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ABSTRACT 
Holmqvist Evans, K. & Koch, J. 2018. Kundflödesförändringar hos verksamheter till följd av 
infrastrukturella omplaceringar. Fallet: Rörstrandsgatan. Kulturgeografiska institutionen, 
Uppsatser, Uppsala universitet. 
 
This thesis is written through the department of social and economic geography at Uppsala University. It aims to 
investigate how traders experience that the number of customers visiting their businesses is affected due to an 
infrastructural change resulting in the relocation of a nearby target point. It also aims to study what factors 
underlie this impact. The study is based on theories that explain how people’s movements, and the spatial 
conditions, create opportunities for activities of different kinds. The street Rörstrandsgatan located in Stockholm 
and the nearby commuter train station is used as the case study to investigate this topic.The methods used 
include a survey, an interview and a mapping of Rörstrandsgatan and the nearby area. The study shows that the 
majority of businesses had a loss of customers due to the change in infrastructure. The reason for this loss was 
found to be the increased distance to the train station and because of businesses being passage points rather than 
final destinations for the customers. Some businesses did not suffer a loss of customers after the infrastructure 
change. This was found to be because the businesses offered products or services that were unique of its kind or 
the business relied primarily on local regular customers.  
 
Keywords: infrastructural change, target point, business, number of customers, Rörstrandsgatan. 
Nyckelord: infrastrukturell förändring, målpunkt, verksamhet, kundflöde, Rörstrandsgatan. 
 
Handledare: Jan Amcoff. 
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1 INLEDNING 
 
En stads utformning skapar förutsättningar för hur människor förflyttar sig i staden samt för 
vilka gator och stråk som blir populära. Hur människor rör sig genom ett stadsrum är 
grundläggande för vilka aktiviteter som skapas där. Närhet till stora målpunkter har således 
stor inverkan på vilka områden som blir väl använda och var verksamheter etableras (Hillier, 
1996, s. 149-182). 

Att städer växer och får ökad befolkning resulterar i ett behov av att infrastrukturella 
förändringar implementeras. Dessa infrastrukturella förändringar ska bidra till snabba och 
kapacitetsstarka förbindelser som syftar till att tillgodose den ökande befolkningens 
vardagsbehov (Banverket, 2007, s. 7). När en infrastrukturell förändring sker finns det dock 
risk att en plats läge i staden förändras, och därmed förändras det som tidigare varit 
förutsättningar för att platsen ska vara populär. Den infrastrukturella förändringen kan 
innebära att sådant som tidigare gav upphov till exempelvis flöden av människor, 
butiksetableringar och så vidare, försvinner (Hillier, 1996, s. 149-182). 
 
1.1 Problemformulering 
Öppnandet av Citybanan i juli 2017 resulterade i att pendeltågstationen Karlbergs station 
stängdes ner. Stationen var belägen i Birkastan och låg i nära anslutning till Rörstrandsgatan. 
Den ersattes efter stängning av en pendeltågstation längre bort, Stockholm Odenplan. Då 
många människor reste till och från Karlbergs station varje dag så utgjorde Rörstrandsgatan 
en passage för människor som pendlade. Det gav upphov till ett stort flöde av människor som 
dagligen rörde sig längst gatan. Stationen gjorde det även möjligt för människor från olika 
delar av Stockholmsregionen att ta sig till Rörstrandsgatan för att besöka verksamheterna där. 
Karlberg station hade från början fungerat som ett incitament för att verksamheter skulle 
etablera sig längt Rörstrandsgatan och i området runt omkring. Då Karlbergs station stängdes 
ner och ersattes av Stockholm Odenplan, så försvann det som tidigare varit en naturlig 
målpunkt i området. Helt nya förutsättningar för Birkastan och Rörstrandsgatan skapades till 
följd av att platsens läge i staden förändrades. 

Tidigare forskning har bedrivits om hur området kring Karlberg skulle påverkas av 
nedstängningen av pendeltågsstationen (Betiyo & Lindström, 2013). Den studien var dock 
spekulativ då den skedde flera år innan nedstängningen och hade ett fokus på hur en platsens 
funktion och karaktär kunde komma att påverkas. 

