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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att studera vem Karlstads kommuns Stadsdelsvision är ämnad för och hur Karlstads 

kommun hanterar de sociala aspekterna vid planering. För att ta reda på detta har vårt teoretiska ramverk 

tagit utgångspunkt i forskning som problematiserar planeringsideal och konsekvenser som kan uppstå. 

Vi har bland annat använt oss av studier som behandlar historiska planeringsideal, privat-offentliga 

samarbeten i en nyliberal kontext, hur kreativa människor ska generera tillväxt samt de sociala 

konsekvenser detta kan leda till. Den tidigare forskningen pekar på att planeringen förbiser sociala 

effekter och att det kan ske när planeringen riktas mot tillväxt och ekonomisk lönsamhet. Den tidigare 

forskningen pekar även på tillvägagångssätt för att uppnå detta, bland annat genom att fokusera på vissa 

samhällsgrupper eller att privata aktörer med kapital får ökat inflytande. Dessa tillvägagångssätt kan leda 

till gentrifiering, begränsad tillgänglighet och en uppdelning av stadsrummet. För att vi svara på syfte 

och frågeställning har vi dels studerat de kommunala dokument som ligger till grund för den förändring 

som Karlstads kommun vill göra i Tingvallastaden. Som komplement har en tjänsteman vid kommunen 

intervjuats samt tidningsartiklar från lokalpressen analyserats för att få en bild över opinionsläget bland 

medborgarna. Resultatet av insamlad data visar på att Karlstad försöker skapa “En stad för alla” där 

stadskärnans förändring ska bidra med en hållbar utveckling för hela staden i ett led att bli 100 000 

invånare. Detta ska uppnås med hjälp av en ökad tillväxt där tre målgrupper lyfts. Karlstad avser även att 

utföra strategiska förändringar i trafiksystemet för att främja tillgängligheten till centrum. De slutsatser 

vi kan dra är att planeringen för Tingvallastaden tenderar att förbise de sociala aspekterna där ett fokus 

på tillväxt och de rätta människorna gör att “En stad för alla” blir ett epitet som inte kan efterlevas fullt 

ut. Det kan till viss del förklaras med att privata aktörer har en påtaglig roll i dagens planering och där 

sociala frågor inte är av intresse för de med makt över utformningen av det offentliga rummet. 

  

Nyckelord: Social hållbarhet, kreativa människor, stadsdelsvision, tillväxt, gentrifiering 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I vår B-uppsats som gjordes under utbildningen vid Samhällsplanerarprogrammet, Karlstad Universitet 

behandlade vi huruvida gentrifiering kunde identifieras i en stadsdel i Karlstad. Det påvisade spår av 

möjliga sociala effekter som drabbar de boende, detta lade grunden för det intresse och det potentiella 

problem som vi valt att studera i denna C-uppsats. Vi har tittat på Karlstads kommuns intention att 

utveckla de centrala delarna, Tingvallastaden samt undersöka de sociala effekterna visionen kan 

frambringa. Vi har valt att fokusera på nutida planeringsideal som används vid stadsförnyelse och de 

historiska ideal som alltmer ligger till grund för dagens planering. Genom åren har olika planeringsideal 

använts för att utveckla städer och skapa nya urbana platser. Med början i den traditionella staden från 

1800-talets mitt, fram till post-modern planeringen där blandstaden och den goda staden är ideal, avser 

vi att redogöra för hur städer historiskt sett mer eller mindre har varit uppdelade platser. 

I sin bok The Just City belyser Susan Fainstein (2010) att traditionen bland nutida planerare i likhet med 

Christer Ahlberger (2001) strävar att frångå den tidigare industriella staden för att istället förnya staden 

efter gamla ideal. Ett problem med tidiga planeringsideal var att idealet och visionen om den goda 

staden samt vad som eftersträvades hamnade i fokus. Själva processen av hur det skulle uppnås samt 

vilka sociala effekter det verkligen skapade förbisågs. När det debatteras om staden idag finns det en 

samsyn kring definitionen och dess historia (Fainstein, 2010). Moa Tunström (2009) diskuterar den goda 

staden och belyser bland annat den samsyn som råder vid stadsplanering. Numer anses den täta, 

blandade staden vara lösningen på mycket den ska vara miljövänlig, hälsosam, levande, 

tillväxtfrämjande och ekonomiskt fördelaktig. Rumsligt är det den traditionella stadskärnan som står i 

fokus vilket skapar en situation där olika platser i staden pekas ut som staden respektive icke-staden där 

staden blir normen. När planeringen strävar mot att visa tilltro till den täta blandade staden blir det 

områden i staden som inte platsar inom normen (Tunström, 2009). Den traditionella staden är även något 

Ahlberger (2001) beskriver i boken Den svenska staden - vinnare och förlorare. Ahlberger (2001) menar 

att i den traditionella stadens utformning av den fysiska miljön skedde det en uppdelning när det 

kommer till vilken social grupp människor tillhörde. De människor med högst social status bodde i 

stadens mest centrala delar medan arbetare och de mindre bemedlade förvisades till stadens periferi. 

Ahlberger (2001) anser att detta är något som fått pånyttfödelse i dagens stadsplanering där bland annat 

gågator, restauranger och butiker, ska locka kreativa och nytänkande människor att bosätta sig i stadens 

centrum. Detta är någonting som Richard Florida (2006) presenterar i sin bok Den Kreativa klassens 

framväxt där kreativa människor söker sig till platser med dessa attribut. Karlstads kommun beskriver 
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bland annat i deras Stadsdelsvision (2016) hur staden ska vara en attraktiv stad för alla invånare oavsett 

ålder, kön eller annan tillhörighet.  

1.2 Problemformulering 

Stadsförnyelse är något som sker i många olika städer och är något som går att skönja även i Karlstad. 

Det kan beskrivas utifrån rådande planeringsideologier, där städer mer och mer riktar fokus mot att 

staden ska vara blandad vad gäller funktioner och människor för att uppnå en social hållbarhet i likhet 

med Jane Jacobs (2005) teorier. Samtidigt som städer försöker uppnå en social mångfald blir 

planeringen ekonomiskt inriktad med nyliberala påtryckningar (Loit, 2014). Rådande planeringsideal 

med fokus på återgång till den traditionella staden vid en stadsförnyelse sker ofta med en kollektiv 

samsyn kring vilka människor som är de önskvärda i stadens centrum. Karlstads kommuns 

Stadsdelsvision (2016) beskriver satsningar på en stad för alla och att staden ska var en attraktiv plats 

som växer. Det ideal som dagens planering strävar mot bygger på en gammal struktur som delade upp 

samhället och som skapade klasskillnader, det finns med andra ord risk att visionen om en tät och 

blandad stad kan leda till en uppdelning, gentrifiering samt minskat tillträde till stadens centrum. 

1.3 Syfte och Frågeställningar  

Stadsdelsvisionen ska visa kommunens framtida utvecklingsinriktning vilket innefattas av “En attraktiv 

stad som växer” och “En stad för alla”. Syftet med denna studie är att utröna för vem Karlstads 

kommuns Stadsdelsvision egentligen är ämnad för. Samt undersöka hur Karlstad kommun hanterar de 

sociala effekter stadsdelsvisionen frambringar. I ett led att belysa hur ideal och visioner präglar nutida 

planering ämnar vi förklara de historiska influenserna. 

• Vilka är de tilltänkta adressaterna för stadsdelsvisionen Tingvallastaden? 

• Hur arbetar Karlstads kommun med de sociala aspekterna vid stadsförnyelse? 

• Vilka teoretiska trådar kan förklara nuvarande ideal och vision? 

1.4 Avgränsningar 

I och med en begränsad tidsram för studien har avgränsningar gjorts gällande antal studerade dokument. 

Den geografiska avgränsningen i detta arbete fastställs med hjälp av Stadsdelsvisionen som redan har en 

utpekad geografisk avgränsning, som redovisas för i figur 1. Avgränsning vad gäller de granskade 

dokumenten kommer enbart fokusera på de avsnitt som vi anser är relevant för studiens syfte.   
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Figur 1. Karta med gränsdragning över Tingvallastaden samt Haga enligt Stadsdelsvisionen (Stadsdelsvisionen, 2016) 

1.5 Begreppsbeskrivning 

Social hållbarhet: kan beskrivas utifrån; att miljöer, stadsdelar och städer fungerar betryggande för de 

människor som lever och uppehåller sig där. Social hållbarhet kan ses ur två kompletterande perspektiv; 

välfärdsperspektivet, som avser att människor ska leva i en miljö med acceptabel standard och med en 

fördelning som är rättvis. Det andra perspektivet, problemlösningskapaciteten handlar om att det sociala 

systemets potential att komma tillrätta med problem och att handskas med olika intressen. Ingen miljö är 

problemfri och det blir av vikt att det finns en förmåga att hantera och lösa problemen för att det ska vara 

hållbart (Olsson 2012). 

Gentrifiering: är ett brett begrepp som används för att beskriva processen socioekonomisk förnyelse av 

en del i staden eller ett bostadsområde, exempelvis en stadskärna som förnyas, saneras och 

homogeniseras i den utsträckning att utmärkande drag försvinner (Holgersson & Thörn, 2014). 

Nyliberalism: är en planeringsrelaterad politik som har för avsikt att främja nyliberala regimer. 

Nyliberalism innebär att en förskjutning sker från kommunala planeringsstrategier, mot att mer 
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marknadsorienterade och konkurrenskraftiga affärsföretag samt deras kundgrupper får inflytande (Sager, 

2011).  

Kreativa klassen/människor: Kreativa människor med yrken där skapandet och kreativitet är väsentlig, 

som avser bland annat konstnärer, yrken inom media, ingenjörer och designers, vilka är sinnebilden av 

de människor som ska främja den ekonomiska tillväxten städer eftersöker (Florida, 2006). 

1.6 Disposition 

I det första kapitlet behandlas studiens bakgrund, forskningsproblem samt syfte och frågeställning. I det 

efterföljande kapitel två presenteras de teoretiska utgångspunkterna, där en översiktlig genomgång av 

hur städer och idéer inom stadsplanering har tagit sig uttryck från 1800-talets mitt fram till dagens 

planeringsideal. Kapitlet behandlar även vilka mekanismer som ligger till grund för dagens planering 

samt vem det planeras för. I kapitel tre redogörs det för vilka metodologiska och empiriska val som 

ligger till grund för studien. Därefter följer kapitel fyra där empiri beskrivs och behandlas, vilket 

innefattar kommunala dokument, intervju samt åsikter yttrade av invånare i kommunen. Kapitel fem 

innehåller analysen av insamlad data och den tidigare forskningen som vi kombinerar och redogör för 

vad vi kan utläsa. Kapitel sex är där det slutliga resultatet presenteras och där vi visar på att uppsatsen 

svarar på de frågeställningar vi ställt och vart eventuella luckor finns och som bidrar till vart fortsatt 

forskning kan ta vid. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel kommer vi redogöra för den tidigare forskning och de planeringsideologier som arbetet 

grundar sig på. Syftet är att ge läsaren en förförståelse i hur olika ämnen sammankopplas samt att 

kapitlet ska ligga till grund för den analys av empiri som sedan genomförs. Inledningsvis redogör vi för 

en historisk tillbakablick på planeringsideal som följs av teoretiska perspektiv på dagens planering. Detta 

görs bland annat i syfte att besvara frågeställningen: Vilka är de teoretiska trådar som kan förklara 

nuvarande ideal och visioner? 

2.1 Historisk tillbakablick på planeringsideal  

Tunström (2009) beskriver i sin avhandling På spaning efter den goda staden hur dagens stadsbyggande 

och planering tar sin utgångspunkt i idéer och ideal hämtade från den traditionella staden. Den 

traditionella stadens ideal menar Tunström (2009) kan överföras i ett nutida sammanhang. Där beskriver 

Tunström (2009) att staden ofta innefattas av en tät bebyggelse samt sammanhållna kvarter 

innehållandes butiker i markplan och där närhet till skola, handel, arbete och bostad ska fungera som 

lösning ifråga om ekonomi, hälsa och miljö. Ahlberger (2001) redogör för i sin bok den svenska staden - 

vinnare och förlorare hur den traditionella staden har uppstått. Ahlberger (2001) menar att den 

förindustriella staden var till betydande del uppbyggd kring vilken social status människor hade. Denna 

sociala uppdelning menar Ahlberger (2001) kan delas in i tre olika zoner. Den första zonen innefattade 

bostäder för rådmän, högt uppsatta personer inom kyrkan och handelsmän och låg i städernas mest 

centrala delar. Utanför denna zon bodde hantverkarna där deras boende många gånger förenades med 

den egna verksamheten. I den tredje zonen förpassades de hantverkare utan tillgångar och de icke 

önskvärda. De människor som bodde i den yttersta zonen och längst från stadskärnan var också de som 

inte hade samma möjligheter att konkurrera om de dyra bostäderna i centrum. Själva stadsrummets 

fysiska miljö kännetecknades på den tiden av kyrkan, residenset, och rådhuset. Dessa byggnader 

tillsammans med exklusiva bostäder för rådmännen låg ofta vid stadens centrala torg och vittnade om 

var makten var belägen. Förutom rådhuset hade kyrkan en betydande roll i staden där kostsamma 

investeringar som stadens borgare lade på kyrkornas arkitektur för att visa på ett välstånd blev 

ekonomiskt belastande för stadens övriga invånare. 

När adelsmän från landsbygden flyttade in i städerna ändrades den sociala strukturen. Den ursprungliga 

societeten i städerna blandades med en ny överklass som kom från herrgårdarna på landsbygden. Dessa 

nya invånare förde med sig vanor som fick inverkan på kulturlivet i staden som tillexempel teater, 

promenader och danstillställningar. Ahlberger (2001) menar att den här periodens omdaning av de 

sociala strukturerna fick till följd att staden blev attraktiv och att nya konsumtionsmönster uppstod. I takt 
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med att välbärgade grupper flyttade in i städerna ändrades också bostadsbyggandet. I regel var det bara 

nya bostäder som uppfördes vilket var ovanligt då fastigheterna tidigare innefattades av två olika 

funktioner. Det lades även mer kraft vid att bygga bostäder för de välbärgade som var mer tilltalande i 

sin arkitektur och besatt ett symboliskt värde.   

1850 - 1920 

I perioden från år 1850 fram till 1920 beskriver Alberger (2011) att befolkningsökningen i de svenska 

städerna tilltog. Konsekvensen av den ökade inflyttningen till städerna föranledde att städernas centrala 

delar blev tätare med ökad befolkning men även att befolkningstätheten i stadens periferi växte, detta 

bidrog till att fattiga och nedgångna områden uppstod. För att råda bot på de sanitära olägenheterna som 

uppkom i samband med inflyttningen till städerna upprättades i mitten på 1800-talet stadsplaner. Dessa 

stadsplaner skulle verka för att utforma och anpassa den fysiska miljön efter tidigare ideal skapade i 

europeiska storstäder. Det tidigare förekomna rutnätsmönstret som legat till grund för städernas 

utformning sedan 1600-talet kvarstod men kompletterades med breda gator i form av boulevarder och 

trädplanterade esplanader (Ahlberger, 2001). Denna stadsomvandling som skedde vid den här 

tidpunkten användes av både stora och små städer runt om i Europa och har fått benämningen 

Haussmannism detta efter den franske stadsarkitekten Georges Haussmann (Brusman, 2008). Mot slutet 

av 1800-talets sista årtionden framträdde en ny typ av byggnation i städerna. För att råda bot på den 

uppkomna bristen på bostäder skulle en förtätning ske och i städerna byggdes höga stenhus som skulle 

ersätta de enkla och miserabla hyreskasernerna. Den nya stenhusbebyggelsen förändrade stadsbilden 

som tidigare präglats av äldre trähus vilket fick inverkan på det politiska, sociala och kulturella livet i 

staden. I städer som tillexempel Sundsvall, Helsingborg och Karlstad ledde de arkitektoniska gränserna 

till en ökad segregering i städerna. Medan de välbärgade flyttade in i de praktfulla stenhusen i städernas 

centrum tvingades arbetarna bosätta sig i förfallna bostadsområden utanför staden (Ahlberger, 2001).  

Karlstad var före branden 1865 en tätt sammanträngd trästad med många små timmerhus. 

Branden gav tillfälle att bygga en ny stad. Envåningshus, små stugor och små tomter skulle 

bort. Bostäder i den nya staden centrum blev dyra, vilket medförde att många personer 

tvingades flytta till Kvarnberget och Viken. (Ahlberger, 2001, s. 82) 

Med en tillbakablick mot nationalromantiken uppfördes pampiga bankpalats i stadskärnorna som ett 

bevis på det kapitalistiska industrisamhället. I många svenska städer kan dessa byggnader skönjas kring 

stadens torg tillsammans med rådhuset och kyrkan (Ahlberger, 2001). Den nu utbredda 

Haussmannistiska stadsbyggnadsnormen blev mot slutet av 1800-talet kritiserad av den österrikiske 

arkitekten Camillo Sitte. Mats Brusman (2008) beskriver hur Sitte ansåg att städerna hade förlorat det 

genuina och organiska i och med skapandet av stora ytor, breda gator och monumentala byggnadsverk. 
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Istället skulle städerna enligt Sitte eftersträva en tillbakagång till ett medeltida stadsideal med svängda 

gator och slutna rum (Brusman, 2008) När de centrala stadsdelarna förtätades och befolkningen ökade 

fanns det inget utrymme kvar att bosätta sig på i stadens centrum vilket föranledde att de allra fattigaste 

medborgarna förpassades till vad som nu blev ytterligare perifera områden med dålig förbindelse till 

stadskärnan. Då centrum mer och mer fylldes av olika samhällsfunktioner flyttade till slut även en del av 

societeten utanför staden men detta skedde inte förens förbindelserna till stadskärnan var lösta. Dessa två 

befolkningsgrupper vars sociala status var motsatser i samhället hölls tydligt separerade från varandra 

(Ahlberger, 2001). 

De sociala problem som uppstod i samband med städers industrialisering resulterade i att den moderna 

stadsplaneringen med trädgårdsstaden som ideal fick fäste. Trädgårdsstaden syfte var att förena närheten 

till stadens utbud med landsbygdens närhet till naturen och uppfördes i form av villakvarter med anlagda 

parker som följde ett geometriskt mönster (Ahlberger, 2001, Brusman, 2008). Den svenska arkitekten 

Per Olof Hallman var en av förespråkarna för trädgårdsstaden, Hallman gick på offensiven mot det 

rådande stadsplanerandet under senare delen av 1890-talet som han menade saknade konstnärlighet och 

istället förlitade sig på ingenjörskonst med linjalen som främsta planeringsverktyg (Ahlberger, 2001).  

  

1920 - 1960 

Tiden runt 1900-talets början var präglat av hanteringen av sociala problem där bostadsbyggandet skulle 

lösa dessa frågor. Sammanslagningar av kommuner och satsningar på infrastruktur skulle öka stadens 

tillväxt men bidrog även till att göra staden mer komplex. Under 1920-talet låg fokus i planerandet på att 

indela staden i zoner, bostäderna skulle separeras från trafiken och industrierna. Hallmans lärjunge vid 

den här tiden Albert Lilienberg ersatte Hallman som stadsplanerare och fick en betydande roll för 

Sveriges stadsbyggande. Med influenser i både Sittes idéer om staden samt i Howards trädgårdsstad lade 

Lilienberg till funktionalism i sitt sätt att planera staden och det var under 1930-talet som 

funktionalismen fick sitt genomslag. Syftet var att skapa ordning i den oreda som det ansågs att 

industrialismen hade förorsakat. Funktionalismen skulle enligt sina förespråkare ordna staden med 

utgångspunkt i boende, arbete, kommunikationer och rekreation. Stadsbyggandet hade som målsättning 

att förbättra de hygieniska förhållandena samt skapa solbelysta och luftiga boenden koncentrerade till 

höga hus med närhet till rekreation. Funktionalismens intåg på 1930-talets stadsbyggande sammanföll 

med den svenska socialdemokratins och Per-Albin Hanssons tankar om folkhemmet, dock utan att det 

går att dra direkta kopplingar mellan dessa företeelser (Ahlberger, 2001, Brusman 2008).  

På 1940-talet riktades kritik mot funktionalismens rationella och likformiga stadsbyggande vilket ledde 

till att nya planeringsideal skapades. Den bebyggda miljön skulle istället anordnas i grannskapsenheter 
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där varje enskild enhet avsåg att ha ett lokalt centrum där administrativa funktioner och skola skulle 

ingå. En riktlinje beträffande bebyggelsen var att trafiken inte skulle ledas genom området och att 

industrier samt förvaltningar placerades utanför grannskapsenheten. Förespråkarna för 

grannskapsenheter menade att man skulle distansera sig från den tidigare rationella funktionalismen och 

istället beakta de sociala aspekterna i den fysiska miljön. Dock fanns det fortfarande beröringspunkter 

med funktionalismen i form av de zonindelningar som separerade arbete, bostad och transport samt 

synen på ett utvecklande av det demokratiska samhället (Ahlberger, 2001, Brusman, 2008). De 

kommunreformer som genomfördes från 1950 - talet och framåt resulterade i att Sveriges kommuner 

minskade i antal samtidigt som de blev större till ytan, detta motiverades med att de kommunala 

skatteintäkterna skulle öka i och med ett högre invånarantal samt att det skulle bidra till att kommunerna 

skulle bli mer företagsamma (Söderqvist, 2008). 

Fram till andra världskriget skedde ingen större planering av städernas centrum, detta var något som 

kom att ändras under 1960-talet. I många svenska städer påbörjades en sanering av stadens centrum där 

byggnader och hela kvarter revs till förmån för parkeringsplatser, vägar och varuhus. Saneringarna som 

avsåg att förbättra livskvaliteten i arbetarklassområden och en ökande befolkningsutveckling bidrog till 

att bristen på bostäder blev påtaglig (Ahlberger, 2001). När man slog ihop kommunerna i och med 

kommunreformerna gick kommunerna från att vara sparsamma till att satsa på välfärd där 

bostadsområden med egna centrum byggdes utanför staden (Brusman, 2008). Vid bostadsområdets 

utformning lades mer vikt vid att bostäderna skulle uppföras rationellt, i snabb industriell takt snarare än 

att fokusera på vilka sociala och ekonomiska konsekvenser området skulle få. Till största delen var det 

arbetarklassens stadsdelar som revs i städerna medans bostäderna för de bättre bemedlade lämnades 

orörda. Funktionalismen lades till skuld för hur miljonprogrammen utformades och beslutsfattarna under 

denna tid valde att gå tvärt emot de tidigare planeringsidealen (Ahlberger, 2001). Den omfattande 

saneringen av städerna menar Ahlberger (2001) kan förstås som att inte enbart var beslutsfattarna avsåg 

att genomföra, men även befolkningen godkände detta i en optimistisk framtidstro som drivkraft. 

1960 - Nutid 

I samband med 1960-talets rivningshysteri fick bilismen en framträdande roll. I takt med det ökande 

bilanvändandet blev det nödvändigt att planera för trafiklösningar i städernas centrum. Det byggdes 

parkeringshus och anlades nya trafikleder för att möta den nya rörligheten som uppstod i och med 

bilismens intåg i staden. Nu kunde människor bosätta sig utanför staden och pendla in till arbete i 

stadskärnan. Detta fick till följd att centrum mer kom att innehålla kontor, institutioner och butiker vilket 

i sin tur ledde till ökade tomt- och fastighetspriser. Hyrorna i centrala delarna blev så höga att 

byggnaderna inte i samma utsträckning kunde användas till bostadsändamål (Ahlberger, 2001).  



