tillgängligheten och vattenkontakten är idag 
relativt dålig p.g.a. igenväxning och avsaknad 
av övergångsställen över RV63. LIS-området 
syftar främst till att öka tillgängligheten till 
strandområdet och vice versa till restauranger 
och service i samhället. Platsen ska kunna utvecklas 
för att möjliggöra en ökad besöksnäring i form av 
rastplatser, ställplatser, en promenadväg och 
platser utmed vattnet i kombination med en lokal 
småbåtshamn.  

 

Göviken 
LIS-området Göviken utgör ett litet tillskott på 
nordöstra delen av Segerstadshalvön. I området 
förekommer gles bebyggelse i form av villor, 
fritidshus och uthyrningsstugor. Syftet med LIS-
området är att ge möjlighet till en 
komplementverksamhet för lantbrukare i 
området, vilket i sin tur kan gynna såväl 
besöksnäring som landsbygdsutveckling på 
Segerstadshalvön. Planen medger närings-
verksamhet i form av 1–5 övernattningsbo-
städer för uthyrning, som kan komplettera den 
befintliga bebyggelsestrukturen.  

 

Torsviken 
Torsvikens camping är belägen vid Vänern, i 
Segerstads landsbygdslandskap. Den befintliga 
campingplatsen har på senare år präglats av en 
större del mer permanenta uppställningar av 
husvagnar och trailers, vilket resulterar i att 
området upplevs som förhållandevis privatiserat. 
Om LIS-området ska tas i anspråk krävs en 
detaljplaneläggning av campingområdet med en 
tydlig inriktning mot besöksnäring, som också 
motverkar privatiserade bosättningar. Området 
har stor potential för besöksnäring i och med 
närheten till kulturlandskapet, Vänern och 
landsbygden.  
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Björkvik 
LIS-området Björkvik i Väse utpekas för näringsverksam-
het i naturanpassade anläggningar för friluftsliv och 
besöksnäring. Det natursköna läget intill Vänern har 
potential att fungera som utflyktsmål för besökare, och 
lämpar sig väl för exempelvis naturnära boende i form av 
en stugby, strandpromenader, spänger i vassen som 
ansluter till badplatsen och en utvecklad lokal 
småbåtshamn med gästbrygga. Om 
strandpromenaderna knyts samman med bl.a. 
Vattenfabriken och caféet i gamla Folkskolan skulle ett 
ökat antal besökare kunna gynna Väse, då detta stärker 
underlaget för service och näringsverksamhet i 
samhället. Utvecklingen av Björkviksområdet bör ske 
som en del av flera åtgärder, som listas i kommunens 
Byggvision för Väse (2019). I och med närheten till E18 är 
området även intressant för ställplatser i mindre skala. 

 

Lilla Björnrukan 
Lilla Björnrukan utgör ett av Karlstads vackraste 
naturlägen. LIS-planen pekar ut ett 
skogsområde på land (utanför naturreservatet) 
som ett lämpligt läge för naturanpassad 
övernattning. En traditionell camping inte 
aktuellt, utan det som möjliggörs i LIS-planen är 
en naturanpassad tältcamping, ett småskaligt 
naturanpassat vandrarhem motsvarande t.ex. 
STF:s vandrarhem i Haväng, eller unika 
naturbostäder motsvarande t.ex. trädhotellet i 
Harads. Om en verksamhet etableras kan 
kompletterande café eller glasskiosk vara 
möjlig på platsen. Utvecklingen ska utifrån 
förutsättningen att bevara områdets unika 
karaktär samt stärka naturturismen. Stor 
hänsyn bör tas till områdets naturvärden vid 
verksamhetsutformning. 
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Agenda 2030 
FN:s Agenda 2030 innehåller 17 olika mål med tillhörande delmål varav vissa är mer relevanta för 
turism, besöksnäring och de utvecklingsförslag som diskuteras i den här utredningen än andra. Det är 
upp till varje medlemsland att implementera åtgärder som bidrar till målen, och i egenskap av att 
Sveriges kommuner har ett betydligt självstyre spelar de en viktig roll i denna process. Nedan 
presenteras de mål som bedöms ha en direkt koppling till den översiktliga fysiska planeringen, med 
en kort tillhörande beskrivning av dess särskilda relevans. 

 

Mål Delmål Relevans 

3. Hälsa & välbefinnande 
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke 
smittsamma sjukdomar och främja mental 
hälsa 

Grönområden och naturturism 
främjar hälsa 

6. Rent vatten & sanitet 
6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade 
ekosystem 

Värna vattentäkter och 
strandområden i 
besöksnäringsplaneringen 

8. Anständiga arbetsvillkor & 
ekonomisk tillväxt 

8.9 Främja gynnsam och hållbar turism 
Besöksnäring som ekonomisk 
motor 

10. Minskad ojämlikhet 
10.2 Främja social, ekonomisk och politisk 
inkludering 

Besöksnäring ger instegsjobb 
för unga och nyanlända 

11. Hållbara städer & samhällen 11.4 Skydda världens kultur- och naturarv Hållbar turistisk exploatering 

 11.A Främja nationell och regional 
utvecklingsplanering 

Hänsyn till Karlstadsregionens 
turismstrategiska plan 

14. Hav & marina resurser 14.B Stöd småskalig fiskenäring Utveckling av fisketurism 

15. Ekosystem & biologisk mångfald 
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart 
nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten 

Exploatering med hänsyn till 
naturskyddsområden 
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