En infrastrukturell förändring som denna, kan antas ha en påverkan på antalet människor 
som besöker verksamheterna på Rörstrandsgatan. Denna studie syftar därför till att undersöka 
hur en sådan infrastrukturell förändring eventuellt kan påverka antalet kunder som besöker 
verksamheterna på Rörstrandsgatan samt vilka förklaringar som kan ligga till grund för denna 
förändring. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur antalet kunder hos verksamheterna i ett 
välbesökt näringslivsområde påverkas av att en närliggande målpunkt omplaceras, till följd 
av infrastrukturella förändringar. Studien syftar även till att undersöka vilka förklaringar som 
ligger till grund för denna påverkan. 
 
1.3 Frågeställning 
Syftet ska besvaras genom en fallstudie av Rörstrandsgatan, dess verksamheter och flytten av 
den närliggande pendeltågsstationen Karlbergs station, som ersattes av en station längre bort, 
Stockholm Odenplan. Följande två frågor har legat till grund för att undersöka detta.  
 

• Hur har näringsidkarna på Rörstrandsgatans uppfattat att kundantalen har påverkats 
av omplaceringen av Karlbergs station till Stockholm Odenplan? 
 

• Vilka tänkbara förklaringar finns till de förändrade, alternativt oförändrade, antalen 
kunder hos Rörstrandsgatans verksamheter?  

 
1.4 Definitioner 
Kunder, kundflöden - människor eller flöden av människor som besöker en verksamhet, 
oavsett om de handlar eller ej. 
 
Pendlare - människor som reser regelbundet med pendeltåg för att ta sig till arbete eller 
studieplats. 
 
Infrastrukturell förändring – en fysisk omläggning av infrastruktrukturella kommunikationer i 
staden. 
 
Attraktiv plats –  en plats dit människor tar sig på grund av dess attribut. 
 
1.5 Avgränsningar 
Hänsyn har tagits till det närliggande området Odenplan, men en undersökning av samma 
djup som genomförts på Rörstrandsgatan har inte gjorts på grund av studens tidsram. Hänsyn 
har inte tagits till det närliggande området Sankt Eriksplan. Platsen valdes att bortses från då 
den inte har verksamheter i samma höga grad som Rörstrandsgatan och Odenplan. Sankt 
Eriksplan kan spela en viss roll i hur Rörstrandsgatans näringsidkare upplever att deras 
kundflöden har förändrats, men på grund av studiens storlek valdes även denna påverkan att 
bortses ifrån. Inte heller har möjligheten att ta sig till Rörstrandsgatan med tunnelbanan eller 
buss till Sankt Eriksplan tagits i beräkning i denna studie. Motiveringen till detta är att denna 
studie avser att undersöka hur kundflöden har förändrats till följd av att människor reser till 
en annan pendeltågstation. Då tillgängligheten till tunnelbanan och bussar som går till Sankt 
Eriksplan inte har förändrats sedan flytten så är den aspekten inte inkluderad. Möjligheten att 
byta från pendeltåg till tunnelbana vid Odenplan och med tunnelbana resa till 
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Rörstrandsgatan via Sankt Eriksplan, har även den bortsetts ifrån. Det på grund av att det tar 
längre tid för resenären att ta sig till Rörstrandsgatan genom tunnelbanan än vad det tar att gå. 
 