15 

 

Under 1980-talet började städerna återigen att “blomstra” genom att bostäder började uppföras i 

innerstadskvarteren. Dock blev inte dessa bostäder för de sociala grupper som tidigare befolkat 

innerstaden, det var en ny social grupp som flyttade in istället. Detta i kontrast till 1970-talets 

stadsbyggnadskritik mot trafikleder, varuhusexploateringar och kontor som aktionsgrupper uttryckte 

ockuperade stadskärnorna (Bergman, 2010). Nu började innerstaden att återskapas och de få äldre 

byggnader som återstod restaurerades, dessa miljöer sågs nu även som en tillgång för turistnäringen där 

stadens gågator och småbutiker blev viktiga inslag. Dagens stadsbyggande tar sina influenser från 1900-

talets sekelskifte samt ett medelstidsideal där den slutna staden är i fokus, detta som en reaktion mot det 

modernistiska idealet som kännetecknades av funktionalismens rationella planering. Det vill säga den 

post-moderna stadens funktion har förändrats i och med att tillväxten och ekonomin blivit motorn för 

städerna, numera eftersöks kunskap som utgörs av kreativa och nytänkande människor i avsikt att 

förädla staden (Ahlberger, 2001). Detta är även något som Jon Loit (2014) beskriver i En stad i 

världsklass - hur och för vem? att dagens planering tar sin utgångspunkt i ett postmodernt 

planeringsideal samtidigt som det styrs av nyliberala krafter och dess inriktning mot tillväxt och 

marknadsekonomi. De nyliberala planeringsmetoderna strävar efter att göra staden attraktiv med fokus 

mot specifika målgrupper med de rätta ekonomiska förutsättningarna för ändamålet (Loit, 2014). 

Det postmoderna skapades som en motreaktion mot det ideal som fått råda under stora delar av 1900-

talet, modernismen. Den tidigare modernistiska staden med funktionalistiska förtecken byggde på 

funktionsseparering något som det post-moderna planeringsidealet skulle råda bot på genom att istället 

upprätta en blandstad för att främja en social mångfald samt ett ökat deltagande i planeringsprocessen 

(Loit, 2014). Detta menar Loit (2014) blir paradoxalt eftersom planeringsstrategierna avser att skapa en 

social mångfald samtidigt som de nyliberala påtryckningarna styr planeringen mot att vara ekonomiskt 

inriktad mot tillväxt. Paradoxen blir synlig eftersom den nyliberala planeringen kräver vissa människor 

med de rätta ekonomiska förutsättningarna, vilket exkluderar flertalet människor och den sociala 

mångfalden går förlorad samtidigt som deltagarformen blir enkelriktad då bara vissa röster kommer till 

tals (Loit, 2014). 

2.2 Teoretiska perspektiv  

2.2.1 Traditionella staden  

Tunström (2009) belyser hur stadens pånyttfödelse och dess historiska koppling har för det offentliga 

rummet i sin avhandling På spaning efter den goda staden. Tunström (2009) beskriver hur den 

“traditionella staden” och den “klassiska staden” är återkommande begrepp och hur dessa begrepp 

framställs som det önskvärda och idealiska i en stads återskapande. Författaren menar att staden som 

begrepp kan förstås utifrån att det är en plats som skapas, dels innefattas den av den fysiska platsen men 
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även idéen av platsen. Tunström (2009) beskriver hur staden i förhållandet till begrepp som traditionell 

och klassisk därmed blir positivt omtalade och där motsatsen som författaren benämner som den 

“moderna staden” blir negativt laddat. Att staden ska återskapas och frångå den “moderna staden” med 

inriktning mot ideal som tidigare funnits menar Tunström (2009) inte bidrar till att nya ideal skapas. 

Författaren menar att dagens beskrivningar av hur stadens ska återskapas beskrivs i samma ordalag som 

hur en stad för 100 år sedan beskrevs. Tunström (2009) beskriver hur avsikten kan vara att återskapa det 

sociala liv som bland annat återfunnits på torg och gator tidigare och att detta ska leda till att staden 

berikas kulturellt, socialt och ekonomiskt. 

I Tunströms (2009) avhandling beskrivs det bild- och språkbruk som förekommer i dokumenten att det 

finns en romantiserad syn på den “traditionella staden” och beskrivningar att staden skulle återgå till att 

serverings- och nöjesliv bidrar och är en viktig del i det liv som präglar staden idag. Detta menar 

författaren var en stad likväl blir en stad för de människor som har råd att ta del av det utbudet. 

Samtidigt redogör Tunström (2009) för hur dokumenten hon behandlar ofta skriver ord som “alla”, “vi” 

och “överens” vilket hon menar visar på att det ska ge bilden av enighet kring vad som eftersträvas. 

Tunström (2009) beskriver hur begrepp som framkommit i dokument och som återkopplas till den 

“traditionella staden” sätter prägel på vad staden som återskapas ska vara. Begrepp som blandad, unik, 

mänsklig, lagom, trygg, stolt samt att det ska vara nära till gröna platser menar Tunström (2009) skapar 

nya gränser att förhålla sig till. Med denna gränsdragning ställer sig Tunström (2009) frågan kring vem 

som bestämmer att någonting är vackert, tryggt eller stolt eller vad som är det rätta valet vid unika 

miljöer eller områden med grönska. Men staden som begrepp menar hon att de betydelser som läggs i 

begreppet bidrar till att en motsats till staden skapas som genererar gränser och definitioner (Tunström, 

2009). Tunström (2009) menar även att stadens centrum är utgångspunkten historiskt såväl som i nutid, 

vilket medför att det finns stadsdelar, sociala platser och människor som inte är en del av staden eller 

den “stadsmässighet” som önskas. 

2.2.2 Den globala staden 

I detta avsnitt avser vi att behandla flertalet teorier som tillsammans ger en bild av hur den globala 

staden formats och strävar emot. Dessa teorier innefattas av nyliberalism, entreprenörsurbanism och den 

globala staden. 

Sasskia Sassen (2012) beskriver i sin bok Cities in a World Economy att den globala ekonomin har lett 

till förändringar i städernas utveckling. Det har menar Sassen skett ett betydande skifte i och med den 

rörlighet, kommunikation och elektroniska marknader som den nya ekonomin fört med sig. De tidigare 

arbeten inom industrisektorn har bytts ut och navet idag utgörs istället av ett högteknologiskt 

informationssamhälle. Skiftet menar Sassen (2012) har inneburit att städer har fått en annan betydelse 
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och omvandlats till centrala noder där globala tjänste- och teknikföretag koncentrerats. Av liknande 

uppfattning är Peter Hall, (1996) han menar att städer kan delas in i tre olika hierarkiska kategorier; 

globala, nationella och regionala. Den globala staden innefattar städer som till exempel London, Tokyo 

och New York vilka är centrum för multinationella företag, globala finansmarknader, hälsa- och 

sjukvård, utbildning, företagsturism och turism. I skiktet under globala städer finner man de nationella 

städerna. De nationella städerna kan exempelvis vara huvudstäder som Stockholm, Amsterdam och 

Berlin samt städer som Bryssel, Milano, Los Angeles och Frankfurt vilka har specialiserat sig inom vissa 

områden inom bland annat administrativ förvaltning, modeindustri, underhållning- och kultur samt 

bankväsendet. De nationella städernas mål menar Hall (1996) är att försöka konkurrera med de globala 

städerna. I ett europeiskt sammanhang finns det även möjligheter för regionala städer att konkurrera i 

och med Maastrichtfördraget som möjliggjorde för en friare marknad inom EU för i huvudsak företag. 

Hall (1996) belyser att om regionala städer ska kunna konkurrera på en global marknad är en 

förutsättning att tillgänglighet i form av bra och snabba kommunikationer till och från de nationella 

städerna möjliggörs. 

Den konkurrens som råder mellan städer sammankopplar vi till den globalisering som Hall (1996) 

beskriver och som vi nämnt ovan, leder till det som Mats Franzén et al. (2016) i sin tur beskriver har 

mynnat ut i något som författarna benämner som entreprenörsurbanism. Inom entreprenörsurbanismen 

gäller det att marknadsföra staden i ett led att främja den ekonomiska tillväxten som förväntas uppnås. 

Det stadspolitiska klimatet som präglas av privat-offentliga samarbeten som författarna beskriver arbetar 

med spekulativa projekt i en utmålad global konkurrens. Författarna anser att detta är något som skett i 

avsikt att frångå den tidigare fordistiska kris, där staden blivit ett verktyg för att vända på den negativa 

trenden (Franzén et al, 2016). 

Entreprenörsurbanism 

I Sverige beskriver Franzén et al. (2016) att stadskärnors utveckling är av betydelse när det kommer till 

entreprenörsurbanism och menar att utvecklingen av stadskärnor står inför vissa utmaningar. Dessa 

utmaningar består i att det kan infinna sig svårigheter eftersom det i en stad opererar olika 

fastighetsägare vilka gemensamt måste komma överens om en inriktning. Franzén et al. (2016) menar att 

fastighetsägarna inte kan förbise de hyresgäster man förfogar över då dessa är verksamma i handel, 

offentlig förvaltning och privata affärsintressen och blir betydelsefulla i den framtida utvecklingen. 

Istället måste fastighetsägarna få till stånd ett samarbete mellan de olika aktörerna för att nå det tilltänkta 

målet. För att komma tillrätta med dessa samordningsproblem skapades i New York på 1970-talet, i 

kölvattnet av den fordistiska kris som rådde, något som benämns som BIDs (Business Improvment 

District). BIDs gick bland annat ut på att skapa attraktivitet i ett område för att på så sätt marknadsföra 
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staden med hjälp av förbättrade villkor för handel men i synnerlighet för fastighetsägarna som hyr ut till 

handeln. Höjda värden på fastigheter är det som ska leda till att projektet går i lås, tillsammans med att 

fastighetsägarna och handeln i området medverkar till att utveckla, förvalta samt marknadsföra sin 

vinstinriktade position (Franzén, 2016). 

I Sverige saknas i nuläget BIDs som organisation då lagstiftningen inte tillåter det i sin nuvarande form1. 

Men aktörer som är intresserade av entreprenörsurbanistisk stadsutveckling har istället skapat föreningar 

där ett frivilligt medlemskap ska leda till samverkan mellan olika aktörer som ska verka mot en 

gemensam målbild. I de flesta fall baseras dessa föreningar på något som kallas FSK som betyder 

Föreningen Förnya Stadskärnan. Denna förening har nuförtiden bytt namn till Svenska Stadskärnor. 

Denna förening syftar till att som ovan beskrivet sammanföra aktörer som kan gestalta och styra den 

fysiska miljön. Dessa aktörer är privata men ofta är kommunen involverad i utformningen av den 

offentliga miljön. 1993 etablerades i Sverige organisationen Föreningen Svenska Stadskärnor som består 

av flera olika aktörer, som tillexempel Sveriges Kommuner och Landsting, Fastighetsägarna Sverige, 

Svensk Handel, Trafikverket, Boverket samt ett antal kommuner. Föreningens syfte var att utveckla 

stadskärnan för att attrahera nya invånare och turister, detta i ett led att stärka städernas varumärke där 

föreningen använde sig av devisen “För städer med ambitioner” (Franzén et al. 2016).  

Nyliberalism 

David Harvey (2011) menar att det under den senare delen av kapitalismens utvecklingsfas har skett en 

förändring från storskalig planering till entreprenörskap i städer runt om i västvärlden. Harvey (2011) 

beskriver att den rådande konkurrensen bland städer där det gäller att framstå som attraktiva gentemot 

sina konkurrenter har lett till att det från lokala beslutsfattare har blivit än mer betydelsefullt att hitta nya 

sätt för att stimulera tillväxt och stadsutveckling. Denna konkurrens har föranlett att städer blivit tvungna 

att främja det lokala företagsklimatet genom utveckling av exempelvis forsknings- och 

utbildningscentrum, handelscentrum, nöjes- och kulturanläggningar, gallerior samt tilltalande 

rekreationsmöjligheter. Därigenom menar Harvey (2011) att kompetent arbetskraft ska lockas till staden, 

där de erbjuds attraktiva boenden och ett rikt kulturutbud. Sedan 1970-talet har det skett en förändring 

beträffande den lokala styrningen i städer. Det som tidigare präglats av storskalig planering där man 

utgick från ett välfärdsperspektiv har istället en övergång skett och den entreprenöriella planeringen fått 

fäste. Den entreprenörsfokuserade planeringen karaktäriseras av marknadsföring samt imageskapande av 

städer och tar en riktning mot privatiseringar och tillväxtpolitik. Denna förändring av styrning menar 

                                                 

 

1  BIDs fanns inte när den refererade boken skrevs men finns idag och heter BIDs in Sweden. 
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Harvey (2011) tog sin början i den lågkonjunktur som drabbade stora delar av världen 1973 vilket fick 

lokala beslutsfattare oavsett politisk åskådning att anamma en ökad tilltro på marknaden och 

privatiseringar. För att få rätsida på problemen som uppstod i samband med lågkonjunkturen började de 

lokala beslutsfattarna lägga allt mer tyngdpunkt på lokala investeringar där förhandlingen allt mer kom 

att ske gentemot det internationella finanskapitalet. Dessa förhandlingar menar Harvey (2011) ledde till 

att understödja en kapitalistisk utveckling i form av att skapa en attraktiv stad. Och denna skiftning 

menar Harvey (2011) kan stå i relation till frångången av de fordistiska - keynesianska ekonomiska 

teorierna. Tore Sager (2011) beskriver hur nyliberalismen förkastade det välfärdstänkande som 

keynesianismen stod för och där dagens nyliberalism formats av globaliseringen och kapitalets mobilitet. 

När det fordistiska stadsbyggandet resulterat i miljonprogramsområden, sanering av innerstaden och 

utbyggnad av vägar lyftes kritik mot just detta då det ansågs leda till ett grått, storskaligt och enformigt 

stadsrum vilket kännetecknade modernismen (Franzén et al. 2016). Den kritik som lyfts ansåg att 

städerna berövats på det säregna som tidigare varit signifikativt och att de nu såg likadana ut, detta 

föranledde till att de äldre byggnaderna som inte rivits ansågs värda att rädda i ett led att spara den 

beblandade miljön. Detta menar Franzén et al. (2016) är en ironisk paradox där modernismens 

stadsbygge avsåg att lösa den traditionella stadens problem, men i efterhand blev det den traditionella 

staden som ansågs göra detsamma med den modernistiska stadens bekymmer. När modernismens 

problem skulle lösas med det äldre idealet skapade detta att stadens centrum gentrifierades, där den 

välbärgade medelklassens intåg medförde att det offentliga rummet skiftade karaktär med en inriktning 

mot dessa människor där innerstaden fick en viktig betydelse (Franzén et al. 2016). När den storskaliga 

stadsförnyelsen tog fart med finansiellt starka aktörer som pådrivare började kritiska röster göra sig 

hörda, det offentliga rummet ansågs anpassats för vissa människor och där innerstaden inte längre var 

för alla. I sin helhet var det dessa omdaningar som möjliggjorde för en förändrad stadsplanering och hur 

stadsrummet skulle användas, där postmodernismen blickade tillbaka till ett ideal som gav upphov till 

den urbana renässans som städer kom att bli föremål för (Franzén et al. 2016). Denna nyliberala 

planering beskriver Sager (2011) karaktäriseras av att välfärdsstaten faller samman där effekterna blir 

ökad privatisering, ökad social polarisering samt en ojämlik ekonomisk utveckling. 

Den alltmer ojämna fördelning och mer sammanvävda relation som privata aktörer och kommuner nu 

mer präglas av och som belyses av Harvey (2010), redogör även av Markus Johansson och Abdul 

Khakee (2009). Johansson och Khakee (2009) beskriver hur dagens samhällsplanering mer och mer 

anpassats efter hur privata aktörers involvering styr planering mot marknaden och där Sager (2011) 

menar att retoriken i nyliberalismen ämnar stärka administrativ effektivitet, finansiell frihet och 

entreprenörskap istället för att stärka den demokratiska politiska styrningen. Johansson och Khakee 

(2009) menar att nyliberalismen kan tolkas och ses som en omkonstruktion av det samspel som de 
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privata kapitalägarna och staten har, där ett tillväxtorienterat tillvägagångssätt appliceras inom 

stadsutvecklingen. Det har bland annat resulterat i att kommuner, samtidigt som problem med 

resursbegränsningar ökat, börjat anpassa planeringsstrategier för att hantera social, fysisk och ekologisk 

planering (Johansson & Khakee, 2009). Anpassningen har skett i form av att privata aktörer har ett fått 

större inflytande på den offentliga planeringen där Johansson och Khakee (2009) menar att 

samhällsplanering därmed blivit kortsiktig projektplanering och frångått den långsiktiga planeringen. 

Där en effekt som författarna belyser är att satsningar i den fysiska miljön sedermera görs mellan 

kommunen och privata aktörer dolda bakom formella processer. Denna övergång har lett till att 

kommunal planering har förskjutits från att vara traditionellt regelstyrd till att vara baserad på 

förhandlingar parter emellan (Johansson & Khakee, 2009). Författarna menar att detta leder till 

ambitioner som strävar efter att stadens utveckling ska vara ekonomiskt gynnsam, samtidigt som sociala 

aspekter förbises. 

Fainstein (2010) beskriver att det under senare år i både USA och Västeuropa i takt med en ökad 

avindustrialisering och globalisering föranlett att konkurrensen städer emellan har ökat. Detta menar 

Fainstein (2010) har lett till att utvecklingsprojekt med syfte att locka företag och turister har fått ökat 

kapitalstöd samtidigt som bostadsområden i städernas utkanter förbises. För att få till en ökad tillväxt har 

de styrande i städerna underlättat för företag och byggherrar i form av subventioner och regellättnader, 

såväl som infrastrukturinvesteringar och marknadsföring av staden. Vidare beskriver Fainstein (2010) att 

uppförande av köpcentra med inriktning mot detaljhandel, turismverksamheter bestående av 

konferenscenter, värnandet av den kreativa klassen samt industrikluster är alla exempel på strategier för 

ökad tillväxt. Något som inte benämns i strategierna enligt Fainstein (2010) är konsekvenserna 

beträffande den sociala rättvisan.  

2.2.3 Urban rättvisa 

Fainstein (2010) har använt sig av tre kriterier, rättvis fördelning, mångfald och demokrati som 

tillsammans anses vara viktiga för att nå urban rättvisa. Dessa kriterier menar Fainstein (2010) ska 

genomsyra alla politiskt fattade beslut för att uppnå en rättvis stad. För att skapa en socialt rättvis 

fördelning menar Fainstein (2010) att sju riktlinjer bör uppnås. Tanken med dessa riktlinjer är att de ska 

överföras på planering som bedrivs på lokal nivå. 

• Alla nya bostadsprojekt ska innefatta bostäder för låginkomsttagare samt syfta till att skapa 

lämpliga bostadsmiljöer för alla människor. 

• Bostäder ska fortsättningsvis vara billiga och prisvärda. 

• Vid stadsförnyelse ska varken företag eller boende tvingas flytta oberoende av om de är 

hyrestagare eller ägare.  
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• Vid stadsförnyelse ska det lokala småföretagandet gynnas framför större företag. All ny 

kommersiell utveckling som uppstår bör ges utrymme för offentligt användande.  

• Större projekt ska ge fördelar till låginkomsttagare i form av anställningar.  

• Kostnader för kollektivtrafiken ska hållas låga, då det är främst låginkomsttagare som är 

beroende av densamma. För de låginkomsttagare som måste använda sig av bil bör subventioner 

införas. 

• Planeraren ska vara aktiv i sin roll i planeringen och se till att jämlikhet uppstår samt arbeta för 

att förhindra att de som redan är gynnade får mer fördelar. 

Vidare belyser Fainstein (2010) sex riktlinjer att förhålla sig till för att uppnå mångfald. Där författaren 

menar att dessa punkter ska läsas i en kontext där människor bemöter varandra med en öppenhet och 

tolerans för andra människor livsstilsval. 

• Boende ska inte tvingas till att flytta för att mångfalden ska öka. Det ska heller inte planeras för 

likformiga bostadsområden så segregation får ytterligare spridning.  

• Integrationen ska främjas i planeringen.  

• Gränserna mellan olika stadsdelar bör vara rörliga. 

• Stadens offentliga platser ska vara lättillgängliga och varierade. 

• Markanvändningen ska vara av blandad karaktär så länge som det är funktionellt och inte går ut 

över berörd befolkning. 

• Den offentliga sektorn bör bistå grupper i samhället som historiskt har drabbats av 

diskriminering med möjligheter till bostäder, sysselsättning och utbildning. 

Det tredje kriteriet behandlar demokrati. Här menar Fainstein (2010) att demokrati behövs för att uppnå 

en rättvis stad. Även de grupper i samhället som inte deltar i den politiska debatten ska få sin röst 

tillgodoräknad och representerad. Det är inte deltagandet i sig som ska värderas utan se till att alla 

intressen blir rättvist representerade. Fainsteins (2010) listar tre riktlinjer för att främja demokrati. 

• Grupper som inte kan deltaga i beslutsprocesser ska representeras av företrädare. 

• Om ett område redan är utvecklat bör planer om vidare utveckling ske genom samråd med 

berörda grupper. Dessa grupper ska dock inte ses som allenarådande domare beträffande 

områdets framtida utveckling, utan överväganden från övriga staden ska också tas i beaktning.  

• Vid planering för områden som ännu inte tagits i anspråk bör samråd ske med representanter för 

grupper som bor i områdets närhet. 

Susan Fainstein (2010) belyser i sin bok The Just City att traditionen bland planerare strävar att frångå 

den tidigare industriella staden för att istället förnya staden efter gamla ideal. Ett problem med tidiga 

planeringsideal som bland annat trädgårdsstaden var att idealet och visionen om den goda staden samt 
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vad som eftersträvades hamnade i fokus. Själva processen av hur det skulle uppnås samt vilka sociala 

effekter det verkligen skapade förbisågs. När det debatteras om staden idag finns det en samsyn kring 

definitionen och dess historia.  

2.2.4 Den goda staden 

Tunström (2009) har identifierat och redogör för benämningen den “goda staden” och den samsyn som 

råder vid stadsplanering och hur det synliggörs bland annat genom hur stadens lösningar och problem 

definieras. Den täta blandade staden beskrivs vara lösningen på mycket, den anses vara miljövänlig, 

hälsosam, levande och ekonomiskt fördelaktig. Det placeras en tydlig tillförlit till den traditionella 

stadskärnan, vilket skapar en situation där olika platser i staden pekas ut som “staden” respektive “icke-

staden” där staden blir normen. När planeringen strävar mot att visa tilltro till den täta blandade staden 

blir det stadsdelar som inte platsar inom normen, förortsområden blir det som inte eftersträvas och blir 

ett problem som ska lösas (Tunström, 2009). Författaren belyser hur begreppen i den “goda staden” 

fokuserar på stadens fysiska miljö och “atmosfären” i stadslivet som normgivare, vilket betyder att alla 

begrepp som behandlas kan ges en social och fysisk mening. Med det menar Tunström (2009) att vilket 

epitet en plats ges har betydelse för platsen där den antingen kan vara ett ideal eller en problembild. Hur 

begrepp behandlas och den mening begreppet kan ge redogörs även av Loretta Lees et.al (2008) i hennes 

bok Gentrification. Där beskriver hon hur begreppet stadsförnyelse användes under Margaret Thatchers 

tid som premiärminister i Storbritannien, och som ansågs vara lösning för den sociala försämring som 

drabbade Storbritannien. Även om begreppet gentrifiering inte användes i det material som analyserades 

beskriver författaren hur det gick att utläsa genom ord som tillexempel urban hållbarhet, stadsrenässans 

och urban pånyttfödelse. Lees et.al (2008) menar att det är svårt att stå bakom ord som har en negativ 

klang som gentrifiering men att det är lättare att vilja ha en hållbar stad eller en pånyttfödelse för en stad 

och att dessa ord bara visar det författaren vill 

visa. 

 

Figur 2. Kategorier som bidrar till konstruktionen av ideal och motbilder. (Tunström, 2009) 
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2.2.5 Attrahera den kreativa klassen genom stadsförnyelse 

Som tidigare beskrivet menar Ahlberger (2001) att i den traditionella stadens utformning av den fysiska 

miljön uppstod det en uppdelning när det kommer till vilken social grupp människor tillhörde. De 

människor med högst social status bodde i stadens mest centrala delar medan arbetare och de mindre 

bemedlade förvisades till stadens periferi. Ahlberger (2001) anser att detta är något som fått 

pånyttfödelse i dagens stadsplanering där bland annat gågator och butiker, ska locka kreativa och 

nytänkande människor att bosätta sig i stadens centrum. Detta är någonting som Florida (2006) beskriver 

där kreativa människor söker sig till platser med dessa attribut. 

För att förstå varför de kreativa människorna söker sig till specifika platser måste man förstå vilka de 

kreativa människorna är. Floridas (2006) redogörelse för vilka de kreativa är kan delas upp i två olika 

kategorier, de i den inre kärnan innefattas bland annat av kunskapsyrken där människor arbetar med sin 

kreativitet i form av att skapa ny teknologi, idéer eller annat kreativt innehåll, de kan tillexempel vara 

konstnärer, musiker, forskare och ingenjörer. Utöver dessa finns det en grupp människor som ingår i den 

kreativa klassen men som inte ingår i den inre kärnan. Dessa människor har hög utbildning, arbetar inom 

affärsvärlden, juridik samt sjukvård och ämnar vara kreativa i form av problemlösare av komplexa 

frågor. De som inte ingår i kreativa klassen anses bestå av människor inom traditionella arbetar- och 

serviceyrken. De aspekter som ligger till grund för vart de kreativa väljer att bosätta sig är platsens 

attraktivitet samt vad som gör den unik, detta benämner Florida (2006) som platskvalitet istället för det 

vanligt förekommande begreppet livskvalitet. För att uppnå denna platskvalitet för de kreativa ska det 

finnas en kreativ plats att leva på som ska kombineras av den naturliga och byggda miljön. Det ska 

finnas en mångfald där alla får utrymme och möjlighet till deltagande. Miljön ska även präglas av 

spännande, kreativa aktiviteter i form av levande gatuliv, musik, cafékultur och konst men även 

innehålla ett rikt utbud av restauranger och butiker. Däremot menar Florida (2006) att de stora företagen 

som inte präglas av unikhet bör undvikas för att de inte lockar den kreativa klassen i samma utsträckning 

samt för att det inte finns utrymme för de kreativa att själva påverka utbudet. De kreativa människornas 

sociala och kulturella livsstilsval menar Florida (2006) ger dem ett epitet som en ekonomisk klass med 

en ekonomisk roll i samhället. Den ekonomiska rollen utgörs av den kreativa kunskap människor besitter 

och är inte styrd efter fysiskt ägande (Florida, 2006). 

Sager (2011) som är kritisk till Floridas idéer redogör för i artikeln Neo-liberal urban planning policies: 

A literature survey 1990–2010 att konkurrensen mellan städer för att locka de kreativa människorna 

samt tilltron på att det är de som åstadkommer en urban utveckling, har lett till att den kreativa klassens 

behov av unika platser och livsstil har tillgodosetts i form av konsumtion och rekreation. Vidare 

beskriver Sager (2011) exempel på hur platserna anpassas efter de kreativa människorna i form av 

kulturella evenemang, ett rikt natt- och nöjesliv samt genom olika typer av konstnärsverksamheter. 
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Jakten på de rätta människorna leder till att tidigare kvarter som inhyste arbetarklassen istället förvandlas 

till trendiga och moderna bostadskvarter för de eftersökta invånarna. Dessa strömningar menar Sager 

(2011) i förlängningen resulterar i gentrifiering. Helena Holgersson och Catharina Thörn (2014) redogör 

för i boken Gentrifiering hur flertalet forskare har definierat gentrifiering som en process med större 

påverkan på staden än i enskilda bostadsområden. Bland annat beskriver författarna hur geografen Neil 

Smith redan på mitten av 1980-talet hade svårt att särskilja gentrifiering från stadsförnyelse och menade 

att bostadsprojekten bara var en del i ett större sammanhang. När städer exploaterar centrumnära 

hamnområden, utvecklar moderna krog- och handelsområden påverkas den rumsliga omstruktureringen 

vilket är en del i en större process som även har effekt på de ekonomiska och sociala strukturerna 

(Holgersson & Thörn, 2014). 

De sociala och ekonomiska strukturerna redogör även Sager (2011) för när han diskuterar kring Richard 

Floridas idéer om hur städer och dess politiska företrädare kan underlätta för den kreativa klassens 

medlemmar med hjälp av satsningar på entreprenörskap. Dessa satsningar menar Sager (2011) är väl 

sammankopplade med en nyliberal urban politik. Vidare anser Sager (2011) att innebörden i Floridas 

argument förespråkar en ny typ av kapitalism där kreativiteten ska fungera som motor för ekonomisk 

utveckling, där nya branscher, ny teknik och andra ekonomiska fördelar ska flöda från den. Enligt Sager 

(2011) utgör den kreativa klassen i städerna ungefär 30% av arbetsmarknaden och sträcker sig från 

anställda inom högteknologiska verksamheter, chefer till artister. Florida (2006) anser att de sociala och 

ekonomiska kapitalen i städerna vilar på städernas förmåga att dra till sig och behålla de flyttbara 

kreativa klassens människor. Sammanfattningsvis menar Sager (2011) att teorier om den kreativa 

klassen stämmer väl överens med nyliberalismen, då den tar konkurrensen städer emellan, den 

globaliserade kapitalismen samt behovet av entreprenörskap i städerna som självklara. Därtill sker ett 

riktat fokus mot den ekonomiska tillväxten där det är den kreativa förmågan som ska leda till framgång 

på marknaden. Kreativitet som begrepp menar Sager (2011) fungerar som en katalysator i 

transformeringen mellan medborgare till konsument och entreprenör i det nyliberala samhället. 

2.2.6 Stadens centrum ur ett postpolitiskt maktperspektiv 

Julia Fredriksson (2016) beskriver hur svenska städers kommunala planering riktat fokus på att stadens 

centrum ska stärkas och utvecklas och menar att stadsrummet aldrig är neutral plats för alla. Författaren 

belyser hur handel, evenemang och annat nöjesliv ska vara det som utvecklar centrum. Centrum har ofta 

speciellt inriktade arbetsgrupper som fokuserar på just detta och att det på nationell nivå finns 

organisationer som arbetar med att hjälpa städer göra centrum till en attraktiv plats (Fredriksson, 2016). 

Författaren beskriver hur företrädare motiverar förändringen med att det kommer ge centrum en 

pånyttfödelse för det sociala samspel som sker där, samt att detta ger utrymmet för planeringen att skapa 

en mer hållbar plats. Vidare lyfter Fredriksson (2016) hur ett fokus på centrum som är en liten del av en 



25 

 

stad men redan innefattas av en stark position kan leda till att en polarisering uppstår där centrum och 

perifera områden beskrivs vara två skilda delar av en stad. Författaren redogör för hur stadens planering 

grundar sig i en politiskt driven process där det finns en vilja att lägga stora medel på centrum 

(Fredriksson, 2016). Stadens strategiska planering beskriver centrumutveckling som en vinst för alla i 

samhället och att ett attraktivt centrum kan gynna regionen, men att synliggöra den politiska viljan 

bakom menar Fredriksson (2016) ofta undviks. Fredriksson (2016) menar att dagens postpolitiska klimat 

tenderar att fokusera på en politisk och ekonomisk utveckling där politiska ideologiska motstridigheter 

sakteliga utbytts mot en samstämmighet. Författaren menar att alla samhälleliga frågor som hanteras är 

politiska där maktstrukturer har betydelse samtidigt som det framträder en ovillighet att behandla 

samhällsproblem genom politiken (Fredriksson, 2016). Med det menar Fredriksson (2016) att satsningar 

på stadens centrum innefattas av politiska ageranden samtidigt som besluten framställs som rationella 

och opolitiskt grundade. 

Fredriksson (2016) redogör även för hur Floridas (2006) teorier har kommit att implementeras i svenska 

kommuners arbetssätt och att planeringsdokument och planeringsunderlag formats därefter. Dokument 

innefattas bland annat av beskrivningar som pekar på att centrum ska innehålla kulturutbud, kreativa 

utrymmen med karaktär av tolerans och frihet, i ett led att förstärka stadens attraktivitet och gynna den 

ekonomiska utvecklingen. Således beskrivs stadens centrum enligt författaren präglas av att vara en 

öppen och tolerant plats som ska vara en given mötesplats för alla (Fredriksson, 2016). Men Fredriksson 

(2016) menar att applicera denna strategi distanserar frågor som rör polarisering och att belysa 

särskiljandet mellan “de” och “vi” försvinner då rummet anges vara en plats för alla. Men Fredriksson 

(2016) menar att centrums identitet förefaller mer intressant för att synliggöra maktstrukturerna som 

präglar rummet. Att centrums betydelse och innebörd belyses är av vikt enligt författaren till skillnad 

från det liberala synsätt som förutsätter identiteter som givna. Fredriksson (2016) menar att om man 

skådar identiteter som uppkomna ur relationella sammanhang där kontext och upplevelser ger meningen 

måste även centrum som rum förstås ur det resonemanget, att rummet är en konstruktion. Författaren 

beskriver hur centrum och ytterområden ställs mot varandra där ytterområden konstrueras att stå för 

stadens negativa effekter medans centrum utgör drivkraften för konkurrens och tillväxt som har positiva 

effekter på såväl staden som övriga regionen (Fredriksson, 2016). 

2.2.7 Det offentliga rummets sociala struktur 

I dagens stadsplanering är Jacobs en vanligt förekommande inspirationskälla och kan beskrivas utifrån 

rådande planeringsideologier, där städer mer och mer riktar fokus mot att staden ska vara blandad vad 

gäller funktioner, butiker och människor för att uppnå en social hållbarhet och mångfald (Tunström, 

2009). Jacobs (2005) anser att de sociala kontakterna skapar en trygghet samt en ökad mobilitet i staden, 

där tillexempel en bostadstäthet samt butiker och deras utökade öppettider ska understödja mer rörelse i 
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staden över fler timmar på dygnet. Vidare menar Jacobs (2005) att verksamheterna och butikernas utbud 

kommer att se annorlunda ut beroende på var det sker, men oberoende av plats så är hon av 

uppfattningen att det ska öka möjligheterna till ett rikare och rörligare folkliv i staden. 

Håkan Thörn (2013) redogör för i sin bok Rörelser i staden att Jacobs beskrivning av det offentliga 

rummet inte tar hänsyn till de sociala strukturer som uppträder i det sociala livet i form av kön, klass och 

kulturell identitet. Thörn (2013) riktar kritik mot Jacobs och menar att de butiker, bostäder, företag och 

offentliga inrättningar som ligger i direkt anslutning eller i närheten av ett offentligt urbant rum kan 

uttrycka något om vilken klass och socialt anseende olika individer och grupper har som arbetar, bor 

eller vistas tillfälligt i området. Denna aspekt menar Thörn (2013) skapar en förändring i den 

ursprungliga tanken om att det offentliga rummet ska fungera som ett rum tillgängligt för alla. Vidare 

anser Thörn (2013) att människors upplevelser om att vara önskvärda, välkomna, trygga och bekväma i 

det offentliga rummet har sin grund i vilken tillhörighet grupper besitter vad gäller kön, klass eller 

kulturell identitet. Det offentliga rummet i stadens centrum har över tid haft olika innebörd för stadens 

invånare beroende på vilken samhällsklass man tillhörde. Förändringar i de sociala interaktionerna samt 

de spatiala förutsättningarna i staden har delat upp, avgränsat och reglerat det offentliga rummets 

tillgänglighet (Thörn, 2013). Även Sharon Zukin (2011) är av liknande uppfattning som Thörn (2013) 

gällande Jacobs idéer om hur man uppnår social hållbarhet och mångfald samt hur dessa kan kopplas till 

dagens stadsplanering. Zukin (2011) menar att dagens planering har anpassats till underliggande agendor 

som riktas mot olika grupper där tillväxt är det rådande idealet. Zukin (2011) anser att framträdande 

strategier tenderar att låta byggherrar styra den fysiska miljön efter vilken byggnation som ger bäst 

avkastning samtidigt som planerare värnar om Jacobs idéer. Detta leder till att staden som innefattas av 

olika verksamheter och social mångfald går förlorad och att likartade miljöer bildas till förmån för de 

människor planeringen ämnar tillgodose (Zukin, 2011). 

Gentrifiering/Stadsförnyelse 

Loit (2014) beskriver hur urbaniseringen samt en planeringsstrategi baserat på nyliberala ideal kan 

associeras med gentrifieringsprocesser i projekt som avser stadsförnyelse. Gentrifiering i en beskrivande 

form innefattas av att bättre bemedlade människor och verksamheter tränger bort andra individer och 

företag vilka inte är lika kapitalstarka. Bland annat genom att offentliga platser som gator och kvarter 

fräschas upp, saneras och enhetliggörs i den mån att det som tidigare gjorde platsen unik nu har gått 

förlorad (Loit, 2014). Vidare beskriver författaren hur två olika men länkade processer driver på 

gentrifieringen, dels beskrivs det vara satsningar som planeras att göras i den fysiska miljön. Det andra 

som driver på gentrifiering menar Loit (2014) är när bostadsområden bosätts av bättre bemedlade, vilket 

författaren kopplar till ekonomiska och kulturella aspekter som bidrar till makten över rummet. För att 
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legitimera en stadsdels autenticitet beskriver Loit (2014) hur detta sker på två olika sätt, det första är det 

som stadsdelen ursprungligen kulturellt består av och det som kännetecknar området och dess 

människor. Det andra är de personer som söker sig till området med avsikten att ta del av den 

ursprungliga kulturella tillhörigheten, men med bättre finansiella förutsättningar ställs andra krav på 

utbud som i slutändan förändrar stadsdelens ursprungliga karaktär. När denna förändringsprocess 

fortskrider resulterar den i att de personer som tidigare varit en del av den ursprungliga identiteten 

sakteliga inte längre identifierar sig med platsen. Samtidigt som de människor som ingår i den nya 

kulturella identiteten bidrar till en anpassning av det offentliga rummet vilket skapar förutsättningarna 

för att det nya blir autentiskt (Loit, 2014). Och dessa kulturella och estetiska anpassningar sker i avsikt 

att locka den bemedlade medelklassen och de personer som ingår i kategorin kreativa klassen enligt Loit 

(2014). 

Lees (2014) beskriver de sociala aspekterna vid stadsförnyelse som omdiskuterade under flertalet år och 

hur den akademiska debatten har diskuterat huruvida gentrifiering leder till bortträngning, polarisering 

och segregering. Historiskt sett har stadsförnyelse ansetts leda till en förbättring för alla där de positiva 

effekterna inte bara gynnar de i direkt närhet utan att det sakteliga påverkar de lägre samhällsgrupperna. 

Samtidigt som de sociala aspekterna mer och mer belyses av forskare inom gentrifiering och kritiseras, 

förespråkas gentrifiering från politiskt håll i tron om att det ska leda till hållbara stadsdelar med social 

mångfald och mindre segregering (Lees, 2014). Lees (2014) lyfter hur det faktiskt finns få bevis för att 

gentrifiering leder till att områden blir mer blandade med en social mångfald, men att det ändå snarare 

blivit praxis att gentrifiering/stadsförnyelse medför positiva effekter. 

Lees (2014) beskriver hur social blandning har börjat intressera politiker, stadsplanerare och forskare där 

det blivit väsentligt i planeringen att skapa socialt blandade områden för alla människor oavsett ålder, 

inkomst eller livsstil. Detta menar Lees (2014) görs av städer i avsikt att locka till sig fler människor i 

jakten på tillväxt och synliggörs i och med att städer beskriver stadsdelar som inkluderande. Men ordet 

gentrifiering används aldrig eftersom det anses ha en negativ klang och som Lees (2014) beskriver: 

“Ordet “gentrifiering” används aldrig i denna politiska diskurs och således kan den 

konsekvent undandra sig kritik och motstånd. I stället används termer som stadsrenässans, 

stadsförnyelse, stadsutveckling och hållbara städer, vilket gör det möjligt att slippa tala 

om processerna ur ett klassperspektiv och att neutralisera de negativa associationerna till 

gentrifieringsprocessen.” (Lees, 2014. s.76) 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras vald metod samt hur empirisk data har insamlats och behandlats men även för 

vilket vetenskapligt angreppssätt som föreligger för att förstå hur vi resonerar kring det valda ämnet. Vi 

redogör även för hur urvalet har gjorts samt vilka etiska överväganden som behövts göras. Metoden 

ligger till grund för att visa hur vi svarar på syfte och frågeställningar, där de två frågeställningarna Vilka 

är de tilltänkta adressaterna för Stadsdelsvisionen Tingvallastaden? samt Hur Karlstads kommuns 

planerare arbetar med de sociala aspekterna vid stadsförnyelse? besvaras med hjälp av teori och empiri. 

Med hjälp av teoridelen besvaras frågeställningen Vilka teoretiska trådar kan förklara nuvarande ideal 

och vision?     

3.1 Vetenskapligt angreppssätt 

3.1.1 Socialkonstruktivism 

Vår strävan med denna samhällsvetenskapliga studie är att bidra med kunskap för att förstå 

verklighetens sociala strukturer och det är det som styr vårt val av ontologiska och epistemologiska 

ställningstagande. Ontologi kan förklaras som hur verkligheten är uppfattad medan epistemologin avser 

hur kunskapen om verkligheten ska införskaffas (Johannessen & Tufte 2003; Kvale och Brinkmann 

2009). Vårt epistemologiska och ontologiska ställningstagande grundar sig i socialkonstruktivismen, 

vilket är en ansats som Vivien Burr (2003) beskriver vilar på fyra grundförutsättningar som forskaren 

måste tro på för att vara en socialkonstruktivist. Med en förståelse om att kunskap är socialt konstruerad 

tar vi en kritisk ställning till kunskap med en insikt om att kunskapen är relativ. Samhället hade likväl 

kunnat uppdelas i långa och korta människor och att det är viktigt som forskare att granska det som 

uppfattas som normer (Burr, 2003). Det kan därmed beskrivas som att forskaren står i opposition till 

exempelvis den positivistiska forskningstraditionen som anser att världen kan förstås genom enbart 

observationer. Vidare ska forskaren vara medveten om att de normer, kategorier och andra strukturer 

världen förstås genom är historiskt och kulturellt skapade, och att dessa olika sätt att se världen är 

föränderliga över tid. Med en sådan åskådning blir det viktigt att som forskare förstå att varken nutid 

eller dåtid behöver vara närmare sanningen än den andra (Burr, 2003). Vidare belyser Burr (2003) hur 

kunskap ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv ska förstås som bevarad och upprätthållen av socialt 

interagerande. Sedermera lyfter Burr (2003) hur den konstruerade kunskapen bidrar till hur människors 

agerande utformas och att en socialkonstruktivism ska skåda relationen mellan kunskap och socialt 

agerande och att detta är sammankopplat. Burr (2003) beskriver hur flera olika sociala konstruktioner 

samexisterar och att dessa olika beskrivningar av världen bidrar till att vissa exkluderas eller inte. Detta 

på grund av att det blir de sociala konstruktioner som fler anser vara sanning som får makten att vara 
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sanningen (Burr, 2003). Vi utgår ifrån socialkonstruktivismen som ett angreppssätt för att granska de 

valda dokumenten med intentionen att kunskap kan ifrågasättas och inte består av en enda sanning. Vi 

menar att de studerade dokumenten inte är allenarådande utan att dess position som styrdokument för 

hur staden ska utvecklas kan ifrågasättas. 

3.1.2 Normativ och kritisk ansats 

Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008) beskriver att kritiskt tänkande är en egenskap som är 

fundamental i all vetenskap. I den samhällskritiska vetenskapen kan ett kritiskt tänkande perspektiv 

användas när man har för avsikt att uppmärksamma och ifrågasätta bakomliggande uppfattningar, 

ageranden och tolkningar. Det kritiska förhållningssättet kan även tillämpas när olika former av social 

dominans vill synliggöras, eller när kunskap eller förklaringar framställs som det enda valbara alternativ 

eller sanning. Alvesson och Sköldberg (2008) redogör även för att det kritiska tänkandet handlar om att 

erkänna de sociala, historiska och kulturella positioner som har betydelse vad gäller handlingar och 

föreställningar, samt undersöka om andra alternativ kan förändra vanor och rådande strukturer. Vidare 

menar Alvesson och Sköldberg (2008) att den kritiska samhällsforskningen riktar sin uppmärksamhet 

mot kulturella traditioner och hur vissa aktörer med maktpositioner och deras intressen kan leda till 

fördelar som gynnar vissa samhällsgrupper och missgynnar andra. (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Sager (2013) redogör för hur kritisk planeringsteori har för avsikt att synliggöra och ifrågasätta de 

processer som leder till att planeringen tar orättvisor för givet. Att använda sig av denna teori menar 

Sager (2013) innebär att man studerar hur planeringen sammankopplas med tillexempel förändrade 

sociala strukturer, maktrelationer och ojämn fördelning av socio-spatiala aspekter som har lett till och 

skapad av den nyliberala urbaniseringsutvecklingen. Den kritiska planeringsforskningen anses vara 

slagkraftig på grund av att den vidmakthåller en förhoppning om att förändringar i samhället kan ske i 

form av fördelning mot en mer rättvis riktning åt de i samhället som inte redan besitter makt och pengar. 

I vår uppsats studerar vi vad planeringsideologierna har för påverkan på de sociala aspekterna. Vi avser 

att forskningsansatsen ska ha ett kritiskt förhållningssätt som Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver 

vilket ska bidra till att få en uppfattning om det sker sociala orättvisor i stadsrummet som går att härleda 

till planeringen. Som en följd av det kritiska förhållningssättet avser vi att vårt resultat ska bidra till nya 

perspektiv i den normativa diskursen om planeringsfrågor. Vilket i sin tur kan leda till att planeringen 

vad gäller rättvisa och dess sociala aspekter i stadsutvecklingen får en mer framträdande roll i framtida 

projekt. I denna studie har vi som tidigare nämnt ett kritiskt förhållningssätt och eftersom vi genom 

arbetets gång har pendlat mellan teorin och empirin använder vi oss av en abduktiv ansats. Vilket vi gör 

i enlighet med hur Johannessen och Tufte (2003) menar en abduktiv ansats används, där de induktiva 

och deduktiva ansatserna inte måste användas enskilt utan att de ofta kombineras. 
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3.2 Textanalys 

3.2.1 Tillvägagångssätt 

Vi har valt kvalitativ textanalys som en av våra metoder för att få svar på vårt syfte och frågeställningar. 