2 BAKGRUND 

2.1 Historia om Karlbergs station och Rörstrandsgatan 
Det område i Vasastaden som idag kallas för Birkastan hette från början Rörstrand. Det 
uppstod till följd av det brukarsamhälle som etablerades runt Rörstrands porslinfabrik, som 
grundades 1726 vid slottet Rörstrand (Lundqvist, 2014, s. 22). De som finns kvar av slottet är 
ihopbyggt med det som idag är filadelfilkyrkan (se figur 1). Den raka åtta hundra meter långa 
gatan från Sankt Eriksplan, förbi fabriken och mot Karlberg fick heta Rörstrandsgatan (ibid). 
Karlberg station byggdes 1882 för att människor skulle kunna transportera sig till och från det 
intilliggande Karlbergs slott (Björkman & Ekström, 2012, s. 125). År 1932 omplacerades 
stationen till att ligga där den gör idag (se figur 1) (Björkman & Ekström, 2012, s. 128). 
Rörstrandsgatan har alltså sedan lång tid tillbaka varit en handelsgata för människor som bor 
och arbetar i området. Detta har gjort att restauranger och butiker etablerades där i ett tidigt 
skede, och idag är Rörstrandsgatan en av Stockholms mest populära restaurangstråk 
(Lundqvist, 2014, s. 94). På gatan kan man äta mat från hela världen och den har en stor 
mängd pubar, caféer, frisörer och design- och hantverksbutiker. Trots att gatan har 
moderniserats så är många av näringsidkarna på Rörstrandsgatan måna om att bevara gamla 
inslag och gatans gamla karaktär (ibid).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Bilden är en karta över Vasastaden, där Birkastan är inringat med svart. Rörstrandsgatan, 
Stockholm Odenplan med två uppgångar, Karlbergs slott, det som finns kvar av Rörstrandsslott och 
Karlberg station där den ligger idag är utpekat på kartan. Källa: Eniro 
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2.2 Den infrastrukturella omplaceringen 
Då Stockholm växer både till yta och befolkning, innebär det att det finns en ökad efterfrågan 
på resor i länet (Banverket, 2007, s. 7). Citybanan öppnades därför i juli 2017 och är en 5,3 
kilometer lång tågtunnel som går mellan Tomteboda och Stockholm södra och är avsedd för 
pendeltågstrafik (ibid, s. 1). Citybanan löste den spårbrist genom Stockholm som tidigare gav 
upphov till en kapacitetsbegränsning för Stockholms tågtrafik och vidare för Stockholms 
regionala utveckling. I och med bygget av Citybanan så har Stockholm fått två nya 
pendeltågsstationer, Stockholm Odenplan och Stockholm City. De är byggda med avsikt att 
förbättra och förenkla kollektivtrafikresenärers resmönster och resmöjligheter (ibid). 
Stockholm Odenplan har två uppgångar, en vid Odenplan och en på Vanadisvägen. Till följd 
av att stationen Stockholm Odenplan byggts så har den tidigare stationen vid Karlberg lagts 
ner och fungerar i dagsläget endast som reservstation. I och med att Karlbergs station stängde 
så togs även busshållplatserna som låg i anslutning till Rörstrandsgatan bort. Linjen drogs om 
till att ha Odenplan som slutstation istället för Karlbergs station (Stockholms stad, 2017, s. 7). 
 
3 LITTERATURÖVERSIKT 
 
I detta avsnitt beskrivs olika teorier och begrepp som kan förklara varför antalet kunder hos 
Rörstrandsgatans verksamheter har förändrats eller förblivit opåverkade av flytten av 
pendeltågsstationen. Dessa begrepp beskriver och diskuterar hur stadens utformning skapar 
förutsättningar för människors rörelse och vilka kriterier som finns för att målpunkter och 
mötesplatser i staden ska bli populära. Tre jämförande studier har även använts som tidigare 
forskning för att på olika sätt relatera teorierna till fallet Rörstrandsgatan. Den tidigare 
forskningen utgörs av kandidatuppsatser vilket innebär att dem inte är referentgranskade 
(peer reviewed). Därmed kan man ifrågasätta forskningens validitet och ett kritiskt 
förhållningssätt bör intas vid tolkning av resultaten. 
 
3.1 Rörelseaktiviteters olika syften 
Att människor väljer att transportera sig till fots kan bero på olika anledningar. Gehl delar i 
sin bok Life between buildings (1987) in människors utomhusaktiviteter i tre kategorier, där 
alla på ett eller annat sätt är relaterade till gång.  

Den första kategorin är nödvändiga aktiviteter. Där ingår sådana som vi gör varje dag för 
att ta oss till jobbet, handla mat, vänta på tåget eller bussen, springa ärenden och så vidare. 
Den andra kategorin är frivilliga aktiviteter. Den inkluderar sådant som vi gör om vi hinner 
eller önskar att göra om tid och plats ger oss utrymme för det. Om områden där människor rör 
sig är utformade på ett dåligt sätt, så leder det till att bara de allra nödvändigaste aktiviteterna 
utförs så snabbt som möjligt. Inbjudande områden däremot skapar istället incitament för att 
människor ska ta sig tid att utföra även andra aktiviteter som inte från början var planerade 
(Gehl, 1987, s. 13). Den här kategorin inkluderar aktiviteter som att gå en promenad, sitta i 
solen eller gå och ta en kaffe (ibid). Dessa aktiviteter är ofta kopplade till nöjen och sådant 
som vi roas av att göra. Den tredje kategorin som Gehl beskriver är sociala aktiviteter, som 
alla är beroende av att andra människor vistas i området. Denna kategori inkluderar barn som 
leker, samtal mellan människor samt den viktigaste sociala aktiviteten, att se och höra andra 
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människor i sin närhet. Sociala aktiviteter uppstår ofta spontant som en konsekvens av att 
människor rör sig och befinner sig i samma område (ibid, s. 14). Alla tre kategorier av 
aktiviteter är sammankopplade vilket är viktigt att tänka på när man vill skapa en attraktiv 
plats i städer (ibid, s.16).  