Vår textanalys kommer främst behandla Karlstads kommuns Stadsdelsvision över Tingvallastaden samt 

Tillväxtstrategin. En textanalys kan i traditionell form behandlas genom tillexempel böcker, dokument 

och tidningsartiklar, men innefattar konst, film och musik för att fånga den bredare kulturella kontexten 

(Aitken, 2005). Den metod vi valt att analysera en text med, är inspirerad av kritisk diskursanalys som 

Sager (2013) redogör för har intentionen att hålla ett kritiskt förhållningssätt gentemot de studerade 

texterna. Analysen fokuserar på att studera texterna med avsikten att förstå hur problem är 

sammankopplade med maktstrukturer i samhället. Den kritiska diskursanalysen betonar att språket och 

formandet av diskursen upprätthåller och reproducerar makt och dominans i samhället. Det avses att 

studera detaljer i texter som tillexempel specifika ord och hur de sammankopplas med större 

samhälleliga strukturer (Sager, 2013). Tillvägagångssättet vi använder oss av och som beskrivs av 

Annette Hastings (2014) påbörjas med att man bekantar sig med språkbruket i de studerade texterna 

vilket oundvikligen leder till att du läser texterna med skepsis och kritiskt förhållningsätt. Man ska läsa 

mellan raderna för att på så sätt se om det finns en bakomliggande innebörd i texten samt vara 

uppmärksam på valet av språk. Det finns ofta alternativa ord som kan användas i de studerade texterna 

därför är det viktigt att ifrågasätta vem texten riktar sig till (Hastings, 2014). Detta kan vi exemplifiera 

med begreppet tillväxt som vi identifierat och behandlar där vi förstår innebörden av aspekten tillväxt 

och med den förståelsen kan sätta begreppet i perspektiv till hela dokumentet och dess verkliga 

adressater. 

3.2.2 Urval 

I arbetet innefattas det skriftliga materialet av dokumentet Karlstads kommuns Stadsdelsvision där bland 

annat visionsdokumentet Livskvalitet Karlstad 100 000, Tillväxtstrategin och Översiktsplanen från 2012 

samt strategier för att uppnå de uppsatta målen. Valet av dokumenten var givet eftersom de har en direkt 

såväl som en indirekt inverkan på varandra samt att det är politiskt antagna dokument som avser 

kommunens inriktning för planeringen.  

3.3 Intervju 

Som komplement till textanalysen och för att fördjupa den empiriska insamlingen använder vi oss av en 

delvis strukturerad intervju. 
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3.3.1 Tillvägagångssätt 

Användandet av delvis strukturerad intervju som metod till skillnad mot enkätundersökning menar Gill 

Valentine (2005) får en mer bredd och djup samt möjliggör för informanten att utveckla och förklara 

sina svar. Och som Asbjørn Johannessen och Per Arne Tufte (2003) redogör för när en delvis 

strukturerad intervju används tillämpas en intervjuguide samt att guiden består av ett antal frågor som 

ska fungera som stöd vid intervjun (Se Bilaga 1). De övergripande teman som intervjuguiden består av 

är Social hållbarhet, Planeringsideal och Planerarrollen. Detta var någonting vi applicerade under 

intervjun i kombination med det Ann Kristin Larsen (2009) beskriver att den som leder intervjun låter 

informanten tala fritt utifrån de teman som behandlas och att de frågor som ingår i intervjun ska 

anpassas samt vara relevanta för att täcka frågeställning i studien. 

För att genomförandet av intervjun ska vara tydlig för läsaren har vi anammat Kvales och Brinkmanns 

(2009) metod som de beskriver innefattas av olika steg för att en bedömning av arbetets validitet, 

kvalitet och överförbarhet ska säkerställas. I ett första steg ska den tidigare forskning beskrivas och 

synliggöras för läsaren, sedan ska intervjuernas design presenteras vad gäller tillvägagångssätt för att 

momenten ska gå att upprepa av annan forskare (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket vår intervjuguide 

ligger till grund för. Tydligheten ska även bidra till att läsaren ser att syftet med vald metod är rätt för 

arbetets resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Sedan har det insamlade materialet framställts i en tydlig 

och organiserad form med de mest vitala resultaten väl synliga, återigen för att reliabiliteten, validiteten 

och överförbarheten ska säkerställas, vilket vi redogör för i det empiriska kapitlet. För att forskningen 

ska gå att genomföra av andra har vi i likhet med Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning valt att 

redogöra för intervjuns olika påverkansfaktorer som tillexempel hur informanterna valdes, vart intervjun 

genomfördes, hur mycket information fick informanten i förväg samt vilka frågor som ställdes. Men 

författarna belyser även att det är av vikt att beskriva hur materialet transkriberats samt analyserats och 

om personliga tolkningar har påverkat resultatet eller om materialet har följt en på förhand uppgjord 

mall i analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). Alla dessa steg har vi applicerat genom arbetet med avsikt 

att studien ska vara tydlig och replikerbar för andra forskare. 

I den inledande kontakten fick informanten kortfattad information gällande studiens syfte. Informanten 

fick även möjlighet att själv välja plats, tidpunkt och dag när mötestillfället bestämdes, i avsikt att 

informanten skulle kunna känna sig avslappnad. Tillvägagångssättet vid intervjutillfället inleddes med 

att vi presenterade oss själva, beskrev uppsatsens inriktning och syfte samt frågade om den intervjuade 

godkände att intervjun spelades in. Vidare ställdes ett antal förberedande frågor som behandlade 

informantens yrkesroll och bakgrund för att på så sätt skapa kontakt samt för att få till en bra atmosfär. 

Grundprincipen i en intervjuguide är att frågorna ska vara korta, lätta att förstå samt inte innehålla ett 

alltför akademiskt språk. De frågor i intervjuguiden som är av störst vikt är de tematiska frågorna, dessa 
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frågor ska påverkas i så liten grad som möjligt av den som intervjuar. Syftet med de tematiska frågorna 

är att de ska vara utformade på ett öppet sätt för att intervjupersonen själv ska få möjlighet att beskriva 

de centrala företeelserna i studien. Fortsättningsvis beskrivs det för att få meningsfulla svar ska man 

använda sig av uppföljningsfrågor. Dessa frågor kan både ta en mer utforskande form eller vara mer 

konkreta i sin framtoning. När informanterna har svarat på de inledande frågorna kan man gå vidare med 

direkta frågor som behandlar de frågor som man ännu inte fått svar på (Esaiasson et al. 2012). För att få 

en bekräftelse på att man tolkat informanten på rätt sätt kan man med fördel använda sig av tolkande 

frågor vilket med fördel görs i slutet av intervjun. Ytterligare användbar metod under intervjutillfället är 

att låta tystnaden göra jobbet, det vill säga pauserna kan ge informanterna tid att utveckla svaren på eget 

bevåg (Kvale & Brinkmann, 2014). 

3.3.2 Urval 

Vi har intervjuat en tjänsteman vid Karlstads kommun som är involverade i kommunens Stadsdelsvision 

över Tingvallastaden. Valet av informant från kommunen i denna studie har gjorts utifrån hens yrkesroll 

och inblandning i den aktuella planeringen. Som Larsen (2009) beskriver ligger intresset i en kvalitativ 

studie att få en djupare förståelse om ett specifikt fält eller ämne baserat på erfarenheter. Avsikten för 

oss med att intervjua den valda informanten är för att komplettera dokumentstudien med en tjänsteman 

väl insatt i ämnet och på sådant vis bidra till att ge oss en helhetsbild. Som i Larsens (2009) beskrivning 

av hur informanter lämpligast väljs ut och där ett urval enligt självselektion i kombination med 

godtyckligt urval vilket blir applicerbart i denna studie. Det innebär att informanterna dels väljs ut av 

forskaren för att lämpligast passa in i forskningsfrågan men att det blir upp till informanten att välja 

huruvida de vill deltaga (Larsen, 2009). En fråga vi tagit ställning till är hur många intervjuer som 

behövdes för att genomföra studien. Kvale och Brinkmann (2009) redogör för att det inte alltid är 

fördelaktigt med många intervjuer utan att tiden bör läggas på förberedelser och analyser. Vidare menar 

Kvale och Brinkmann (2009) att den vetenskapliga tillförlitligheten i studien inte säkerställs med ökat 

antal intervjuer. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det grundar sig i en missuppfattning att 

kvantitativt antagande kan användas i ett kvalitativt sammanhang för att uppnå vetenskaplig 

tillförlitlighet. I likhet med författarna anser vi att behovet av att intervjua ett större antal personer inte är 

nödvändigt eftersom vi kommer använda oss av sakkunnig inom ämnet. Dessutom har vi valt bort att 

intervjua någon politiker eftersom dokumenten som behandlas redan har en politisk förankring i och 

med att dokumenten är antagna i Kommunfullmäktige, samt att det skulle krävas flertalet intervjuer för 

att den politiska kåren skulle bli representerad vilket skulle vara för tidskrävande inom ramen för en C-

uppsats. 
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3.4 Media 

3.4.1 Tillvägagångssätt och urval 

Tidningsartiklar i lokaltidningar har använts för att på så sätt få en bild av den rådande debatten samt ett 

bredare perspektiv av frågor som berör det aktuella visionsarbetet. De lokaltidningar som studerats är 

Nya Wermlands-Tidningen (konservativ) och Värmlands Folkblad (socialdemokratiskt) under perioden 

september 2016 till maj 2017. Vi har även gått igenom Facebookinlägg på NWT:s Facebooksida som 

berör några av artiklarna, vilket har som avsikt att spegla medborgarnas åsikter. För att bredda 

medborgarnas synpunkter ytterligare har vi också tagit del av kommentarer från en offentlig 

namninsamling angående kvarteret Almen. Vi har som avsikt att använda denna empiri för att ge en bild 

av hur opinionen ställer sig i frågan, dock har vi en medvetenhet kring att det sällan är de personer som 

är positiva eller likgiltiga i frågan som vänder sig till lokalpress för att göra sin röst hörd.   

3.5 Litteraturanförskaffning och Källkritik 

I denna studie har vi dels använt oss av litteratur som vi kommit i kontakt med tidigare under 

utbildningens gång. I sökandet efter litteratur har vi nyttjat biblioteksdatabasen vid Karlstads universitet 

samt sökmotorn Google Scholar. Vi har i de flesta fall i studien använts oss av forskare som har ett 

kritiskt förhållningssätt till stadsförnyelse. Under arbetets gång har vi noterat att den litteratur som 

behandlar det valda ämnet är uppbyggt på ett begränsat antal forskare, som sedermera är de 

återkommande källorna som andra studier inom ämnet använder sig av. Detta menar vi kan visa på en 

avsaknad av forskningsbredd i det aktuella ämnet.  

3.6 Validitet och Reliabilitet 

Validitet som begrepp syftar till relevans samt giltighet vilket innebär att det är av betydelse att insamlad 

data anpassas efter både problemformulering och frågeställning (Larsen, 2009). Larsen (2009) menar att 

det är av vikt att ställa rätt frågor för att få svar på det fenomen vi ämnar studera, samt belyser att det är 

lättare att säkerställa god validitet med hjälp av kvalitativa metoder då informanten har möjlighet att 

förklara och utveckla sina svar. Reliabilitet innebär att forskningens data är exakt och noggrant hanterad, 

det vill säga att den insamlade data behandlas på ett sätt som säkerställer att intervjuernas information 

inte blandas ihop (Larsen, 2009). Eftersom vi är två som kommer intervjua samt hantera materialet är det 

av vikt att vara systematiska i hanteringen av det empiriska material som insamlas. I kvantitativa studier 

är syftet ofta att utföra en statistisk generalisering av helheten av det urval som studeras. Generalisering 

är även något som förekommer i kvalitativa ansatser men som Johannessen och Tufte (2003) beskriver 

bör man istället använda sig av termen överförbarhet. Detta görs för att inte sammankopplas med den 
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statistiska generaliseringen som tillämpas i den kvantitativa ansatsen. Överförbarhet medför att 

forskarens förklaringar, tolkningar och begrepp kan vara användbara i andra sammanhang (Johannessen 

& Tufte, 2003). I likhet med Johannessen och Tufte (2003) menar vi att arbetets överförbarhet 

säkerställs eftersom vi använder etablerade begrepp samt tidigare forskning inom samma 

vetenskapsramar.  

3.7 Etiska överväganden 

Denna studie avser att belysa sociala effekter vid stadsförnyelse med Karlstads kommuns 

Stadsdelsvision i fokus och där intervjuer kommer att bedrivas, det innebär att vissa etiska 

hänsynstaganden kommer att beaktas. Larsen (2009) redogör för att det finns vissa etiska normer att 

följa när en forskning ska bedrivas och innefattas av att det ska finnas ett samtycke kring deltagandet 

samt att informanterna ska få vara anonyma. Detta beskriver även Johannessen och Tufte (2003) där 

samtyckeskravet innebär att informanten själv bestämmer under vilka villkor som deltagandet ska ske 

men även om deltagandet skall avbrytas. Däremot kan inte informanten vara helt anonym eftersom den 

intervjuade är ansvarig tjänsteman för ett av de studerade dokumenten och finns därmed namngiven. 

Dock väljer vi att inte namnge informanten eftersom avsikten inte är att studera enskilda individers 

insatser.  Konfidentialitetskravet innefattar att all information om informanten skall vara otillgängligt för 

obehöriga och nyttjandekravet betyder att informationen bara ska användas till forskningen och dess 

syfte Johannessen och Tufte (2003). Övriga etiska aspekter att reflektera över i detta arbete kan vara vår 

egna påverkan, som Larsen (2009) beskriver kan ge avtryck i hur informanten svarar och ger 

missvisande svar. 

  



35 

 

4. Empiri 

I det här kapitlet redogör vi för innehållet i det studerade material uppsatsen baseras på för att ge läsaren 

en inblick i de olika dokumenten. Vidare redogör vi för intervjumaterialet samt pressmaterial som 

tillsammans med dokumenten kommer att analyseras i nästkommande kapitel. Fokus ligger på att få 

kunskap om vilka grupper i samhället som inkluderas i kommunens Stadsdelsvision. Karlstads 

planeringsinriktning sker med en ide om att stadens utveckling ska vara hållbar och tillväxtdrivande för 

kommunen och regionen i stort (Stadsdelsvisionen, 2016). Vi har fokus på Stadsdelsvisionen 

Tingvallastaden i denna studie men för att analysen ska få en bredare grund analyseras Översiktsplanen, 

Tillväxtstrategin och Livskvalitet Karlstad 100 000 då Stadsdelsvisionen bygger på dessa dokument. 

Avsikten är att fokusera på de tillvägagångssätt, strategier och visioner vad gäller planeringen som avser 

att utveckla det aktuella området samt vilka föreställningar beträffande de människor som 

Stadsdelsvisionens förändringar ämnar inkludera.  

4.1 Översiktsplan 2012 

Översiktsplanens syfte är att kommunen ska visa framtidens långsiktiga intentioner med 

planeringsutvecklingen för mark och vattenanvändningen och att producera en översiktsplan är 

lagstadgat samt kräver att en kommuns översiktsplan ska hållas aktuell (Översiktsplan, 2012). Karlstad 

kommun beskriver att översiktsplanen är den plan som ska vara det övergripande styrdokumentet för 

investeringar i infrastruktur och vid lovgivning. Dokumentet ska ligga till grund för beslut inom andra 

myndigheter samt vara en guidning för hur den byggda miljön ska utvecklas där entreprenörer och 

allmänheten kan se hur politiken vill att den ska utvecklas (Översiktsplan, 2012). Karlstads kommun 

beskriver hur Översiktsplanen ska sträva mot att uppfylla visionsmålet som formuleras i Livskvalitet 

Karlstad 100 000, och det är kommunens invånare som ska ligga till grund för att öka tillväxten och nå 

100 000 kommuninvånare (Översiktsplan, 2012). 

Översiktsplanen i likhet med övriga dokument har ett fokus på tillväxt och attraktivitet, där centrala 

boendemiljöer samt ett utvecklat nöjes- och kulturliv ska attrahera de eftersökta invånarna. Det beskrivs 

att i takt med en ökad efterfrågan på boende i de centrala delarna och ett urbant nöjesliv har gjort att 

samhällsbyggandet har förändrats, trenden har nu blivit att allt fler städer bygger staden inåt. I takt med 

den ökade globaliseringen där en enahanda arkitektur fått råda menar kommunen att det är viktigt att 

Karlstad byggs utifrån en egen individualitet och karaktär. Karlstads kommun beskriver att inriktningen 

vad gäller nybyggnation ska företrädesvis ske i stadens centrala delar samt i områden med närhet till 

Vänern och älven. Denna utveckling menar kommunen beror på ökad efterfrågan på strandnära boenden 

och att flertalet industrilokaler vid vattnet har avvecklats (Översiktsplan, 2012). 
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I Översiktsplanen (2012) redogörs det för kommunens perifera tätorter, här menar kommunen att även 

de mindre orterna är viktiga för att skapa tillväxt och utveckling. Man avser att förstärka orternas 

identitet, öka trivseln samt tryggheten i form av centrumutveckling. Skillnaden mot andra studerade 

dokument är att det inte fokuseras på de specifika målgrupper som ska bidra till tillväxt. Ett 

övergripande ställningstagande för kommunens övriga tätorter är att behovet för seniorboenden anses 

stort och att en omvandling av flerfamiljshus är möjligt (Översiktsplan, 2012). 

4.2 Tingvallastadens Stadsdelsvision  

“Karlstads centrum är en mycket viktig del i Karlstads framtid som livsmiljö, arbetsplats 

och besöksmål. Men också för regionens möjligheter till tillväxt” (Stadsdelsvisionen 

Tingvallastaden 2016, s. 4) 

Tingvallastadens Stadsdelsvision (2016) kallas det planprogram som har för avsikt att beskriva 

utvecklandet av Karlstads centrala delar i form av handel, bostäder, arbetsplatser samt mötesplatser och 

benämns vara en viktig plats för Karlstads framtid. Stadsdelsvisionen innefattas av Karlstads centrala 

delar, benämnt i visionen som Tingvallastaden samt Haga och har avgränsats fysisk till järnvägen i söder 

och Klarälven i norr. (Stadsdelsvisionen, 2016). Målet med Stadsdelsvisionen (2016) är att i samband 

ombyggnaden av Karlstads centralstation och dess påverkan på staden se över möjligheter och 

förutsättningar för en utveckling av Tingvallastaden. I visionen pekas det ut ett antal övergripande 

målsättningar som anses särskilt viktiga vad gäller Tingvallastadens fortsatta utveckling. Dessa 

målsättningar behandlar frågor som förtätningsmöjligheter, nya attraktiva stråk, knutpunkter, 

trafiklösningar samt parkeringsförsörjning. Stadsdelsvisionen grundar sig på styrdokumentet 

Livskvalitet Karlstad 100 000 samt Översiktsplanen och Tillväxtstrategin (Stadsdelsvisionen, 2016). 

I dokumentet beskrivs det kortfattat för hur andra projekt har en direkt effekt på visionsarbetet med 

Tingvallastaden, där projektet “Tåg i Tid” med det planerade resecentrumet anges vara det som har 

störst påverkan. Även det nationella projektet “Framtidens Stad” där en dialog har skett med 

intresseorganisationer samt medborgare ligger till grund för Stadsdelsvisionen (2016). Projektet “Tåg i 

Tid” avser att utveckla och korta restider på Värmlandsbanan och sker i samarbete med Trafikverket och 

Region Värmland. “Framtidens Stad” är ett framtids- och visionsprojekt som drivs av bland annat 

konsultföretaget WSP, Fastighetsägare GFR och Svenska Stadskärnors organisation som riktat in sig på 

Karlstad, Gislaved, Varberg och Motala. Projektet “Framtidens Stad” ledde till en handelsutredning som 

avsåg att studera tillväxtmöjligheter i centrum, men även studera trenderna inom de svenska städernas 

samhällsutveckling (Stadsdelsvisionen, 2016). WSP beskriver själva på sin hemsida att bakgrunden till 

projektet har vuxit fram ur städers konkurrenssituationer, där externa handelscentrum, internet-handel, 
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urbanisering samt en generell ovisshet kring utveckling av svenska städer har bidragit till att projektet 

startades (Framtidens Stad WSP, 2015).  

4.2.1 Planen för Tingvallastaden 

Stadsdelsvisionen (2016) avser att utveckla stadens centrum och är högprioriterad enligt 

Översiktsplanen. Utvecklandet av centrum görs för att nå visionen om 100 000 invånare och i ett led för 

att nå tillväxtmålen beskriver kommunen att detta ska ske genom social, ekologisk, estetisk och 

ekonomisk hållbarhet. I Stadsdelsvisionen (2016) beskrivs det att området består av Karlstads 

kommersiella och kulturella nav där de vardagliga mötena ska ske. I ett led att stärka stadens 

kommunikationer planeras det för ett nytt resecentrum, avsikten är att göra kommunen mer attraktiv för 

att kunna locka besökare samt nya invånare i form av kompetenta människor och studenter som ska välja 

Karlstad som bostadsort. Ett ytterligare syfte med nytt resecentrum är att utöka sin arbetsmarknadsregion 

och strävan efter att göra staden mer global med siktet mot övriga nationen och världen (Stadsdelsvision, 

2016). 

Karlstads kommun beskriver i Stadsdelsvisionen (2016) att Karlstad stadskärna präglas av mycket höga 

kulturvärden som ämnas bevaras och skyddas. Några av de kvarteren som avses är Laxen, Gäddan, 

Udden och Almen vilka är de kvarter som överlevde stadsbranden 1865. Vidare beskrivs det att 

byggnader med kulturhistoriskt värde är något som är identitetsskapande och anses bidra till ett 

särskiljande från andra städer. Dessa kulturhistoriska miljöer ska även medverka till att livskvalitet 

uppnås. Ytterligare ett led i identitetsskapandet är att Tingvallastadens gestaltning, i form av ny-, om- 

och tillbyggnad ska ske med höga krav på det arkitektoniska utförandet vad gäller uttryck och kvalitet. 

Vilket ska få positiva effekter på stadens attraktivitet och varumärke. I Stadsdelsvisionen anses det 

önskvärt vid förtätning att uppföra nya landmärken med motiveringen att det kan vara gynnsamt för 

bland annat orienterbarheten att förlägga landmärken i Tingvallastadens östra och västra delar 

(Stadsdelsvisionen, 2016). 

Som en del i Stadsdelsvisionen har kommunen upprättat ett planförslag som behandlar kvarteret Almen. 

Förslagets består i att fastighetsägaren vill utöka antalet våningar på det gamla stadshuset med tre 

våningar samt uppföra två nya byggnader. Den ena byggnaden i form av ett höghus som avses bli upp 

till 16 våningar och i anslutning till detta höghus ska en mindre byggnad på tre våningar uppföras (Se 

figur 3). Det beskrivs även att det ska tas hänsyn till den kulturhistoriska miljön som präglar området 

(Karlstad växer, 2017). I kommunens förtätningsstudie har stadsbyggnadsnämnden beslutat att hänsyn 

ska tas till stadens enhetliga byggnadshöjd vid uppförande av nya höga byggnader samt att 

kompletterande påbyggnader på befintliga hus bör vara en till två våningar (Stadsdelsvisionen, 2016).  
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Figur 3. Visionsbild över tilltänk nybyggnation i Kv. Almen. (Karlstad växer, 2017) 

I Stadsdelsvisionen beskrivs det att 1000 nya bostäder ska uppföras inom Tingvallastaden och Haga. Ny 

bebyggelse för bostäder ska ske i Haga mellan Hagaleden och älven samt i kvarteret Älgen där 

nuvarande busstationen är belägen. Ytterligare bostäder förväntas uppföras i Tingvallastadens norra del i 

området kring gamla badhuset samt i östra delen av Tingvallastaden invid Hotell Bilan. 

Sandgrundsområdet avses att utvecklas med offentliga byggnader och som beskrivs ska präglas av hög 

arkitektonisk nivå. I samband med vissa av bostadsprojekten ska även promenadstråk, besöksmål, samt 

kompletteringar av verksamheter ske. De olika områdena är en del i att förse många Karlstadsbor med 

attraktiva boenden vid Klarälven samt stärka serviceunderlaget i centrum (Stadsdelsvision, 2016). 

4.2.2 “Sätta Karlstad på kartan” 

Kommunens Tillväxtcentrum har tillsammans med representanter för lokala näringsidkare inom 

restaurang-, caféverksamheter, handel, turism, politiker vid Tillväxtutskottet, Ungdomsfullmäktige samt 

tekniska förvaltningen i kommunen genomfört 12 olika workshops där omkring 100 yrkesverksamma 

personer deltagit. Avsikten med dessa workshops var att få diskussion kring stadens identitet, innehåll, 

gestaltning och vad som inom Tingvallastaden kan förändras till det bättre. Under dessa workshops 
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pågick det även samtal angående vad som skulle kunna tänkas “sätta Karlstad på kartan” samt kunde 

vara en “dragare” för kommunen. Den medborgardialog som fördes i och med detta skedde via en 

interaktiv webbkarta som Karlstads kommun hade på sin hemsida, vilket innebar att cirka 600 personer 

pekade ut vart positiva respektive negativa platser fanns i staden (Stadsdelsvisionen, 2016). 

4.2.3 Handel 

Planen för Tingvallastaden är präglad av handel och kan skönjas genom hela Stadsdelsvisionen. Till sin 

hjälp har man använt sig av en handelsutredning utförd av WSP som beskrivs ligga till grund för 

planeringen av detaljhandelns utveckling. Det beskrivs hur handelsutbudet ska bibehållas och utökas då 

det beskrivs finnas ett växande marknadsutbud i centrum och att de för närvarande huserar på en för 

liten yta. Därmed vill Karlstad kommun utvidga, behålla och förstärka stadskärnan för att göra plats för 

mer “rationella” handelslokaler, restauranger, caféer samt möjliggöra för fler kulturverksamheter. 

Stadsdelsvisionen beskriver hur Hamngatan måste bli mer stadsmässig för att sträckningen av centrum 

mot resecentrum ska bli möjlig i ett led att utvidga centrum. Utredningen pekar på att det är av stor vikt 

att se till att unika och spännande butiker behålls i centrum eftersom “De betyder mer för centrum än 

deras faktiska omsättning” (Stadsdelsvisionen 2016. s. 16). Detta ska ske tillsammans med 

stadsupplevelser bestående av restaurangutbud, kultur, gågator- och stråk samt mötesplatser, vilket ska 

ses som konkurrensfördelar gentemot externhandeln. Kommunen vill att tillgängligheten till staden med 

bil ska vara god, men att tillgängligheten beträffande biltrafik inte kan konkurrera fullt ut med externa 

köpcentrum som tillexempel Bergvik (Stadsdelsvisionen, 2016). 

4.2.4 Trafik 

Trafiklösningarna som tagits fram i samband med upprättandet av Stadsdelsvisionen bygger dels på 

handlingsprogrammet Trafikplan Karlstad och dels på en trafikutredning framarbetad av 

konsultföretaget Sweco. Handlingsprogrammet redogör för hur stadens trafiksystem ska nå de uppsatta 

målen i den strategiska plan (2015) som syftar till hållbar utveckling. En utgångspunkt för 

trafikplaneringen i Tingvallastaden beskrivs vara Karlstads vision om 100 000 invånare och i takt med 

ökad befolkning ska fler människor välja att cykla, gå eller ta kollektivt transportmedel. Detta ska leda 

till en trygg och attraktiv miljö i centrum när bilen inte längre är det dominerande inslaget. Vidare 

redogörs det för att attraktiva parkeringsplatser ska anläggas vid Tingvallastadens entréer 

(Stadsdelsvisionen, 2016). 

Trafikplanen innehåller ett antal prioriterade åtgärder som bland annat innebär att omforma Hamngatan 

till en stadsgata med avsikten att det ska leda till en förbättrad och attraktiv livsmiljö. Även fokus på 

ombyggnad av Resecentrum och det högprioriterade busstråket ingår i prioriteringsmålen. Till sin hjälp 

har kommunen använt sig av tidigare nämnda trafikutredning vilken är framtagen av Sweco. Denna 
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trafikutredning ska ge förslag på hur transportsystemet ska utformas för att bästa tillgänglighet, 

effektivitet och attraktivitet ska uppnås. För att få till ett fungerande trafiksystem har det tagits fram en 

prioriteringsordning beträffande olika trafikslag i syfte att uppnå en attraktivt hållbar stad 

(Stadsdelsvisionen, 2016). 

Prioriteringsordning för olika trafikslag i Tingvallastaden 

1. Fotgängare 

2. Cyklister 

3. Kollektivtrafik 

4. Räddningstjänsten 

5. Lastning/Lossning/Angöring 

6. Övrig biltrafik 

De förslag som tagits fram medför att kollektivtrafiken får ett ökat handlingsutrymme då vissa 

gatuavsnitt stängs av helt eller delvis för biltrafik, men även att stråk för cykel och gångtrafikanter ges 

företräde. Med utgångspunkt i prioriteringsordningen har det utarbetats förslag på hur trafiknätets 

funktionskrav för de olika trafikslagen, vilket ska vägleda hur de olika prioriteringarna ska utformas och 

utföras i gaturummet. Trafikutredningen visar på att de förslag gällande utformningen som baseras på 

funktionskraven i vissa fall går att lösa samtidigt som det tillkännages att framkomligheten i 

biltrafiknätet kommer begränsas (Stadsdelsvisionen, 2016). 

Trafikutredningens analyser angående trafiknätets konsekvenser på genomförbarheten har lett fram till 

ett resultat som bedöms ha stor osäkerhet. Osäkerheten motiveras med att den modell som använts vid 

analysen av vägnätet inte tidigare har gjorts på detaljerad nivå i Tingvallastaden, vilket fick till följd att 

det resmönster och den trafikefterfrågan som framträdde baserades på missberäkningar. Modellen tar 

heller inte i beaktande de förändringar i resmönster som sker i form av att människor väljer andra 

trafikslag än bil vilket förväntas bli verklighet när trafiksystemet blir trögflytande. (Stadsdelsvision, 

2016). 

För att nå de “allmängiltiga” hållbarhetsmålen i trafiksystemet som kommunen strävar efter för att bli en 

attraktiv stad pekar Trafikutredningens prioriteringsåtgärder på att dessa kommer att medföra stora 

begränsningar i framförallt biltrafiknätet. Dessa begränsningar i trafiknätet får även konsekvenser på 

trafikflödet i Tingvallastaden då bland annat Hamngatan kan nå nivåer som inte överensstämmer med 

den eftersträvade prioritetsordningen. Trafikutredningen som gjorts på uppdrag av Sweco fastställer att 

trafikmodellen är alltför osäker och grovt tilltagen för att det ska gå att dra några slutsatser 

överhuvudtaget, samt att nya förfinade analyser måste utföras för att de uppsatta prioriteringsåtgärderna 

ska kunna genomföras. På annan plats i dokumentet redogörs det i motsats till ovanstående, att “De 
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analyser som gjorts visar ett fungerande trafiksystem” (Stadsdelsvision 2016, s. 44) men pekar även på 

att det krävs fortsatt arbete för att få trafiken att fungera fullt ut (Stadsdelsvision, 2016). 

4.2.5 Tingvallastadens stadsbildsanalys 

Som ett hjälpmedel i planerings- och visionsarbetet för Tingvallastaden och Haga har man använt sig av 

Kevin Lynch stadsbildsanalys. Den beskrivs fokusera på människors upplevelser och de fysiska 

omgivningarna i staden. Metoden grundar sig i fem olika element som har till uppgift att skapa en 

visuell bild av staden, för att på så sätt få en uppfattning om hur människors orienterar sig samt upplever 

staden beträffande dess svagheter och kvaliteter. Metodens olika element är landmärken, stråk, enhetliga 

områden, gränser och knutpunkter. Förhoppningen är att dessa svagheter i stadsstrukturen ska åtgärdas 

vilket i sin tur ska leda till en tryggare, mer lättorienterad stad med en tydligare identitet. I resultatet av 

denna metod konstateras det bland annat att de ytterområden som ligger i anslutning till Tingvallastaden 

skulle stärka staden beträffande identitet, trygghet samt stadens läsbarhet om dessa utvecklades och 

samordnades med staden (Stadsdelsvision, 2016). 

4.2.6 Stadsdelsvisionens konsekvenser 

På sista sidan av dokumentet redovisas det för Stadsdelsvisionens ekologiska, sociala och ekonomiska 

konsekvenser. De ekologiska konsekvenser som identifieras är bland annat den minskade 

genomströmningen av trafik i centrum som ska leda till positiva effekter på luftkvalitet och buller. Dock 

är man av uppfattningen att trafiken kommer att öka på andra vägar runt centrum men att en 

omstrukturering av trafiken skapar en bättre miljö i Karlstads centrala delar, vilket anses positivt för 

Karlstads attraktivitet. De sociala konsekvenserna är de konsekvenser som får minst utrymme av de tre i 

Stadsdelsvisionen. De sociala konsekvenserna behandlar tillgänglighet och trygghet, där fokus riktas 

mot att fler boenden i centrum ska leda till ökad trygghet då det renderar i fler “ögon på gatan” under 

dygnets mörka timmar. Det uppges även att ombyggnationen av det planerade resecentrumet leder till att 

den tunnel som idag går under spårområdet kommer breddas och upprustas då den idag uppfattas som 

otrygg. Tillgänglighetsaspekten som behandlas i dokumentet avser frågan om det ska bli en bro över 

eller tunnel under spåret vid Västra Torggatans förlängning, vilket ska leda till ökad trygghet både på 

kvällen och dagen. De ekonomiska konsekvenserna tar sin utgångspunkt i tre olika delar. Den första 

delen beskriver hur Karlstad föreslås förtätas genom effektiv markanvändning där befintlig infrastruktur 

kan nyttjas. Även Tingvallastadens närhet till service, grönytor och kultur menar kommunen är av 

kvalitét. Den andra delen behandlar handel som avser att centrum ska tillhandahålla gynnsamma 

förutsättningar för handel i A-lägen och som förväntas ha positiv påverkan på ekonomin för centrum. 

Det redogörs även för att centrumhandeln är till fördel för hela staden. Del tre berör stadens identitet och 

framställer Tingvallastaden som en viktig komponent vid upprustning och förtätning, som ska medföra 
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ökad dragkraft och attraktivitet. Utvecklingsprojekten ska ske genom höga gestaltningskrav vilket anses 

kunna leda till mycket gynnsamma effekter för tillväxten (Stadsdelsvisionen, 2016).   

4.2.7 Visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 

Dokumentet Livskvalitet Karlstad 100 000 innehåller enbart åtta sidor och beskrivs vara en 

visionsbroschyr. Stadsdelsvisionen (2016) behandlar de ledstjärnor som benämns i Livskvalitet Karlstad 

100 000 (2008) och som vi valt att väva in i detta stycke som förtydligande. Stadsdelsvisionen 

Tingvallastaden och Översiktsplanen styrs av kommunens vision Livskvalitet Karlstad 100 000 där 

vision ska ligga till grund för Karlstads kommuns planering där de inledande orden är:  

“Karlstads kommuns vision talar om vart vi ska färdas tillsammans och ger en bild av vår 

framtid. Den beskriver hur vi ska skapa en lockande livsmiljö samtidigt som vi växer och 

utvecklas.” (Livskvalitet Karlstad 100 000 2008, s. 2) 

Livskvalitet Karlstad 100 000 tar fasta på att Karlstad har som mål att skapa en hög livskvalitet och växa 

som stad för att uppnå visionen om 100 000 invånare. Som tidigare beskrivet avser dokumentet att de 

uppsatta tillväxtmålen ska ske med ett socialt, ekologiskt, estetiskt och ekonomiskt hållbarhetstänk. För 

att uppnå målet med kommunens vision om Livskvalitet Karlstad 100 000 har det tagits fram fyra 

prioriterade målområden (Livskvalitet Karlstad 100 000, 2008). 

4.2.8 Ledstjärnor 

Som tidigare nämnt har dessa ledstjärnor en betydande inverkan på Stadsdelsvisionen Tingvallastaden 

där stadskärnan beskrivs vara en viktig del vad gäller den tillväxt, identitet och attraktivitet som Karlstad 

eftersträvar. Det anses betydelsefullt och eftersträvansvärt att stadskärnan växer i takt med övriga staden 

och att den har förmågan att möta de framtida behoven gällande utveckling (Stadsdelsvision, 2016). 

Den första ledstjärnan i visionen är En attraktiv stad som växer och presenteras på följande sätt: 

Kommunen beskriver att handeln i Tingvallastaden ska vara prioriterad och utvecklas ytterligare. För att 

handeln ska kunna utvecklas anser man att tillgängligheten är en avgörande faktor där alla trafikslag ska 

ha möjlighet att nå stadens handelsstråk. Emellertid ska biltrafikens genomfartsmöjligheter i 

Tingvallastaden begränsas för att istället ge företräde åt cykel- och gångtrafik. Tingvallastadens service, 

kultur- och nöjesutbud samt handeln ska innehålla puls och dynamik. Dessa stråk ska utvecklas med 

avsikt att möta framtidens behov beträffande attraktiva och spännande mötes- och handelsplatser. Detta 

ska göras för att möta konkurrensen med stadens externa handelsområden. För att stärka Karlstads 

identitet ska kulturhistoriska byggnader värnas i avsikt att skilja Karlstad från andra städer och vid 

nybyggnation ska hög arkitektonisk kvalitet föreligga. Utförandet av byggnader i Tingvallastaden anses 

inverka på stadens varumärke, identitet och attraktivitet. Det bedöms även att en bättre anknytning till 
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Universitetet bör ske med Tingvallastaden för att skapa mötesplatser för studenter utanför 

campusområdet (Stadsdelsvision, 2016). 

Visionens andra ledstjärna inbegriper En stad för alla som lyder: 

I Stadsdelsvisionen (2016) redogörs det för att En stad för alla innebär att Karlstad ska vara en socialt 

hållbar stad där alla människor kan känna sig välkomna och trygga. Tingvallastadens boendemiljö ska 

vara attraktiv, trygg samt rikta sig till människor oavsett kön, etnicitet och var i livet de befinner sig. 

Tingvallastaden ska ta form som en blandstad där livsmiljön ska vara attraktiv och där service, arbete, 

rekreation, kommunikationer och fritidsaktiviteter ska nås genom promenadavstånd (Stadsdelsvisionen, 

2016). 

Karlstads kommuns tredje ledstjärna behandlar Den goda gröna staden: 

I Tingvallastaden ska en ekologisk filosofi råda, vilken ska sätta sin prägel på stadsutvecklingens 

livsmiljö. Stadskärnan ska ha tillgång och närhet till vatten, fritidsaktiviteter samt gröna platser. 

Tingvallastaden ska även förses med mer grönska på väggar, tak och mark (Stadsdelsvision, 2016).  

Fjärde och sista ledstjärnan En kommun i gott skick innebär: 

Den sista ledstjärnan får inget större utrymme i Stadsdelsvisionen och innefattas endast av en mening. 

Denna mening beskriver att Tingvallastadens stadsrum och gator ska vara välvårdade samt ge intryck 

om trygghet och omsorg (Stadsdelsvision, 2016).   

4.3 Tillväxtstrategin 

Det dokument som kommunen lyft fram som en del i den strategiska planen för att uppnå Livskvalitet 

Karlstad 100 000 är en tillväxtstrategi vilken är en del av tre hållbarhetsstrategier. Förorden till 

dokumentet är skrivna av Per-Samuel Nisser som är Kommunstyrelsens ordförande där han inleder med 

orden: 

För att vi ska nå målet i visionen måste Karlstad vara en öppen stad där människor har 

möjlighet att utvecklas, växa och förverkliga sina drömmar. Vi vill skapa attraktiva 

boende- och livsmiljöer och goda förutsättningar för att människor ska ha ett meningsfullt 

arbete att gå till (Tillväxtstrategin 2013, s. 3). 

Karlstad kommuns kommunfullmäktige har antagit en strategisk plan (2015) för hur verksamheterna ska 

styras där tillväxtstrategin ingår (Tillväxtstrategin, 2013). Den strategiska planen (2015) beskriver hur 

styrmodellen för kommunen ser ut och där visionen om att Karlstad ska bli 100 000 invånare är 

övergripande. Vidare beskrivs det olika målområden som ska genomsyra verksamheten som tillexempel 
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tillväxt, attraktiv stad, utbildning och kunskap samt en stad för alla (Strategisk plan, 2015). Dessa 

målområden beskrivs som externa mål och som kommunen beskriver “har medborgarna i fokus och 

handlar främst om det som kommer medborgaren till del.” (Strategisk plan 2015, s. 6). Hela 

kommunens organisation ska enligt den strategiska planen utgå ifrån dessa mål och arbeta för att dessa 

ska uppnås (Strategisk plan, 2015). I likhet med Översiktsplanen (2012) beskriver Tillväxtstrategin hur 

tillväxten ska baseras på kommunens invånare och att detta grundar sig på styrdokumentet Livskvalitet 

Karlstad 100 000 (Tillväxtstrategin, 2013), men noterbart är att detta inte nämns i Livskvalitet Karlstad 

100 000. 

Det beskrivs i Tillväxtstrategin (2013) att det är av vikt att Värmland har en tillväxtmotor och denna 

motor anses vara Karlstad. Större regioner och dess marknad har ett bredare innehåll av kompetent 

arbetskraft där underlaget för specialiserade verksamheter och tjänster ökar. Detta ska i sin tur leda till 

att attrahera företag att investera samt locka nya invånare. Då Karlstad ses som tillväxtmotor i regionen 

anser de att det är befogat att ha en vision som syftar till att nå 100 000 invånare (Tillväxtstrategi, 2013). 

I Tillväxtstrategin framhålls det att Karlstad ska ha goda förutsättningar för näringslivet, livsmiljöer som 

attraherar samt möjliggöra för goda studieförhållanden. Strategin beskriver det som “Attraktiva och 

trivsamma miljöer är av särskild betydelse eftersom det är människorna som får Karlstad att växa och 

utvecklas” (Tillväxtstrategi 2013, s 4). Vilket får till följd att Karlstad ska förfoga över ett omfattande 

nöjes- och kulturutbud innehållandes dynamik och puls. Vidare ska Karlstad erbjuda närhet till 

naturupplevelser, fritidsaktiviteter och vatten samt bistå med väl fungerande kommunikationer 

(Tillväxtstrategi, 2013). 

För att nå målen om en ökad tillväxt har kommunen riktat in sig på ett antal målgrupper. Dessa 

målgrupper inkluderas av studenter, vilka efter avslutande studier ska välja att bosätta sig och arbeta i 

kommunen. Man eftersöker även människor med konkurrenskraftig kompetens som med hjälp av ett 

dynamiskt och attraktivt näringsliv inom många olika branscher ska få Karlstad att växa. Det anses vara 

av vikt att skapa goda förutsättningar för näringslivet för att på så sätt behålla och locka till sig 

människor med konkurrenskraftiga kvalifikationer. Som tredje målgrupp har kommunen identifierat 

besökare som en viktig kategori. Besökare bedöms vara en förutsättning för tillväxt då de anses ge 

upphov till ökad inflyttning. Det anses även att utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är betydelsefullt 

för besöksnäringen där målsättningen är att bli en av de fyra främsta evenemangsstäderna i Sverige 

(Tillväxtstrategi, 2013). 

Kommunen har i Tillväxtstrategin (2013) preciserat fyra områden vilket tillväxtarbetet ska fokusera på 

för att nå visionen om 100 000 invånare. Dessa inriktningar är: 
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1. Livskvalitet 

2. Tillgänglighet 

3. Näringsliv och innovativa miljöer 

4. Kompetens och utbildning 

4.3.1 Livskvalitet 

Den första inriktningen som berör livskvalitet, ämnar ta vara på att både företag och unga människor är 

benägna att flytta i och med den ökade rörligheten i samhället. Kommunen anser att unga människor 

ställer högre krav på sin boendeort än vad som tidigare varit fallet. Det beskrivs att en attraktiv livsmiljö 

innehållandes ett varierat och stort utbud av evenemang, diversifierad arbetsmarknad och goda 

studiemöjligheter ska dra till sig ett stort antal av dagens unga. Karlstads kommun menar att de utgår 

från studier som visar på att en attraktiv livsmiljö är en viktig anledning vid val av bostadsort. Dessa 

attraktiva livsmiljöer är något som kommunen tagit fasta på och som präglar de uppsatta målen och 

visionerna. Detta ska i sin tur generera att företag etablerar sig där det finns kompetent arbetskraft. 

Vidare menar kommunen att Karlstads utbud vad gäller upplevelser inom natur och kultur är stort. 

Likaså anses stadskärnan ha de rätta kvaliteterna när det kommer till attraktivitet och upplevelser men att 

det här är ett område som kan förädlas ytterligare i strävan efter en positiv utveckling. Kommunen anser 

att det är betydelsefullt att skapa livsmiljöer som explicit ska attrahera de eftersökta grupperna, detta för 

att uppnå visionen om 100 000 invånare (Tillväxtstrategi, 2013). 

De insatser som kommunen bland annat avser att använda sig av för att nå en ökning av befolkningen är 

att få studenterna att stanna efter att deras studietid är avslutad genom att skapa bostadsmiljöer som är 

attraktiva. Bostadsmiljöerna avses att innehålla en blandad bebyggelse där variation beträffande 

upplåtelseform och bostadstyp ska råda. Kommunen vill även bygga en stad med medborgarnas bästa 

för ögonen samt utveckla en levande stadskärna som tillgodoser behovet som de eftersökta grupperna 

efterfrågar, detta i form av bland annat handel och evenemang. Det ska även tas tillvara på erfarenheter 

från de jämförelsekommuner som Karlstad har gällande centrumutveckling. Ytterligare mål som 

kommunen har för att skapa livskvalitet är med hjälp av konsert- och konferensanläggningen Karlstad 

CCC, vilket ska rikta sig mot tidigare nämnda målgrupper som anses stimulera tillväxten i kommunen. 

Enligt Tillväxtstrategin (2013) är Karlstad CCC en av “dragarna” som ska bidra till att Karlstad 

konkurrerar om att vara en av de fjärde främsta evenemangsstäderna i landet. 

4.3.2 Tillgänglighet Regionalt/Nationellt/Globalt 

Även tillgänglighet bedöms vara en faktor som ska få Karlstad att nå 100 000 invånare. Det lyfts fram i 

dokumentet att människor i dagens samhälle är mer benägna att arbetspendla vilket en god tillgänglighet 

ska ge förutsättningar till. God tillgänglighet ska främja serviceutbudet, rörligheten på arbetsmarknaden, 
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ge ökad kunskapsproduktion, boendemiljöer men också upplevelser och företagande. Det redogörs för 

att Karlstads geografiska läge i den så kallade “Nordiska triangeln” mellan Stockholm och Oslo ska 

realisera i nya lösningar beträffande kommunikationer. Den ökade arbetspendlingen samt en förstoring 

av regionen ökar kraven på en utbyggd infrastruktur som ska tillgodose tidsvinster, bekvämligheter och 

flera olika valmöjligheter. Näringslivets behov av snabba förbindelser med övriga världen ses som 

viktigt, likaså att de stora vägarnas gestaltning är betydelsefullt för hur mötet med staden upplevs. Det 

anses också vara av vikt att den digitala infrastrukturen får stort utrymme. Med hjälp av växande 

användning av IT ska konkurrenskraften, tillväxten och innovationsförmågan stärkas, vilket anses gynna 

en hållbar utveckling (Tillväxtstrategi, 2013). 