Beroende på vilket syfte människor har när de besöker Rörstrandsgatan kommer det att 
påverka hur benägna människor är att fortsätta ta sig dit efter pendeltågsstationens flytt. Om 
verksamheternas huvudsakliga kundgrupp förknippas med en viss kategori av aktivitet, så 
kan denna teori ge en förklaring till varför verksamheterna på Rörstrandsgatan har påverkats i 
olika stor utsträckning. 
 
3.1.1 Jämförande studie 
I studien Trafikflödets påverkan på turistnäringen- En studie om den nya E4:an påverkan på 
Iggesund, skriven av Kristensson (2011), undersöks den infrastrukturella flytt som skedde när 
E4:an lades om. Vägen som tidigare gick genom Iggesund kom att påverka näringsidkarna 
där. Undersökningen är baserad på intervjuer med näringsidkare, Hudiksvalls kommuns 
turistchef samt näringslivsansvarig. 

När E4:an åkte genom Iggesund passerade i snitt 12 000 fordon sträckan varje dag. Detta 
innebar att bruksorten på cirka 3 600 invånare hade en stor genomströmning av människor.  
Genomströmningen var något positivt för näringsidkarna i orten då människor som passerade 
ofta stannade, handlade och åt. Samtidigt var staden högt trafikerad, något som kan antas ha 
varit negativt för invånarnas trivsel. Med omdragningen av E4:an innebar det en drastisk 
minskning av passerande fordon, nu cirka 900 fordon per dag. Detta ledde till en ökad trivsel 
för invånarna, men en svårare situation för näringsidkarna.  

Studien visar att antalet kunder minskade hos majoriteten av verksamheterna i Iggesund 
till följd av att färre fordon passerade genom staden. Resultatet av denna infrastrukturella 
förändring blev att de verksamheter som förlitade sig på kunder som enbart passerade igenom 
Iggesund var starkt påverkade av omläggningen. Verksamheter som förlitade sig på lokala 
kunder eller kunder som kom med Iggesund som huvuddestination var opåverkade av 
trafikomläggningen. Här var det alltså av vikt vilken typ av verksamhet som bedrevs, då inte 
alla påverkades lika av vägens flytt.  

Det naturliga flöde av bilar som försvann då E4:an lades om i fallet Iggesund går att 
jämföra med det naturliga flöde av människor som försvann från Rörstrandsgatan när 
Karlbergs station flyttade. Då majoriteten av verksamheterna i Iggesund fick ett minskat 
kundflöde kan vi förvänta oss ett liknande utfall för verksamheterna på Rörstrandsgatan. 
Troligtvis kan fallet Rörstrandsgatan också påvisa att de verksamheter som eventuellt 
förlitade sig på lokala kunder och kunder som kommer till Rörstrandsgatan med 
verksamheten som mål, är de som kommer vara opåverkade av flytten. 
 
3.2 Attraktiva mötesplatser 
För att kunna analysera vad verksamheternas förändrade alternativt oförändrade kundflöden 
kan beror på så avser följande avsnitt att ta upp vilka kriterier som krävs för att en plats ska 
bli attraktiv. Om en plats är attraktiv leder det till att människor lockas dit och då besöker 
verksamheterna i området (Whyte, 1980). Genom att undersöka om Rörstrandsgatan 
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uppfyller de kriterier som presenteras nedan, så kan slutsatser dras om gatan kan fortsätta 
locka människor till platsen, och då i sin tur kunder till verksamheterna, trots att Karlbergs 
station har stängt. Kriterierna går även att jämföras med den konkurrerane platsen Odenplan 
för att kunna analyser om Rörstrandsgatan har förlorat kunder till följd av att Odenplan är en 
attraktiv plats som människor ersätter Rörstrandsgatan med. 

Whyte konstaterar i sin bok The Social life of Small urban places (1980) att det som 
attraherar folk mest till en plats är det faktum att andra människor vistas där. Han menar att 
sociala utbyten är en grundförutsättning för att attraktiva rum i staden ska skapas. Detta gör 
att till exempel gågator och tunnelbaneuppgångar ofta är mer populära mötesplatser än 
parker, vilka kan ses som mer naturliga platser att samlas på (Whyte, 1980, s. 12).  