4.3.3 Näringsliv och innovativa miljöer 

För att regionen och Karlstad ska öka andelen företag med avsikt att få dem att växa ska kommunen 

verka för att på ett bättre sätt ta hand om människors idéer och innovationer samt underlätta för 

entreprenörskap. Det anses även att det är av vikt att skapa miljöer för kunskapsintensiva företag och 

organisationer där möten med utbildning och forskning sker för att öka innovations- och 

entreprenörskapet. Tillverkningsindustrins nedgång i form av bland annat automatisering och försämrad 

konkurrens, menar man har föranlett till att kunskapsintensiva företag och dess högutbildade arbetskraft 

vuxit. Denna förändring från industrisamhälle till kunskapssamhälle leder till ett ökat behov av 

arbetskraft som är välutbildad. Den välutbildade arbetskraften ses som en viktig förutsättning när företag 

inom tjänste- och kunskapssektorn ska etablera och lokalisera sig, vilket anses motivera varför dessa 

företag och dess högutbildade personal är förlagda i storstäder, städer med universitet samt i regionala 

centra (Tillväxtstrategi, 2013). 

4.3.4 Kompetens och utbildning 

För att få till ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark offentlig sektor menar kommunen att en 

kompetent och välutbildad arbetskraft tillsammans med kvalitativa utbildningsmöjligheter är 

nödvändigt. Detta bedöms leda till att regionen och Karlstad blir attraktivt för nya företagsetableringar 

samtidigt som hälsan och livskvaliteten förbättras i kommunen. Kommunen pekar på flera nationella och 

regionala studier som visar på vilka utmaningar som Karlstad och dess region står inför i sitt arbete kring 

tillväxt. Det anses viktigt att attrahera konkurrenskraftig kompetens, behålla kompetens samt höja 

utbildningsnivån för att utveckla ett konkurrenskraftigt näringsliv och en stark offentlig sektor. Det ska i 

alla led inom skolan göras satsningar med fokus mot entreprenörskap. Detta ska tillexempel ske genom 

utbyte mellan universitetet och näringslivet där forskning med förbindelse till företag med inriktning 

mot pappersteknik och datakommunikation tidigare anses ha varit ett lyckosamt partnerskap 

(Tillväxtstrategi, 2013). 
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4.5 Intervju 

Intervjun som genomfördes med en kommunal tjänsteman kommer nedanför redovisas i de övergripande 

teman som behandlades under intervjun och som är sociala aspekter, planeringsideal och planerarrollen.  

4.5.1 Sociala aspekter 

Vid frågan om hur informanten skulle definiera social hållbarhet svarar hen att det innebär att människor 

med olika förutsättningar som tillexempel klass, kön, etnicitet eller ålder ska ha samma möjligheter till 

ett bra liv i samma stadsdel. Informanten belyser dock att hen tittar mycket på den fysiska utformningen 

vad gäller social hållbarhet, att det är bland annat tillgänglighet i form av att barn kan röra sig fritt och 

trygghet med tillexempel belysning som hen är van vid. Vid frågan om det finns någon som tittar på de 

övriga sociala aspekterna svarar informanten att hen inte vet hur de andra förvaltningarna är 

organiserade och kan inte svara på det. När informanten frågades hur de sociala aspekterna värderas i 

förhållande till andra aspekter förstod hen inte frågan och den fick förklaras mer ingående, men svarar 

sedan att de generellt jobbar med att diskutera dessa frågor vid projektets uppstartsmöten och säger att 

det är bra att tidigt fundera över dessa frågor. Däremot berättar informanten att det inte riktigt gått 

tillväga på det sätt i Stadsdelsvisionen och att de tittat på den Strategiska planen för att se hur de har 

kunnat väva in attraktiv stad och tillväxt vid utformning av den fysiska miljön. Vid frågan om det är 

någon av de nämnda målen som har varit mer applicerbar för att uppnå social hållbarhet beskriver 

informanten att det jobbas aktivt med att minska biltrafiken och att förbättra för de som väljer att gå, 

cykla eller ta kollektivtrafik. Informanten berättar att de jobbar med att koppla samman Tingvallastaden 

med övriga stadsdelar och att de uppmuntrar till att centrum ska vara en blandstad samt mångfunktionell 

i sin utformning. 

Frågan ställdes sedan hur målområdena implementeras när man ska skapa en stad för alla där 

informanten berättar att hen tycker det är problematisk att göra någonting konkret i den fysiska miljön 

utifrån svävande planer. Men säger att hen tycker de ändå har försökt att forma den fysiska miljön så att 

det blir en stad för alla samt lyfter exempel i form av att det ska vara en bra livsmiljö samt att 

barnfamiljer och gamla kan bo kvar. Vidare beskriver informanten att det blir upp till varje tjänsteman 

att tolka och konkretisera de mål och visioner som ligger till grund för kommunens arbete. I 

Stadsdelsvisionen, berättar informanten att det har varit mycket upp till tjänstemännen som skrivit 

dokumentet att vrida och vända samt göra tolkningar av målen. Informanten beskriver hur konflikten 

mellan sociala aspekter och övriga mål, som tillexempel ekonomiska kan skönjas där byggherrar har den 

ekonomiska vinningen för ögonen, dock belyser informanten att det ingår i kommunens uppdrag att 

värna om de allmänna värdena och skydda dessa mot vinstdrivande intressenter. I det avslutande 

samtalet belyser informanten att området social hållbarhet och de mjuka värden som behandlas “lätt 
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städas bort” och att det är någonting som byggherrar inte är intresserade av att behandla. Hen lyfter 

även bristen på metoder för att lyfta de sociala värdena och menar att det tyvärr är en haltande del i 

planeringen. 

4.5.2 Planeringsideal 

Under intervjun belyser informanten hur staden planeras efter vissa ideal och vid den specifika frågan 

kring vilka ideal som råder idag berättar hen att det bland annat är förtätning, bygga staden inåt, 

blandstad samt göra miljön bättre för gående och cyklister. Däremot belyser informanten att den synen 

skiljer sig mot allmänheten eller andra förvaltningar inom kommunen men att inom planeringsbranschen 

är idealen allenarådande. Informanten beskriver hur Tingvallastaden är ett område där förutsättningarna 

är goda och att centrum är blandat men att det finns andra områden som inte har samma förutsättningar 

och att det blir viktigare att få till planeringsidealen där. Vid frågan om huruvida det har tittats på andra 

städers visionsarbete berättar informanten att det är någonting de har gjort och där ett liknande område 

som Karlstads tågstation har jämförts med och att Borås utveckling av handel har även har tittats på. 

Samtidigt menar informanten att det inte går att applicera rakt av och att planeringen måste utgå från sin 

egens stads förutsättningar. Informanten säger även:  

“Nu blir det ju mycket att vi använder dom generella trenderna, minska bilberoendet, 

bygga för blandstad, a men lite sådana käpphästar som vi jobbar med [sic]” 

Samtidigt belyser informanten att det krävs mer interna diskussioner för att tydliggöra hur visionerna 

och målen för kommunen ska konkretiseras och att det idag är individuella tolkningar som görs.  

  

4.5.3 Planerarrollen 

Informanten frågades om hur Stadsdelsvisionens arbetsgrupper var sammansatta och hur urvalet till 

dessa såg ut. Svaret var att det innefattas av nyckelpersoner från olika förvaltningar och som är tilldelade 

platsen via sin chef, dock är det informanten och hens kollega som styr grupperna. Urvalet säger 

informanten har skett utifrån kriterierna kompetens och tid. Vid frågan om konsulternas involvering och 

hur mycket utrymme dessa ges svarar informanten att en konsult lämnar anbud på en noggrant 

specificerad förfrågan och det tydligt framgår vad de lämnar pris på att utföra. Informanten frågades 

därefter hur planerarrollen ser ut när materialet är klart och hur mycket som används, vilket hen svarade 

att de går igenom materialet med konsulten och att om det ser korrekt ut används det. Men informanten 

beskriver även hur dialog förs för att materialet ska bli rätt och riktigt samt det som de efterfrågar. 

Konsulters involvering har sakteliga ökat eftersom myndigheter har ökat kraven för utredningar över de 

senaste 20 åren enligt informanten som berättar att det är befogat att anlita professionell hjälp om 

kompetensen eller tiden saknas. 
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4.6 Tidningsartiklar/Insändare 

För att få en insikt i hur opinionen ser ut beträffande olika projekt inom Tingvallastaden har artiklar och 

insändare från lokalpressen studerats. Det har genom artiklar och insändare riktas viss kritik mot delar 

Stadsdelsvisionen men även mot projekt som sker inom visionens ramar men som inte är specificerad i 

själva visionen. Ett sådant exempel och som fått stor uppmärksamhet är utbyggnaden av gamla 

stadshuset och dess planer på ett höghus i kvarteret Almen.  

4.6.1 Almen 

Värmlands Folkblad (VF) skriver i en artikel att kommunen avser att det ska tas hänsyn till befintlig 

kulturmiljö i kvarteret Almen. Karlstads kommun har tagit fram ett underlag som behandlar kulturmiljön 

där det bland annat ska anpassa höjden vid nybyggnation och renovering till befintlig struktur. Artikeln 

återger kommunens motivering gällande byggnadshöjden för höghuset i kvarteret med att det blir en 

markör för kvarteret Almen (Sjögren, 2017a). 

Det planerade höghusbygget i kvarteret Almen och påbyggnaden av gamla stadshuset har kritiserats av 

länsstyrelsen i ett yttrande som VF rapporterar om. Länsstyrelsens kritik består i att höjden på höghuset 

är ett problem för att det påverkar stadssiluetten negativt där domkyrkan har varit det dominanta inslaget 

i Karlstad. Ytterligare kritik som länsstyrelsen framför är höghusets direkta placering i kvarteret Almen 

som präglas av högt kulturhistoriskt värde. Denna placering i Almenkvarteret skulle enligt länsstyrelsen 

reducera upplevelsen av den kulturhistoriska miljön. Även påbyggnaden på gamla stadshuset anses bidra 

till denna förändring. Sedan tidigare har ett snarlikt yttrande inkommit från Värmlands museum som 

delar länsstyrelsen kritik. Synpunkter på planen har inkommit från ett 90-tal Karlstadsbor där enbart 

dussintalet ställer sig positiva till det planerade bygget (Sjögren, 2017b). 

I en insändare i VF uttrycks det stöd för länsstyrelsens yttrande. En skribent anser att planerna 

beträffande Almenkvarteret är orimliga och de styrande politikernas vurm för förtätning leder till att 

staden förfulas. Skribenten anser även att om gamla stadshusets byggnad är för liten när den köptes 

borde ägaren se sig om efter en ny byggnad på annan plats (Insändare, 2017a). I en annan insändare i 

Nya Wermlands-Tidningen (NWT) frågar sig insändarskribenten varför kommunen har för avsikt att i 

Almenkvarterets kulturmiljö bebygga och riva upp det nyligen anlagda Almentorget för att uppföra en 

“16 våningar hög fallossymbol i glas”. Vidare ställer skribenten frågan huruvida medborgarna ställer sig 

bakom försäljningen av den kommunala marken som byggnaden ska uppföras på (Insändare, 2017b). 
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4.6.2 Trafik och tillgänglighet 

 
Figur 4. Karta över framkomlighet och stråk. (Martinsson, 2017) 

Inom ramarna för Tingvallastadens Stadsdelsvision diskuteras tillgänglighet och trafik i lokalpressen. I 

NWT presenteras Stadsdelsvisionen där man belyser att kommande satsningar i centrum kommer leda 

till begränsad framkomlighet för biltrafiken (Se figur 4). Det framkommer i artikeln hur antalet 

parkeringsplatser inte kommer utökas men att besöksparkeringar ska lokaliseras i utkanten av centrum 

och att de analyser som tagits fram inte är tillförlitliga enligt den kommunal tjänsteman som intervjuats 

(Martinsson, 2017). I en annan artikel lyfts det fram olika kommentarer från kommuninvånarna gällande 

tillgänglighet till staden samt parkeringar där det inte enbart är lokalisering som anses vara problematisk, 

det gäller även priset samt att parkeringshusen upplevs otrygga. Och som det framkommer i artikeln 

anser en av de citerade att “vi bojkottat centrum för att det inte går att parkera nära affärerna. 

Parkeringshusen är trånga och otäcka att åka in i, de känns också otrygga. Nej Karlstads centrums är 

planerat för centrumbornas skull, INTE för oss andra utanför och absolut inte för oss äldre” (Röstell & 

Sims, 2017). Peter Kullgren, före detta kommunalråd, säger i en intervju med NWT att dessa insatser är 

vitala för att Karlstad ska kunna växa till 100 000 invånare, samtidigt menar han att det ska vara enkelt 

att ta sig in till centrum och kunna parkera nära handeln och att det ska uppföras fler parkeringsplatser i 

staden (Bouczan, 2017). 

Ytterligare röster från allmänheten gjorde sig hörda på NWT:s facebooksida där flertalet var negativt 

inställda till den förändring som kommer ske i Tingvallastaden.  
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Bland annat yttrades det: 

“Vi är många som inte har kollektivtrafik där vi bor. Ska vi till stan är det bil, eller inte 

alls.” (Reducks Axelsson, 2017). 

“Det värsta är att våra politiker glömmer att Karlstad är en kommun och inte bara en 

stad. Vi som bor ute i de yttre delarna av kommunen och betalar samma kommunalskatt, 

blir bortmotade från innerstan genom att man planerar att ta bort ett flertal parkeringar. 

De tycker kanske att det duger med tråkiga Bergvik och Välsviken åt oss.” (Carlsson, 

2017). 

“Tro fan att folk inte handlar i stan när de redan nu är svårt att ta sig in i stan och hitta en 

parkering. Ska dom dessutom stänga av massa gator som gör de ännu svårare att ta sig in 

i centrum så kommer ännu fler att åka ut till bergvik eller välsviken [sic]” (Gull, 2017). 

“Om man läser artikeln står att det finns 4000 parkeringsplatser i stan, och det stämmer 

säkert, skillnaden är att dels kostar de en jäkla massa pengar (mot gratis vid Bergvik och 

Välsviken), dels är de placerade långt ifrån affären man vill handla i. Människor är lata 

och vill inte parkera bilen vid Bilan för att sen gå till Mitticity, Åhléns etc, för det känns 

långt. För mig är det kostnaden av parkering som gör att jag inte handlar i stan.” 

(Andersson, 2017). 

Tillgängligheten till stadens centrum belyses även av Maria Frisk, Fastighetsägarna i Värmland genom 

ett debattinlägg i NWT där hon skriver att det finns förståelse för att det ska finnas färre bilar i rörelse i 

centrum men att det finns risk för att det kan få negativa effekter på handeln. Att människor som tar 

bilen till centrum eftersöker enkel tillgång till centrum kan påverka valet av att välja att åka in i centrum 

eller till externa handelscentrum. Frisk skriver även att Karlstads kommun bör utöka samarbetet med 

lokala näringsidkare och fastighetsägare med motiveringen att de besitter kunskap om vad handeln 

behöver för att utvecklas och trycker på den ökande konkurrensen som råder kan påverka kommunens 

ambition till ett attraktivare Karlstad (Frisk, 2017). I en artikel från NWT svarar Frisk på frågan vad hon 

som ansvarig för näringspolitiken på Fastighetsägarna i Värmland vill se för satsningar för att göra 

stadskärnan i Karlstad mer attraktiv. Frisk menar att det bör ske en ökad samverkan beträffande 

butiksetableringar, lägen, tilltalande butiksutbud samt att det är av vikt att stärka handelsstråk och arbeta 

i kluster. Fastighetsägarna i Värmland ska vara med att skapa en attraktivare stadsmiljö för att människor 

ska vilja vistas där. Detta ska i sin tur leda till att fastighetsägarnas värde på byggnaderna ökas. Frisk 

anser att det även är angeläget att vid upprustning av centrummiljön sörja för att tillgängligheten och 

parkeringsmöjligheterna är goda (Wik, 2016).    
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4.6.3 Namninsamling 

I en underskriftsinsamling på Karlstad kommuns hemsida gällande höghusbygget i kvarteret Almen har 

nästan 200 underskrifter och kommentarer samlats in. Några av dessa återges nedan för att skildra 

oppositionen kring förändringen som sker i Tingvallastaden. 

“Vi har ett område i Karlstad som överlevde branden 1865. Tack vare privat insats 

lyckades man rädda fastigheterna från att förstöras. Glädjande nog tycks våra 

beslutsfattare insett att stadsdelen är väl värd att bevara även för framtiden och stora 

pengar har lagts ner bl.a. genom att öppna upp mot Drottninggatan. Att nu bygga ett 

höghus som inte på något sätt harmonierar med övrig bebyggelse och kalla detta för 

någon slags "port" verkar helt befängt.” (Namninsamling, 2017) 

“Att sträva efter 100 000 inv. kan väl inte innebära att allt skall se ut som det man bygger i 

Inre hamn och vid Tullholmsviken.” (Namninsamling, 2017) 

“Viste (sic) Karlstad kommun om byggnadsplanerna vid försäljningen? Varför såldes 

fastigheten till denna köpare när det fanns högre bud? Varför ska det byggas ett höghus på 

en plats där man precis färdigställt en fin passage mellan Drottninggatan och kvarteret 

Almen?” (Namninsamling, 2017) 

“Vad finns det för mänskligt värde i ett högt smalt glashus i Karlstads ljusa öppna 

stadskärna? För vems skull skall det byggas? Stadshuset ska bli tre våningar högre och 

tydligen ska ett ytterligare hus byggas.Att täcka husen med glasade fasader som drar ljuset 

mot sig gör att husen helt tar över fokus från det vackra kvarteret Almen. De nya husen 

kommer att förändra Karlstads utseende för överskådlig tid. Tänk om i tid och förändra 

området i samklang med den bebyggelse som finns där idag. Inte ens i Stockholm bygger 

man höghus bland träkåkarna på söders höjer. (sic)” (Namninsamling, 2017) 

“Ett ytterst märkligt hanterande. Sälja till underpris till ett start-up företsg (sic) med en 

ännu inte lanserad app. En startup behöver aldrig en fastighet utan detta är bara ett sätt 

att lura politiker. Att sedan ha fräckheten att komma med ett förslag som förfular det sista 

vi har i gamla kvarter och skyline från älven är otroligt. Vilken hållhake har Solberg och 

Co på kommunen? Glöm detta!” (Namninsamling, 2017) 
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5. Analys 

I detta kapitel sammanväver vi teorin och empirin till en diskussion med avsikt att ge svar på studiens 

frågeställningar: Vilka är de tilltänkta adressaterna för Stadsdelsvisionen Tingvallastaden? samt Hur 

Karlstads kommuns planerare arbetar med de sociala aspekterna vid stadsförnyelse? 

5.1 Retrostaden 

Tunström (2009) beskriver hur den traditionella staden präglas av ideal hämtade från förr och som 

innefattas av att staden ska vara tät med blandade funktioner. Detta i likhet med Ahlberger (2001) som 

menar att den traditionella staden var socialt uppdelad i olika zoner där de med högst status bodde i 

stadens centrala delar. Att de som var bättre bemedlade bodde i centrala delarna gjorde att de som 

saknade medel inte hade tillgång till centrums dyra bostadsmarknad (Ahlberger, 2001). Dessa strukturer 

kan urskiljas idag och som Karlstads kommuns Översiktsplan (2012) återger är det de centrala 

boendemiljöerna som framhålls och kommunens inriktning på nybyggnation ska företrädesvis ske i 

Tingvallastadens närhet. Stadsdelsvisionen Tingvallastaden (2016) beskriver hur det ska byggas 1 000 

nya bostäder i centrala Karlstad med närhet till vatten vilket kommunen benämner ska bli attraktiva. 

Utöver dessa förtätningar ska verksamheter och serviceunderlaget i form av handel, restauranger, caféer 

samt kulturverksamheter i centrum stärkas vilket beskrivs i Stadsdelsvisionen (2016). Detta är någonting 

Tunström (2009) menar är ett försök att återskapa det sociala liv som historiskt sett anses funnits vilket i 

sin tur anses berika staden kulturellt, socialt och ekonomiskt. Dessa satsningar på bland annat nöjesliv 

och restauranger menar Tunström (2009) i likhet med förr bara blir för de människor som har råd att ta 

del av dem. Detta skedde även historiskt när societeten flyttade in i staden och nya konsumtionsmönster 

ledde till att stadsrummet anpassades efter de välbärgade i form av bostadsbyggande (Ahlberger, 2001).  

I kombination med Tunströms (2009) beskrivning av verksamhetssatsningarna som görs idag och 

Ahlbergers (2001) skildring av dåtidens ojämna bostadsmarknad visar vår analys på att Karlstads 

kommuns satsningar ligger i paritet med en återgång till de gamla idealen där alla inte har samma 

möjlighet att bo i centrum. Dessa ideal som både Tunström (2009) och Ahlberger (2001) syftar till, 

skapade sociala klyftor och som vi nu kan skönja i Karlstads planering med hjälp av de studerade 

dokumenten. Ahlberger (2001) redogör för att när de centrala stadsdelarna förtätades och befolkning 

ökade innebar det att de mindre bemedlade förpassades till stadens mest perifera områden som saknade 

bra förbindelse till staden. Något vi kan urskilja utifrån ovanstående analys beträffande 

bostadssituationen i Karlstad där nybyggnationer i centrum skapar dyra bostäder, kan detta leda till att 

alla samhällsgrupper inte har råd med bostad i Tingvallastaden och därmed hamnar i stadens perifera 

områden.  
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5.2 Nutidsperspektivet 

Den sociala uppdelning som skedde historiskt i stadskärnorna bidrog till att staden indelades i zoner 

(Ahlberger, 2001). Efter funktionalismen under 1960-talet med rivningar av äldre byggnader i centrum 

samt ökad bilism valde människor att bosätta sig utanför stadskärnan, som innehållsmässigt nu bestod av 

institutioner, kontor samt handel. Men under 1980-talet byggdes bostäder återigen i stadskärnan men 

med ökade bostadspriser var det mer bemedlade samhällsgrupper som bosatte sig där (Ahlberger, 2001). 

Loit (2014) redogör för att det uppstod en motreaktion mot funktionalismen, vilket var den postmoderna 

planeringen och som istället kom att inrikta sig mot tillväxt baserad på kunskap. Detta synliggörs i 

Karlstads Stadsdelsvision (2016) där den primära inriktningen är att uppnå tillväxtmålet 100 000 

invånare. Detta görs med fokus på stadskärnan och de tre flyttbara samhällsgrupperna besökare, 

studenter och kompetenta människor. Dock beskrivs det i Översiktsplanen (2012) samt Tillväxtstrategin 

(2013) att tillväxten ska baseras på kommunens invånare. 

Att städer idag vill växa och med hjälp av vissa människor går därmed att utläsa, problematiken idag är 

att det är en målbild för många svenska städer vilket gör grannstäder till konkurrenter. Detta synliggörs 

inte minst i Karlstad som i sin Stadsdelsvision (2016) beskriver hur stadens centrum är en viktig del i 

regionens framtida tillväxt och att specifika satsningar som ett nytt resecentrum ska göra Karlstad mer 

attraktivt och globalt i ett nationellt sammanhang. I Tillväxtstrategin (2013) redogörs det för att 

Karlstads geografiska läge mellan Stockholm och Oslo, kallad den “Nordiska triangeln” ska bidra till 

bland annat bättre arbetsmarknadsstorlek, serviceutbud, boendemiljöer samt ökad kunskapsproduktion. 