Gehl skriver i sin bok Cities for People (2010) att det är viktigt att en plats är konstruerad 
för många olika typer av möten mellan människor, det vill säga att olika typer av målpunkter 
finns representerade på platsen för att den ska bli attraktiv (Gehl, 2010). Även Hillier (1993) 
menar att antalet aktuella målpunkter som finns i ett område påverkar hur benägna människor 
är att gå dit. Platser kan antingen fungera som målpunkter i sig, eller så kan de vara 
passagepunkter för människor när de är på väl till en annan målpunkt. Om en plats fungerar 
som en målpunkt i sig, gör det alltså att människor är mer benägna att gå dit (Hillier, 1993). 

För att en plats ska locka besökare är det även viktigt att den erbjuder möjligheter att 
sitta, stå eller luta sig. För att människor ska vistas länge på en plats krävs dessutom att 
bekväma sittplatser erbjuds (Whyte, 1980, s. 24-39). En annan faktor som spelar in är hur 
trafikerat ett område eller en gata är. Studier har visat att det knappast finns någon mänsklig 
aktivitet på gator med en hög frekvens av passerande bilar medans bilfria gator har en mycket 
större potential att utvecklas till mötesplatser (Gehl, 1987, s. 37). Bilar ger upphov till högt 
buller, vilket människor är mycket känsliga för och därmed blir starkt trafikerade platser 
mindre attraktiva (ibid, s. 169). En bra mötesplats ska även vara planerad för att ha ett bra 
mikroklimat och kunna erbjuda såväl skugga som vindskydd för människor. Om platsen 
erbjuder soliga delar är även det något som lockar besökare (Whyte, 1980, s. 40-44). 

Ytterligare ett viktigt kriterium för att en attraktiv plats ska skapas är att det finns tillgång 
till faciliteter samt mat och dryck. Matställen är perfekta platser för social interaktion mellan 
människor och för att spontana möten ska uppstå. Som beskrivet i början av avsnittet så är 
faktumet att människor vistas på en plats den faktor som mest bidrar till att fler människor 
ansluter sig till platsen. Att en plats har matställen där människor kan sitta ner och umgås kan 
alltså ses som en viktig förutsättning för att den ska bli attraktiv (Whyte, 1980, s. 50). 
  
3.2.1 Jämförande studie 
I studien Planering för mötesplatser i staden. Fokusområde: Annedal, Stockholm har 
Lindberg (2014) undersökt hur planeringen av mötesplatser kan ske i nybyggda urbana 
områden och hur denna planering påverkar funktionaliteten av mötesplatsen. Fokusområde i 
denna studie är Annedal som är en stadsdel i området Bromma utanför Stockholm. Studiens 
empiriska material har tagits fram genom en fallstudie där intervjuer, platsbesök och 
plandokument har legat till grund.  

Resultatet av studien visar att de omnämnda mötesplatserna som skapas i Annedal inte är 
besökta i den utsträckning som det planerats för. Enligt Lindberg är orsakerna till det att 
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viktiga punkter i skapandet av attraktiva offentliga platser har förbisetts, till exempel saknas 
offentliga toaletter i hela Annedal. En annan anledning är den konkurrens som 
Marabouparken utgör i förhållande till Annedal. De kriterier som uppsatsen tar upp som 
viktiga när man skapar en attraktiv mötesplats uppfylls bättre av Marabouparken. Troligtvis 
resulterar detta i att Marabouparken lockar till sig en stor del av de besökare som annars hade 
tagit sig till mötesplatserna i Annedal. 

Då Rörstrandsgatan undersöks ur ett attraktivitetsperspektiv på liknande sätt som 
Annedal, så kan ett liknande resultat som i studien Planering för mötesplatser i staden. 
Fokusområde: Annedal, Stockholm förväntas. Om Rörstrandsgatan inte uppfyller de kriterier 
som finns för att en plats ska bli attraktiv, så kan det vara en anledning till att besökarna inte 
längre tar sig till platsen. Området Odenplan kan komma att fungera som en 
konkurrenskraftig mötesplats i förhållande till Rörstrandsgatan på liknande sätt som 
Marabouparken gjorde för Annedal. 
 
3.3 Tillgänglighet och barriärer 
Det finns olika faktorer som spelar in för den gående när det kommer till val av målpunkter 
samt vilka vägar som människor väljer att ta, vilket i stor utsträckning har med ett områdes 
tillgänglighet att göra (Hillier, 1993). För pendeltågsresenärerna som vill ta sig till 
Rörstrandsgatan från pendeltågsstationen Stockholm Odenplan så har barriärer uppkommit 
och tillgängligheten förändrats. Det är därför relevant att utreda om dessa förändringar kan 
vara förklaringsbidrag till de förändrade, alternativt oförändrade, kundflöden hos 
Rörstrandsgatans verksamheter. 
 
3.3.1 Utrymme och aktivitet längst vägen 
Gehl (1987) skriver att ett kriterium som bidrar till att människor väljer att gå är att gatan 
eller platsen där man rör sig är tillräckligt rymligt för att man inte ska behöva trängas för att 
ta sig fram (Gehl, 1987, s. 135). Samtidigt vill människor inte röra sig längst sträckor som är 
folktomma utan föredrar ofta sträckor där aktiviteter händer och där det finns saker att titta 
på. Utmaningen är att hitta den perfekta balansen mellan dessa två faktorer. Hur hög tolerans 
man har för att acceptera dessa faktorer varierar såklart från person till person, från situation 
till situation, om man är i en grupp eller ensam samt hur tidspressad man är (ibid).  
 
3.3.2 Avstånd och dess uppfattning 
Det faktum att man blir trött av att gå långa sträckor gör att gångtrafikanter är mycket 
medvetna om sina vägval. Tillgängligheten till en plats eller målpunkt är därför en viktig 
faktor i det här avseendet (Hillier, 1993). Gehl (1987) skriver att ett stort antal 
undersökningar visar att den accepterade distansen för att ta sig gående till sin målpunkt är 
mellan 400 och 500 meter (Gehl, 1987, s. 137).  

Hur långt människor är beredd att gå handlar inte bara om det fysiska utan också det 
upplevda avståndet (Gehl, 1987, s. 139). En lång raksträcka som fotgängaren har total uppsikt 
över kan upplevas som längre och därmed mer tröttande än en sträcka som svänger, är 
uppdelad i kortare etapper och som innehåller olika typer av passager. Då koncentrerar sig 
människor på att ta sig från en korsning till en annan, istället för att tänka på hur lång den 
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totala sträckan är. Acceptabel gångsträcka är ett samspel mellan längden samt hur sträckan 
upplevs (ibid). 
 
3.3.3 Orienterbarhet 
Hillier (1993) anser att tillgängligheten till ett område blir högre om det är lättare att orientera 
sig dit (Hillier, 1993). Orienterbarheten hänger ihop med hur många gånger man tvingas byta 
riktning när man tar sig mellan sina målpunkter. Ju färre gånger man tvingas byta riktning, 
desto lättare är det att orientera sig fram i ett område. Ett litet antal riktningsändringar gör att 
integrationen med bebyggelsen i ett område är hög och ju högre integrationen är, desto större 
är förutsättningarna för att fler människor ska röra sig där (ibid). 
  
3.3.4 Barriärer 
Korner (1979) talar om att i samband med infrastrukturella omplaceringar och 
trafikomläggningar uppstår barriärer som som skiljer fotgängare och cyklister från ett mål på 
andra sidan. För att övervinna hindret krävs det en fysisk eller psykisk uppoffring av något 
slag (Korner, 1979). Dessa inskränkningar kan vidare innebära förändringar i det lokala 
förflyttningsmönstret kring trafikomläggningen, vilket kan medföra att människor förändrar 
sina rörelsemönster, ändrar sina val av målpunkt, vägar eller förflyttningssätt. 
Trafikomläggningar kan även få följdeffekter i form av störningar eller avbrott i lokala 
aktiviteter och i det sociala kontaktmönstret kring barriären, eller andra följdeffekter såsom 
minskat kundunderlag och ekonomiska förluster för butiker (Korner, 1979).  
 