Detta är något som Hall (1996) beskriver bidrar till städers behov av att konkurrera med varandra på 

global såväl som regional nivå och att kommunikationen till huvudstäder är en viktig del. Som 

Tillväxtstrategin (2013) är formulerad anses den större regionen ge en möjlighet att locka till sig 

kompetent arbetskraft vilket i sin tur ska generera att fler företag är intresserade av att lokalisera sig i 

Karlstad. 

Karlstads intentioner är att andelen företag ska bli fler och växa i kommunen såväl som i regionen 

genom att bättre fånga upp människors innovationer och idéer samt stimulera entreprenörskap 

(Tillväxtstrategi, 2013). Dessa satsningar på entreprenörskap ska även ske i skolans alla led där ett 

utbyte mellan näringslivet och universitetet har varit gynnsam för båda parter i sektorer som 

datakommunikation och pappersteknik (Tillväxtstrategi, 2013). Som Sassen (2012) beskriver har dagens 

städer förändrats i och med den globala ekonomin, en ökad mobilitet, kommunikationer och elektroniska 

marknader vilket har inneburit att arbeten inom industri har bytts ut mot arbeten inom globala tjänste- 

och teknikföretag. Denna förändring lyfter Karlstad i Tillväxtstrategin (2013) och menar det finns ett 

ökat behov av välutbildad arbetskraft som bedöms vara en förutsättning för att teknik- och tjänsteföretag 
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ska etablera sig. Vidare beskrivs det att den högutbildade arbetskraften och företagen generellt föredrar 

storstäder, universitetsstäder eller regionstäder (Tillväxtstrategi, 2013). Att vara en regional stad med 

fokus på entreprenörskap och kunskapsyrken samt vilka människor som anses attraktiva för dessa jobb 

är någonting som vi kan identifiera att Karlstad eftersträvar i denna analys. 

5.3 Stadskärneutveckling 

Som ovan nämnt anser Karlstads kommun att entreprenörskap är viktigt för att staden ska uppnå den 

tillväxt som eftersöks (Tillväxtstrategi, 2013), detta beskrivs av Franzén (2016) som 

entreprenörsurbanism. Franzén (2016) menar att fastighetsägare vet om betydelsen som samarbetet ger 

med olika aktörer inom handel, offentlig förvaltning och privata affärsintressen. Detta är någonting som 

styrks i ett debattinlägg av Frisk (2017) som representerar Fastighetsägarna i Värmland, hon anser att 

kommunen bör öka samverkan med fastighetsägare och näringsidkare med motiveringen att det är de 

som har kunskap för vad handeln är i behov av för att utvecklas och bli attraktivare. I en artikel beskriver 

Frisk att den ökade samverkan ska ske genom olika satsningar (Wik, 2016). Det ska bland annat 

förverkligas i form av nya butiker med tilltalande utbud, bra lokalisering samt stärkta handelsstråk men 

även främja de kluster som finns. Frisk menar att en attraktivare miljö i stadskärnan genererar ett högre 

marknadsvärde för fastighetsägarna (Wik, 2016). Detta är något som Franzén (2016) belyser, att det är 

av vikt för fastighetsägarna att få till dessa samarbeten för att nå det tilltänkta målet med högre 

marknadsvärde på fastigheterna. När samarbetet sker menar Franzen (2016) detta kan leda till att deras 

redan starka position i staden förstärks och utvecklas ytterligare. I Stadsdelsvisionen (2012) beskrivs 

visionsprojektet “Framtidens stad” som Karlstad är en del av, fokus i projektet ligger på tillväxt och 

konkurrens där WSP, Svenska stadskärnor samt Fastighetsägare GFR är projektörer. Detta gjordes i 

kombination med att kommunens tillväxtcentrum genomförde 12 workshops tillsammans med cirka 100 

representanter för bland annat lokala näringsidkare inom restaurang-, café- och krogverksamheter, 

handel, turism samt politiker vid Tillväxtutskottet. Avsikten var att samtal skulle föras gällande stadens 

gestaltning, innehåll och identitet för att förändra stadskärnans utveckling (Stadsdelsvision, 2016). 

Samarbeten som dessa, som tillexempel föreningen Svenska Stadskärnor är någonting som Franzén 

(2016) beskriver syftar till att sammanföra aktörer från det offentliga och privata för att bestämma hur 

den fysiska miljön ska gestaltas. Detta är något som bekräftas av Fredriksson (2016) som belyser att 

stadens innehåll i form av nöjen, evenemang och handel sker med hjälp av riktade arbetsgrupper som 

tillsammans med nationella organisationer ska göra centrum attraktivt.  

Harvey (2011) menar att städers arbete med att vara attraktivare än deras konkurrenter samt jakt på 

tillväxt har genererat att planeringen fokuseras på entreprenörskap vilket föranlett att lokala 

beslutsfattare försöker komma fram med nya sätt att främja stadsutvecklingen. Ett exempel på detta som 
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vi uppmärksammat är ett projekt som avser att genomföras i Tingvallastaden och som fått medial 

uppmärksamhet i och med kommunens försäljning av det gamla stadshuset till en privat aktör. Projektet 

har även fått kritik för det 16 våningar höga hus som planeras i kvarteret Almen (Karlstad växer, 2017). 

Det här projektet har för oss blivit symboliskt för det privat-offentliga samarbetet och den förändring 

som Karlstads kommun avser att göra i Tingvallastaden. I Stadsdelsvisionen (2016) redogör kommunen 

för att nya landmärken i Tingvallastaden ska få positiva effekter på stadens attraktivitet och varumärke. 

Samtidigt som de kulturhistoriska miljöerna har en identitetsskapande roll och att dessa anses särskilja 

Karlstad från andra städer (Stadsdelsvision, 2016). Förslaget har mött starka reaktioner från allmänheten 

samt länsstyrelsen vilket synliggörs i lokalpressen tillsammans med en namninsamling mot förslaget på 

Karlstads kommuns hemsida. De åsikter som framförts har bland annat kritiserat byggnadshöjden och 

den arkitektoniska gestaltningen där länsstyrelsen är av uppfattningen att stadssiluetten påverkas 

negativt samt att de höga kulturhistoriska värdena i området riskerar att reduceras. Kommentarer från 

allmänheten beträffande höghusplanerna riktar sig mot kommunens intentioner att tillåta 16 våningar, 

hur försäljningen gått till samt att kulturmiljön riskerar påverkas. En kommentar som framkom 

ifrågasätter intentionen av försäljningen av det gamla stadshuset till ett privat företag och som ansågs 

ske till ett underpris (Namninsamling, 2017). En annan kommentar som framkom i NWT ifrågasätter 

också försäljningen av den kommunala marken och riktar kritik mot uppförandet av en “16 våningar hög 

fallossymbol i glas” (Insändare, 2017b) Franzen et.al (2016) menar att sådana satsningar kännetecknar 

det stadspolitiska klimatet som präglas av privat-offentliga samarbeten där spekulativa projekt ges mer 

plats i en global konkurrens. 

Dock belyser informanten i intervjun att det är en kommuns ansvar att värna de allmänna värdena och att 

dessa ska skyddas från olika aktörer som drivs av vinstintresset. Vi kan utläsa i tidigare nämnda stycke 

att det finns ett klimat som gör att ställningstagandet för allmänna värden förlorar tyngd, vilket även 

styrks av Johansson och Khakee (2009) som menar att det har skett en anpassning i den offentliga 

planeringen där privata aktörer har större inflytande och styr planeringen mot marknaden. Informanten 

berättar att de i Karlstads kommun jobbar med planeringstrender som tillexempel förtätning, bättre 

förutsättningar för gående och cyklister samt att staden ska byggas inåt, men berättar även att: 

“Nu blir det ju mycket att vi använder dom generella trenderna, minska bilberoendet, 

bygga för blandstad, a men lite sådana käpphästar som vi jobbar med [sic]” 

Nyliberal planering är idag en trend som vi ser spår av och som Sager (2011) menar ämnar förbättra den 

administrativa effektiviteten, den ekonomiska friheten och entreprenörskapet. Sager (2011) belyser att 

stadsutvecklingen präglas av ett tillväxtorienterat tillvägagångssätt samt att nyliberalismen bidragit till 

att samspelet mellan privata aktörer och kommunerna har förändrats vilket även Harvey (2011) tillägger 
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är med avsikt att skapa en attraktiv stad. Johansson och Khakee (2009) är av uppfattningen att när staden 

utvecklas görs det utifrån ekonomiska perspektiv och de sociala aspekterna går förlorade. Fainstein 

(2010) menar att stadsförnyelseprocessen efter det gamla idealet beträffande den goda staden ofta 

förbiser de sociala effekterna, trots visionen om att den goda staden skulle uppnå just det. 

I Stadsdelsvisionens (2016) avslutande del listas programmets ekologiska, sociala och ekonomiska 

konsekvenser där de sociala konsekvenserna behandlar trygghet och tillgänglighet samt är begränsade 

till ett fåtal fysiska platser i Tingvallastaden. En ökad bostadstäthet i och med flertalet nybyggnationer 

anser kommunen ska leda till ökad trygghet med fler “ögon på gatan” (Stadsdelsvisionen, 2016). Detta 

går i linje med hur Tunström (2009) beskriver Jacobs inflytande i dagens planering där Jacobs (2005) 

menar att den sociala gemenskapen ska stärkas av fler bostäder och verksamheter i staden. Detta ska 

medföra ökad trygghet samt rörlighet men även att staden ska innefattas av ett rikare samt rörligare 

folkliv (Jacobs, 2005). Men livet på de offentliga platserna menar Thörn (2013) påverkas av vilka 

verksamheter och bostäder som innefattas i det offentliga rummet och som i sin tur ger uttryck för vilken 

social tillhörighet olika individer besitter. Detta har lett till en förändring i den ursprungliga idéen av det 

offentliga rummet, där syftet är att staden ska vara tillgänglig för alla, där människor ska kunna känna 

sig välkomna, trygga, önskvärda samt bekväma oavsett social tillhörighet. Men att nu har det offentliga 

rummet och den sociala sammansättningen skapat gränser, delat upp och reglerat platsen (Thörn, 2013). 

Samtidigt beskriver Stadsdelsvisionen (2016) att den blandstad och de boendemiljöer som skapas ska 

vara attraktiva, trygga samt tillgängliga för alla människor oavsett social tillhörighet. 

Beträffande social hållbarhet beskriver informanten i intervjun att de mjuka värden som social hållbarhet 

“lätt städas bort” och förklarar det med att byggherrar inte har något intresse av dessa frågor. Vidare 

menar informanten det saknas metoder inom planeringen för att arbeta med de sociala värdena och att 

detta är en haltande del. Informanten förklarar att det anlitas professionell hjälp när tiden eller kunskapen 

saknas. Zukin (2011) anser att planeringen idag styrs av bakomliggande agendor och där tillväxt är det 

rådande idealet. Tendenser går i riktning mot att det är byggherrar som styr hur den fysiska miljön ska 

gestaltas samt kan välja vilka byggnationer som kommer ge bäst finansiell avkastning. Detta menar 

Zukin (2011) leder till att stadens mångfald går förlorad och att utformningen anpassas till de människor 

som planeringen eftersöker. 

5.4 Målgrupper för tillväxt 

För att Karlstad ska skapa den förväntade tillväxten eftersöker kommunen, som tidigare nämnt tre 

samhällsgrupper. Dessa grupper är studenter, besökare samt kompetent och välutbildad arbetskraft 

(Tillväxtstrategi, 2013. Stadsdelsvision, 2016). Karlstad kommun beskriver i Stadsdelsvisionen (2016) 
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hur vissa satsningar ska ske i centrum för att locka dessa människor, det ska satsas på handelsstråk, 

bostäder, gågator, kultur-, service- och nöjesutbud samt vara levande platser med puls och dynamik. 

Stadsdelsvisionen (2016) återger att 1 000 nya bostäder ska uppföras i samband med 

centrumutvecklingen. Vidare återges det i Tillväxtstrategin (2013) att bostadsmiljöerna ska vara 

attraktiva samt innehålla en blandad bebyggelse där olika upplåtelseformer och bostadstyper ska finnas. 

De mötesplatser som avses ska vara attraktiva och spännande samtidigt som byggnadernas gestaltning 

ska vara av hög kvalitet för att stärka stadens varumärke, attraktivitet och identitet (Stadsdelsvisionen, 

2016). De här satsningarna har tydliga likheter med hur Florida (2006) beskriver den kreativa klassen 

och vad dessa människor söker. Bland annat vill de kreativa ha platser som är unika och erbjuder 

attraktiva miljöer att bo på och som Florida (2006) benämner som platskvalitet istället för livskvalitet. 

De här miljöerna ska innehålla kreativa och spännande aktiviteter i form av ett levande gatuliv med 

inslag av kultur, nöjen, handel och restauranger (Florida, 2006). Vilket kan liknas med de tidigare 

nämnda satsningar Karlstads kommun vill göra i Tingvallastaden (Stadsdelsvisionen, 2016), med avsikt 

att uppnå den livskvalitet som de eftersökta målgrupperna explicit vill ha (Tillväxtstrategi, 2013).  

Dock menar Florida (2006) att stora företag som inte anses unika i de kreativas ögon bör undvikas 

eftersom utbudet inte kan påverkas utifrån. Detta är något som även Karlstad har tagit fasta på och som 

beskrivs i Stadsdelsvisionen (2016), att det är av stor vikt att spännande och unika butiker ges utrymme i 

stadens centrum för att “De betyder mer för centrum än deras faktiska omsättning” (Stadsdelsvisionen 

2016. s. 16). Vi kan med denna analys se att det finns en medveten strategi hos kommunen att eftersöka 

vissa människor med avsikt att främja tillväxt och att dessa människor kräver vissa anpassningar i den 

fysiska miljön. Vilket Fredriksson (2016) menar sker för att svenska kommuners arbetssätt baseras på 

Floridas idéer där planeringsdokument och planeringsunderlag formas därefter. Förutom värnandet av 

den kreativa klassen menar Fainstein (2010) att turistverksamheter och konferenscenter är en del av 

strategin för att uppnå ökad tillväxt. Detta kan sammanliknas med gruppen besökare vilka är en av de 

målgrupper kommunen eftersöker och ska lockas med ett attraktivt kultur- och fritidsutbud som 

förväntas generera tillväxt (Tillväxtstrategi, 2013). Den tredje målgruppen studenter, beskrivs bidra till 

en ökad befolkning när de väljer att bo kvar efter studietiden och ska enligt kommunen kunna erbjudas 

attraktiva boendemiljöer (Tillväxtstrategi, 2013). Det beskrivs även att en tydligare koppling mellan 

Tingvallastaden och Universitet ska ske, men det innefattas bara i form av mötesplatser i stadskärnan 

(Stadsdelsvisionen, 2016). Kommunen menar om de kan fånga upp de ungdomar som idag är mer 

benägna att flytta i och med den ökade mobiliteten i samhället, krävs det att kommunen har goda 

studiemöjligheter, varierad arbetsmarknad och ett stort nöjesutbud. De här satsningarna ska leda till att 

nya företagsetableringar sker i kommunen där den eftersökta kompetenta arbetskraften finns. Karlstads 

strävan mot att locka dessa samhällsgrupper kan förstås med hjälp av Ahlberger (2001), Sager (2011) 
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och Loit (2014) som tidigare redogjorts för. De menar att tillväxten baseras på en ekonomisk drivkraft 

där de kreativa människorna ska fungera som motor för att förädla och utveckla staden. Satsningar görs 

dels för näringslivet med koppling till forsknings- och utbildningscentrum men även mot nöjes- och 

kulturutbud, handelsgallerior samt rekreationsområden (Ahlberger, 2001. Sager, 2011. Loit, 2014. Det 

ska skapas attraktiva boendemiljöer samt ett rikt kulturutbud i ett led att attrahera rätt sorts människor, 

de som utgör en kompetent arbetskraft (Harvey, 2011). Detta kan vi koppla till de tidigare avsnitten i 

analysen där vi belyser hur privata aktörer har mer inflytande på planeringen idag än tidigare och att de 

eftersökta människorna utgör en viktig pusselbit.  

5.5 “En stad för alla” 

Det beskrivs i Tillväxtstrategin (2013) att Karlstads kommun ska bygga en stad med medborgarnas bästa 

för ögonen samt utveckla en levande stadskärna som tillgodoser behovet för de eftersökta grupperna. 

Det redogörs även i Stadsdelsvisionen (2016) för att Karlstad ska vara “En stad för alla” där social 

hållbarhet ska prägla staden och där alla människor ska känna sig välkomna och trygga. Tingvallastaden 

ska formas utefter blandstadsideal där attraktiv livsmiljö i form av service, arbete, rekreation, 

kommunikationer och fritidsaktiviteter ska nås inom promenadavstånd (Stadsdelsvisionen, 2016). 

Med hjälp av ovanstående analys kan vi se att stadsförnyelse präglas av en komplexitet och som 

Holgersson och Thörn (2014) beskriver att det i vissa fall kan vara svårt att särskilja stadsförnyelse från 

gentrifiering då dessa processer har större påverkan på staden än i enskilda projekt där epitetet 

gentrifiering benämns. Loit (2014) förklarar gentrifieringsprocessen som en nyliberal planeringsstrategi i 

kombination med urbaniseringen och som påverkar de projekt som är avsedda att utveckla staden. Som 

tidigare nämnt så får de sociala aspekterna stå tillbaka vid stadsförnyelse då städerna mer är inriktade 

mot tillväxt och kompetent arbetskraft (Johansson & Khakee, 2009. Zukin, 2011). Inom planeringen har 

det gått mer och mer mot att skapa socialt blandade områden för att locka till sig fler människor i jakten 

på tillväxt (Lees, 2014). När städer beskriver stadsdelar vara inkluderande och hållbara är det med 

förhoppning om att det leder till socialt blandade områden. Men Lees (2014) menar att det finns få bevis 

för att stadsförnyelse leder till ökad social mångfald och blandade områden men att det ändå råder en 

praxis inom planeringen att stadsförnyelse medför positiva sociala effekter. 

De tidigare beskrivna satsningar i den fysiska miljön som görs i Tingvallastaden (Stadsdelsvisionen, 

2016) är något som behandlas av flertalet författare. När områden mer och mer bosätts av välbärgade 

människor så sker satsningar på ökat restaurang och handelsutbud, upprustningar av gator i den 

offentliga miljön samt att det skapas enhetlighet i området (Loit, 2014. Thörn & Holgersson, 2014). 

Detta leder till menar Loit (2014) att de nya kraven som ställs från de inflyttade människorna gör att 
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utbudet förändras vilket i sin tur leder till att det som tidigare varit stadsdelens karaktär har försvunnit. 

Fredriksson (2016) beskriver hur företrädare motiverar detta med att centrumutvecklingen kommer leda 

till att centrum blir en plats där det sociala samspelet kommer att utvecklas vilket ska ge planeringen 

incitament att skapa en hållbar plats. Kommuner är av åsikten att en attraktiv centrumutveckling kan ses 

som en vinst för alla i staden men kommer även regionen till gagn (Fredriksson, 2016). Detta är även 

något Tillväxtstrategin (2013) benämner när de anger Karlstad som en regional motor vilket i 

förlängningen ska attrahera nya företag och invånare till Karlstad. Det vi kan utröna är att 

stadsförnyelsen som sker, görs i hopp om att staden ska återskapa en “förlorad” social hållbarhet där 

intentionen är att det ska bli till gagn för alla. Samtidigt som vår analys visar på att marknaden och 

privata aktörer har en stor inverkan på stadsutvecklingen där tillväxten anses viktig för kommunens 

utveckling. Det framträder en bild med vår analys som pekar mot att stadskärnan endast ska locka vissa 

människor, och dessa är de målgrupper som ska främja tillväxten. Samtidigt som nya förutsättningar för 

det offentliga rummet riskerar att problematisera åtkomsten till stadskärnan för alla samhällsgrupper i 

kommunen.   

5.6 Tillgänglighet 

I Stadsdelsvisionen (2016) anges det att Karlstads vision om 100 000 invånare är en utgångspunkt för 

trafikplaneringen samt att i takt med att Karlstad uppnår denna vision ska fler människor välja 

kollektivtrafik, cykla eller gå. Den trafikutredning som gjordes syftar till att kommunen ska nå en hållbar 

utveckling. Avsikten är att bilen inte ska vara det dominerande inslaget vilket ska skapa en attraktiv och 

trygg miljö i centrum. Ett led i detta är att uppföra attraktiva parkeringsplatser samt omforma 

Hamngatan till en stadsgata som ska leda till en förbättrad och attraktiv livsmiljö. Tunström (2009) 

beskriver hur diskursen kring staden avser att beskriva den fysiska såväl som den upplevda platsen och 

att begreppen därmed ges en fysisk och social innebörd. Beroende på vad för begrepp som appliceras på 

en plats har den som formulerat texten givit platsen en innebörd och kan anses vara antingen det 

eftersträvansvärda eller ett problem. Detta sammankopplar vi med hur Karlstads kommun benämner 

parkeringar, som kan upplevas vara en otillgänglig eller otrygg plats. I stället benämns parkeringen som 

attraktiv och därmed har kommunen skapat en annan innebörd. Eller hur Hamngatan som är en 

trafikerad gata benämns stadsgata när trafikflödet ska begränsas. I dessa fall blir parkering eller en 

trafikerad gata det som inte är önskvärt av kommunen och som Tunström (2009) beskriver problem som 

ska lösas. Planeringsidealet att bygga en blandad stad som ska vara miljövänlig, hälsosam, levande samt 

ekonomisk menar Tunström (2009) ska vara det som löser problemen idag. Men som Ahlberger (2001) 

beskriver skulle planerare under 1960-talet lösa bilismens intåg i staden vilket resulterade i stora 

trafikomläggningar. Staden kom mer och mer att innefattas av handel, institutioner samt kontor och det 
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blev möjligt för människor att bo utanför staden men ändå på ett tillgängligt sätt nå sina arbeten i 

centrum. Det är återigen bilismens problem som idag ska lösas enligt vår analys, men som Ahlberger 

(2001) redogör för ledde denna förändring på 1960-talet till ökade fastighetspriser och hyror vilket fick 

till följd att färre människor hade råd att bosätta sig i stadens centrum. Detta är någonting som kan 

jämföras med Karlstads satsningar på att öka krog-, restaurang- och handelsutbudet i A-lägen samt 

attraktiva bostäder som avses riktas mot de tilltänkta målgrupperna (Stadsdelsvisionen, 2016). Ökade 

fastighetspriser och hyror är även någonting vi kan identifiera att Fastighetsägarna i Värmland har för 

avsikt att påverka. Enligt Frisk (2017) finns en ambition att fastigheternas marknadsvärde ska öka och 

där vi kan skönja deras påverkansmöjlighet genom deltagande i Stadsdelsvisionens (2016) workshops 

med avsikten som tidigare nämnt var att göra centrum mer attraktivt. Men som Thörn (2013) menar 

skapar de fysiska förutsättningarna i staden uppdelning, avgränsning samt reglering av det offentliga 

rummets tillgänglighet, vilket även kan utläsas i och med Stadsdelsvisionens (2016) förslag på att både 

delvis eller helt stänga av gator i Tingvallastaden. Paradoxalt blir både 1960-talets och dagens 

problemlösning på bilismen med liknande resultat enligt oss, ökade priser i stadens centrum och att 

näringslivet tar i anspråk de offentliga platserna, men med den stora skillnaden vid tillgänglighet till 

stadskärnan för de som bor utanför. 

Ytterligare en aspekt på den tillgänglighet som vi behandlar är Karlstads kommuns prioriteringsordning 

på olika trafikslag i Tingvallastaden. Dessa prioriteringar är avsedda för vilka som ska röra sig i samt till 

och från stadskärnan (Stadsdelsvisionen, 2016). Fainstein (2010) belyser vikten av tillgänglighet till 

stadens offentliga platser i avsikt att mångfalden ska upprätthållas. Vilket även Thörn (2013) belyser att 

oavsett tillhörighet ska du inte känna begränsningar i det offentliga rummet. När det kommer till vilken 

prioriteringsordning som ska råda i Tingvallastaden beträffande trafiken menar vi att de geografiska 

utgångspunkterna är styrande för hur du kan röra dig i staden. Vi menar att om du går eller cyklar bor du 

rimligtvis i eller i närheten av stadskärnan medans om du åker kollektivt kan du färdas över längre 

avstånd. Dock bor många kommuninvånare en bit ifrån stadskärnan där kollektivtrafiken inte alltid är ett 

alternativ och bilen blir väsentlig för att nå centrum. Detta blir en tillgänglighetsaspekt som påverkas av 

förändrad trafiksituation. Nedan följer Stadsdelsvisionens prioriteringsordning gällande trafikslag med 

vår uppfattning om en uppdelad tillgänglighet till centrum.  

1. Fotgängare, centrumnära 

2. Cyklister, centrumnära 

3. Kollektivtrafik, delvis centrumnära 

4. Räddningstjänsten 

5. Lastning/Lossning/Angöring 

6. Övrig biltrafik, övriga kommunen 
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Noterbart är att de trafikutredningar som ligger till grund för kommunens analys av framtida 

trafiksituation bedöms både ha en stor osäkerhet baserat på missberäkningar, men samtidigt anses 

samma analyser visa på ett fungerande trafiksystem på annan plats i dokumentet. För oss indikerar det 

en möjlig brist i samverkan mellan de olika tjänstemän som involverats i projektet. Detta kan 

problematiseras med hjälp av det informanten berättat tidigare om att professionell hjälp anlitas när 

kunskapen eller tiden saknas, vilket i detta fall blir intressant i och med att satsningarna i 

Tingvallastaden baseras på dessa förutsättningar. 

Som reaktion på de trafikförändringar Karlstads kommun vill genomföra har kommuninvånare valt att 

göra sin röst hör via media gällande tillgänglighet till Tingvallastaden samt de förändringar som avser 

parkeringarna. Det framkommer i en artikel i VF att en kommuninvånare upplever att centrum är avsedd 

för de som bor i centrum och de som inte bor där har svårigheter att ta del av staden då parkeringsplatser 

upplevs placerade för långt ifrån handeln samt att parkeringshusen känns otrygga och trånga (Röstell & 

Sims, 2017). Enligt en artikel i NWT ska Tingvallastaden få begränsad tillgänglighet med bil, placering 

av parkeringsplatser ska ske i utkanten av Tingvallastaden samt att det ska vara oförändrat antal 

parkeringsplatser i centrum (Martinsson, 2017). Samtidigt säger Peter Kullgren, tidigare kommunalråd 

för att uppnå visionen om 100 000 invånare är det viktigt att dessa satsningar genomförs men belyser 

också vikten av att tillgängligheten till centrum bör vara god med parkering nära handeln (Bouczan, 

2017). 

Ytterligare kommentarer som inhämtas från NWT:s Facebooksida där allmänheten har synpunkter på 

tillgängligheten och parkeringsmöjligheterna i Tingvallastaden, är av åsikten att kollektivtrafiken inte 

sträcker sig i hela kommunen och ska de ta sig till centrum är det bilen som är det enda alternativet 

(Reducks Axelsson, 2017). Samt att de som bor i ytterområdena känner sig bortglömda och bortmotade 

från centrum samt undrar om det är externa handelsområdena som de ska åka till (Carlsson, 2017). 

Ytterligare en åsikt som framförs är kritisk till avstängningar av gator och menar att det redan nu är svårt 

att ta sig till centrum med bil, vilket personen menar får till följd att fler väljer Bergvik och Välsviken 

(Gull, 2017). 

Sammanfattningsvis menar vi att planeringen idag och som tidigare nämnts ofta förbiser den sociala 

aspekten när staden planeras och som bekräftas av vår informant. Fainstein (2010) menar dock att det 

finns ett antal kriterier som kan uppfyllas för att nå en rättvisare och mer socialt hållbar stad. Dessa 

kriterier består bland annat av att stadens offentliga platser ska vara tillgängliga och varierade, gränser 

mellan stadsdelar ska vara rörliga, kostnader för kollektivtrafik ska hållas låga då det främst nyttjas av 

låginkomsttagare. För de låginkomsttagare som måste använda sig av bil bör subventioner införas, 

bostäder ska fortfarande vara billiga och prisvärda, varken företag eller boende ska behöva flytta. Men 
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framförallt utifrån vår synpunkt ska planeraren sträva mot jämlikhet och förhindra att de som redan är 

gynnade får fler fördelar (Fainstein, 2010). Detta i likhet med informantens syn på kommunens roll som 

bevarandet av det allmänna intresset. Fainstein (2010) anser även att det är viktigt att alla människor kan 

komma till tals vid utveckling av ett område, som tidigare nämnt framgår det av Stadsdelsvisionen 

(2012) hur näringsliv med flera ingick i 12 olika workshops där målet var att samtala om stadens 

framtida utveckling. Samtidigt redogörs det för att allmänhetens möjlighet till påverkan var via en 

interaktiv webbkarta på Karlstads kommuns hemsida där cirka 600 personer lämnade synpunkter 

beträffande Tingvallastadens innehåll. Antalet medborgare som kommit till tals kontra näringsidkares 

upprepade delaktighet när det gäller framtagandet av Stadsdelsvisionen skiljer sig något. Vi i likhet med 

Fainstein (2010) anser att alla grupper i samhället, även de som inte deltar i den politiska debatten ska 

representeras och att man inte ska värdera deltagandet utan att alla intressen ska bli representerade på ett 

rättvist sätt. 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel återkopplar vi arbetets syfte och frågeställningar och vår avsikt har varit att 

utröna för vem Karlstads kommuns Stadsdelsvision är ämnad för när Karlstads kommun använder 

epitetet “En stad för alla”. I tillägg vill vi undersöka hur Karlstads kommun hanterar de sociala effekter 

Stadsdelsvisionen frambringar. För att få svar på detta har vi använt oss av frågeställningarna, Vilka är 

de tilltänkta adressaterna för Stadsdelsvisionen Tingvallastaden? Samt Hur Karlstads kommuns 

planerare arbetar med de sociala aspekterna vid stadsförnyelse?   

I denna kandidatuppsats har avsikten varit att ta reda på hur de sociala aspekterna behandlas vid en 

stadsförnyelse. Vi har i vår analys kunnat se att de sociala värdena har fått stå tillbaka för tillväxt, 

konkurrens och ekonomi. I likhet med det planeringsideal som rådde under slutet av 1800-talet hölls 

stadens invånare separerade i olika zoner vilket är något som vi anser kan komma att ske i och med de 

satsningar som görs utifrån dagens rådande planeringsideal. I och med dagens planeringsideal där staden 

ska byggas inåt och som genomsyras av nyliberala strömningar, kan vi se i vår studie att en ökad tillväxt 

skulle gynna stadskärnans privata aktörer där de privata aktörerna har utökat inflytande på de offentliga 

verksamheterna. Detta sker i form av högre marknadsvärde på fastigheter samt ett utökat samarbete 

mellan handeln och fastighetsägarna. Vilket kan få effekten att fastighetsägarna får mer makt över 

centrum och dess utformning. Karlstad identifierar sig som en regional motor med behovet av stärkt 

koppling till övriga nationen, bland annat genom satsningen på ett nytt resecentrum med avsikt att stärka 

kommunikationerna regionalt och nationellt. Detta är ett led i att konkurrera med andra städer för att nå 

Karlstads eftersökta målgrupper besökare, studenter och människor med kompetens vilka anses bidra till 

ökad tillväxt. Ytterligare satsningar görs på utformning av den fysiska miljön och utbudet efter vad de 

eftersökta grupperna attraheras och lockas av i form av attraktiva handelsetableringar, restauranger samt 

nöjes- och kulturutbud. Detta anses vara attribut som ska få de kreativa människorna att flytta till 

Karlstad, det menar vi visar på att Karlstad har anammat Floridas idéer kring vad den kreativa klassen 

tros bidra med till stadens utveckling.  

Något som även förstärker rummets tillhörighet blir när bostäder byggs i centrumnära lägen där inte alla 

grupper i samhället har möjlighet att ta del av utbudet. Karlstads kommuns fokus på studenter och 

attraktiva konkurrenskraftiga människor gör att rummet blir till dessa människors fördel. Detta för att 

kommunen jagar den tillväxt som dessa grupper förväntas bidra med. Om denna förvandling sakteliga 

sker segregeras centrum från övriga staden och tydliga men (o)synliga gränser uppträder. Vilket i sin tur 

leder till en skev befolkningssammansättning i Tingvallastaden om man vill uppnå “En stad för alla”. 

Bostäder som byggs i Tingvallastaden blir därmed dyra eftersom bostadspriser på nyproduktion sällan, 

om nästan aldrig blir billiga idag. Dock är det inte bara bostadsmarknaden som blir riktad mot dessa 
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människor, även arbetsmarknaden ska koncentreras mot yrken baserade på kunskap där de kreativa 

människorna samt de som förväntas bli de framtida kreativa människorna, studenter ska ta del av 

densamma. När det fokuseras på entreprenörskap som ska genomsyra såväl skola som arbetsliv menar vi 

att de människor som inte har möjligheten eller viljan att bli en högutbildad och kreativ människa 

förbises när staden planeras. Med andra ord, när Karlstads kommun siktar mot att skapa en socialt 

hållbar stad och “En stad för alla” är vi av åsikten att de allmänna värdena går förlorade när det blir en 

tydlig inriktning mot vissa samhällsgrupper och de sociala värdena som kommunen vill värna om 

urvattnas.  

Beträffande Karlstads beskrivning om hur den sociala hållbarheten ska uppnås menar kommunen att det 

sker när fler bostäder uppförs och fler människor kan röra sig i Tingvallastaden över dygnets alla 

timmar. Trygghet och tillgänglighet är de sociala konsekvenser Karlstad anser ska behandlas för att 

uppnå en social hållbarhet. Dock belyser informanten att det är ett ämnesområde som det generellt 

saknas kunskap om och när det finns kunskapsluckor ska konsulter användas. Men det framkommer 

samtidigt hur konsulternas utredningar i vissa fall är bristfälliga men att de likväl används. Dock framgår 

det i denna studie hur de sociala frågorna inte har lyfts vidare till konsulter trots en påtalad 

kunskapslucka i kommunen. Vilket vi menar går i linje med att de sociala frågorna inte är av intresse för 

kommunen att behandla. Tas inte sociala frågor på allvar menar vi att stadskärnan tenderar bli en 

homogen stadsdel utan den sociala blandningen som eftersöks samt att det unika och identitetsskapande 

som eftersträvas går förlorad. Som ett led i Karlstads inriktning som ämnar att attrahera några få 

samhällsgrupper finns risken att stadskärnan blir gentrifierad. När invånarna gradvis byts ut mot de 

eftersökta människorna i Tingvallastaden påverkar det även utbudet vad gäller handel, restauranger och 

offentliga platser där stadsdelens karaktär riskerar att sakteliga förändras. Karlstad uttrycker en vilja att 

värna om de unika miljöerna och det utbud som de eftersökta människorna begär vilket innebär 

anpassningar i den fysiska miljön. Ett exempel som tas upp i Stadsdelsvisionen belyser vikten av att 

handelsetableringar ska vara spännande och unika eftersom de anses mer betydelsefulla för centrum än 

dess faktiska omsättning. När Karlstad genomför förändringar i stadsrummet till fördel för dessa 

människor bidrar det ytterligare till gentrifieringsprocessen i Tingvallastaden. 

När de 1 000 bostäder som ska uppföras i Tingvallastaden och stadsdelen till större del befolkas av de 

eftersökta människorna får kommunen ytterligare ett incitament att forma stadsdelen till fördel för dessa 

människor. Men det är inte bara satsningarna i den fysiska miljön vad gäller de eftersökta människornas 

krav på utbud som får effekter för Tingvallastaden, de planerade omstruktureringar i trafiken kan leda 

till en förstärkning av gentrifieringsprocessen. Tillgängligheten för de som måste förlita sig på bilen i 

stadens ytterområden kan försvåras, detta sker när vissa gator får begränsad framkomlighet samt när 

parkeringsplatser omlokaliseras och erläggs med höjda avgifter. I förlängningen kan de som inte bor i 
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Karlstads centrala delar blir de som “naturligt” använder sig av Bergvik och Välsviken medans de som 

har lättillgängligt till centrum med kollektivtrafik, gång eller cykel blir de människor som kommer nyttja 

platsen. Detta förstärks dessutom i och med den prioriteringsordning som kommunen avser ska råda 

angående trafikslag i Tingvallastaden. Den prioriteringsordning Stadsdelsvisionen har ger fördelar till de 

människor som bor i stadskärnans närhet eftersom möjligheten att gå eller cykla premieras. Likaså kan 

centrum nås med den tätortsnära kollektivtrafiken på ett tillfredsställande sätt. Är man däremot bosatt i 

kommunens ytterområden där kollektivtrafiken inte är lika utbyggd kan centrum behöva nås med bil. 

Detta gör att tillgängligheten för en del samhällsgrupper försvåras när Tingvallastaden på vissa gator ska 

begränsa biltrafiken. 

Vem som har inflytande på den fysiska utformningen vid stadsförnyelse i Karlstad synliggörs även när 

cirka 100 lokala näringsidkare har fått delta vid 12 olika workshop-tillfällen där diskussionerna avsåg att 

behandla hur Karlstad ska utvecklas och gestaltas. Detta i förhållande till kommuninvånarnas deltagande 

där de har haft en interaktiv webbkarta att förhålla sig till. Med en vision om att bli 100 000 invånare 

och ett medborgardeltagande på cirka 600 medborgare måste frågan ställas, huruvida representativa 

åsikterna blir för hela kommunen? Och kan inriktningen uppfattas som “En stad för tillväxt” snarare än 

“En stad för alla”? Det blir tydligt att Karlstad förlitar sig på näringslivet och den entreprenörsanda som 

ska råda i kommunen i avsikt att konkurrera med andra städer i jakten på tillväxt. Stora satsningar i 

stadskärnan görs därmed i samarbete med privata aktörer med förhoppning om att staden ska bli mer 

attraktiv och stärka sitt varumärke. I Karlstads fall synliggörs det beträffande höghusbygget i kvarteret 

Almen som mottagit kritik från allmänheten. Men detta görs också i samverkan mellan lokala 

näringsidkare och kommunen där nationella intresseorganisationer är med och påverkar hur den fysiska 

miljön samt dess innehåll i form av nöje, evenemang och handel ska gestaltas. Dokumenten i likhet med 

informanten belyser att staden ska vara blandad, där alla ska ha tillgång till densamma. Informanten 

menar att det ingår i kommunens uppdrag att värna det allmänna intresset detta i motsats till det 

vinstintresse som byggherrar har som motiv där de sociala frågorna inte anses lika viktiga. Vi menar att 

de sociala aspekterna förbises i kommunen och det blir tydligt i och med byggherrarnas starka ställning 

när det utvecklas i staden. Men det förstärks även ytterligare när informanten redogör för att kommunen 

saknar kunskap i dessa frågor. 

För att återkoppla till uppsatsens frågeställningar är vi av uppfattningen att de sociala aspekterna i de 

studerade dokumenten har vissa brister. Fokus beträffande sociala frågor behandlas snarare i form av 

trygghet och tillgänglighet vilket innebär att resten av det sociala spektret går förlorat. Förbises de 

sociala aspekterna i planeringen kan det leda till att en rumslig och social uppdelning sker där vissa 

samhällsgrupper hamnar i skymundan. I tillägg till den bristande kunskapen förstärks ojämlikheten när 

Karlstad fokuserar sin tillväxt på kreativa och högutbildade människor som ges företräde i stadskärnans 
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offentliga rum. Det sker även en tillbakagång till de ideal som präglade staden för cirka hundra år sedan, 

där den rumsliga uppdelningen skedde i form av att välbärgade människor bodde i centrum och andra 

samhällsgrupper blev förpassade till periferin. Att återskapa staden efter gamla ideal i form av en 

blandstad med rikt kultur- och nöjesutbud sker idag med intentionen att staden ska återfå det sociala liv 

som de historiska stadskärnorna förknippats med. Samtidigt är inte alltid stadsförnyelse synonymt med 

social mångfald och blandstad. Detta kan sammanliknas med studiens resultat som visar på att 

planeringen idag blickar bakåt för att gå framåt där vissa samhällsgrupper återigen får begränsad tillgång 

till stadskärnan som istället anpassas efter de eftersökta människorna. Förändringen i Tingvallastaden 

sker med inriktning mot specifika målgrupper och detta menar vi inträffar på bekostnad av de sociala 

aspekterna eftersom de specifika målgrupperna anses frambringa en tillväxt där Karlstad ska bli 100 000 

invånare. Vi kan med hjälp av vår studie se att den rumsliga och sociala uppdelningen som sker och som 

riskerar att förstärkas, förmodligen inte kommer förverkligas över en natt men att en kommun och dess 

tjänstemän bör ha i beaktning att i utvecklingen av staden kommer det alltid finnas de som har ett 

ekonomiskt intresse. Får dessa aktörer för stor inflytande på planeringen riskerar de sociala aspekterna 

helt förbises och “En stad för alla” blir svår att realisera. Dock är vi av åsikten att utvecklingen av staden 

inte kan stanna av men att det måste finnas en balans där det sociala perspektivet lyfts och får en 

tydligare plats i den framtida samhällsplaneringen. Vi är av uppfattningen att använda sig av epitet som 

“En stad för alla” är något som ska göras med försiktighet om man som kommun inte har för avsikt att 

realisera det. De sociala konsekvenserna måste innefatta mer än tillgänglighet och trygghet för att uppnå 

en socialt hållbar och blandad stad. En notering vi gjort under arbetets gång är att planeringen historiskt 

sett har återblickat mot gamla ideal för att lösa en nutida planeringsproblematik. Varför blickas det bakåt 

när planeringen borde sträva framåt? Eftersom dagens förutsättningar i staden skiljer sig från förr där en 

ökad komplexitet gör att man inte kan behandla staden som den såg ut tidigare. 

6.1 Framtida forskning och reflektioner 

Genom arbetets gång uppmärksammade vi att resultatet skulle leda till det vi förväntade oss eftersom de 

teorier vi använt oss av har problematiserat dagens planeringsideal. Det blev än mer tydligt när 

Tillväxtstrategin och visionen om 100 000 invånare studerades där det var ett enkelriktat fokus mot 

specifika målgrupper. Dock förväntade vi oss inte att det privat-offentliga samarbetet var så långtgående 

i Tingvallastaden vilket gjorde att det blev mer framträdande att de sociala frågorna förbises. En 

breddning av metoden i form av ytterligare intervjuer med politiker skulle ge en förståelse för hur de 

politiska ställningstagandena sker i de sociala frågorna, då det är de som är ytterst ansvariga. Dock 

menar vi att ytterligare intervju med samhällsplanerare som arbetat med dokumentet inte skulle ge oss 

mer information, då de sociala aspekterna vi studerat förmodligen skulle rendera i liknande svar. Studien 
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skulle även kunna se annorlunda ut om tidningsartiklarna som använts haft ett längre tidsintervall, trots 

det anser vi att det är en rimlig tidsintervall att utgå ifrån eftersom Tingvallastaden är högaktuell för 

förändringar idag och att synpunkterna är representativa för invånarnas bild av staden idag. 

Stadsdelsvisionen presenterades under hösten 2016 vilket medför att göra en sökning på artiklar längre 

bak i tiden inte blir relevant. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att studera hur de som bor i ytterområdena påverkas av 

förändringarna i Tingvallastaden. Det skulle även kunna forskas på hur mycket kapital kommunen 

lägger på Stadsdelsvisionen i förhållande till andra stadsdelsprojekt i staden. Men även en översiktlig 

bild över bostadspriser skulle kunna bidra till en ökad förståelse för vilka som kan och har kapital att 

bosätta sig i centrum.  
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Bilaga 1 – Intervjuguiden 

Intervjuguide 

  

Presentation av oss själva samt inriktning och syfte med studien.  

Godkännande av inspelning? 

Anonymitet 

Börja med de lättsamma frågorna!! 

Inledande frågor - som behandlar informantens yrkesroll och bakgrund. 

Yrkestitel? 

Arbetsuppgifter? 

Tidigare erfarenheter? 

Tematiska frågor  

Arbetet med Stadsdelsvisionen Tema 1 

• Kan du berätta om din involvering i arbetet kring Stadsdelsvisionen Tingvallastaden (Tematisk 

fråga). 

• Hur involverad är du i de andra delarna i visionen?  T. ex Miljö, kultur, osv (Uppföljningsfråga) 

• Hur gjordes urvalet till arbetsgrupperna? (Uppföljningsfråga) 

• Hur förs diskussionen kring vilka förvaltningar som ska ingå i arbetsgruppen? 

• När vi läste dokumentet uppmärksammade vi att socialförvaltningen inte var inkluderad, fördes 

det någon diskussion om huruvida de skulle det? (resonerande)  

Social hållbarhet Tema 2 

• Utifrån din yrkesroll, hur beskriver du social hållbarhet? 

• Hur planerar ni för social hållbarhet (primär/tematisk grundande fråga)?   

• Vad inbegriper planering för social hållbarhet för strategier (specificerande 

sekundär/uppföljningsfråga)?     

• Hur värderas den sociala dimensionen gentemot andra värden i planeringen 

(diskuterande/resonerande fråga)?  

• Anser du således att [...] är den viktigaste strategin för att åstadkomma social hållbarhet 

(tolkande/klargörande fråga)?  
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• Anser du att ni har kompetens inom gruppen ändå för att hantera dessa frågor? (spara frågan till 

sist om det inte finns ett svar) (klargörande)  

• (Hur tolkas och används begreppet social hållbarhet inom stadsplaneringen?) 

Planeringsideal 

• Vilka är de framträdande planeringsidealen som används idag? (Hur tänker man när man 

planerar stad?) (Förklara) 

• Ungefär under hur lång tid har detta idealet fått råda? (Uppföljning) 

• Är det en nationell trend? Utveckla om möjligt. (Uppföljning) 

• Tittar ni på andra städers planeringsarbeten? (Uppföljning) 

• Från vår utbildning, aktiva planerare som berättar om att det är vanligare att köpa konsulttjänster. 

är det någonting ni kan identifiera?  

• Vad blir din roll som planerare när konsulter överlämnar det beställda materialet? 

(Uppföljning/resonerande) 

Samhällsplanerarrollen 

• (Här kan de studerade dokumenten ligga till grund för intervjufrågor). 

• (Få deras perspektiv på…) 

• Har samhällsplanerarrollen förändrats över tid? 

• På vilket sätt (följdfråga) 

• När, i så fall skedde förändringen ungefär? 

• Förändringen bra/dålig 

• I Stadsdelsvisionen Tingvallastaden och i de strategiska planen benämns 5 målområden som 

ligger till grund för kommunens planering: en kommun i gott skick, den goda gröna staden, 

attraktiv stad som växer och en stad för alla. Hur implementeras dessa målområden i planeringen 

av Tingvallastaden?  

• När ni ska skapa en stad för alla, hur arbetar ni för att uppnå det i Tingvallastaden? (i form av 

bostäder, restauranger, handel. Vems åsikter styr vad som eftersöks av alla?) 

• Hur främjar dessa satsningar social hållbarhet? 

 