3.3.5 Effekter av försämrad tillgänglighet och tillkomna barriärer 
Korner (1979) talar om att barriärer kan leda till effekter som han delar in i primära, 
sekundära och tertiära. I denna studie antas försämrad tillgänglighet resultera i samma 
effekter som barriärer gör enligt Korner. Primära barriäreffekter innebär att människor 
behåller tidigare beteenden trots tidsförluster, omvägar, stress, obehag, ansträngning med 
flera. Primära barriäreffekter är alltså direkta uppoffringar vid passage av en barriär. 
Sekundära barriäreffekter handlar om att människor väljer att förändra sina val av 
målpunkter, hur ofta de besöker en viss plats eller väljer att ändra sitt färdsätt för att ta sig till 
en viss plats. Tertiära barriäreffekter innebär att människors ändrade beteende får 
följdeffekter för till exempel butiker, restauranger eller andra verksamheter (Korner, 1979). 
 
3.3.6 Jämförande studie 
För att jämföra resultaten i denna studie ur ett tillgänglighetsperspektiv har rapporten Central 
eller perifer? - en station som är båda (Failjersson, 2016) använts som en jämförande studie. 
Rapporten syftar till att undersöka hur användandet av offentliga rum påverkas av dess 
tillgänglighet i staden. Specifikt i det här fallet har man valt att undersöka tillgängligheten 
kopplad till tågstationen Sundsvall Central. Undersökningen har gjorts genom en fallstudie 
där en kvalitativ innehållsanalys har gjorts av dokument från Trafikverket och Sundsvalls 
kommun som handlar om utvecklingsplaner kopplade till Sundsvall Central. Intervjuer har 
gjorts för att få en djupare insikt i tillgängligheten till stationen med avseende på frågor 
rörande avstånd och orienterbarhet. 
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Sundsvall Central är belägen cirka 600 meter utanför stadens centrum vilket gör att den 
ligger precis på den gräns som Trafikverket använder för att klassificera stationer som 
centrala. Det framkommer i rapporten att avstånd är den mest kritiska faktorn för att 
människor ska ta sig till tågstationen. Avståndet är en grundförutsättning för att människor 
överhuvudtaget ska kunna nå fram som gående. Även andra faktorer som trafikerade vägar 
och hur lätt det är att hitta till stationen, alltså orienterbarheten, spelade in.  

Resultatet av denna studie visar att avståndet är en kritisk faktor vid en 
tillgänglighetsbedömning. Då avståndet till närmaste pendeltågsstation ökade i och med 
omplaceringen av Karlbergs station, så kan vi anta att avståndet kommer vara en förklarande 
faktor till varför kundflödet hos Rörstrandsgatans verksamheter eventuellt har förändrats. Vi 
kan även vänta oss att orienterbarheten till Rörstrandsgatan från Stockholm Odenplan 
kommer påverka hur benägna kunder är att ta sig till Rörstrandsgatan. 
 
4 HYPOTESER 
 
Innan studien genomfördes, formulerades hypoteser för hur verksamheterna på 
Rörstrandsgatan kan ha påverkats av den infrastrukturella förändringen och vad detta 
potentiellt kan bero på. Fyra olika utfall har formulerats kring hur gatans verksamheter kan ha 
påverkats och vilka potentiella förklaringar som kan ligga till grund för dessa utfall. 
Det första utfallet av undersökningen var att näringsidkarna inte observerat en märkbar 
förändring i antalet gäster och kunder, vilket därmed skulle kunna innebära att 
verksamheterna överlag inte var beroende av folk som pendlade till och från Karlbergs 
station och därmed var stationen inte en avgörande målpunkt för Rörstrandsgatans besökare. 
Det andra utfallet var att den stora majoriteten av näringsidkarna upplevt en drastisk 
minskning i antalet gäster och besökare. Slutsatsen som kan dras utifrån det resulatet är att 
den infrastrukturella förändringen spelat en stor roll för verksamheternas kundflöden. Detta 
skulle innebära att Karlbergs station varit en viktig faktor för stora flöden av människor, och 
att dessa flöden utgjort en stor del av verksamheternas kunder och det nu minskade antalet 
passerande människor har gjort att kundantalet även minskat. Det tredje utfallet innebar att 
olika näringsidkare påverkas olika beroende på i vilket syfte deras kunder besökt dem. Gäster 
och kunder som handlat på grund av den förbipasserande bekvämligheten kan ha gått 
förlorade, medan de som rest med verksamheten som måldestination kvarstår. Detta skulle 
indikera att gatans verksamheter har skilda typer av gäster och besökare som besökt 
verksamheterna i olika syften, vilket i sin tur skulle innebära en varierande benägenhet att 
besöka platsen. Det här utfallet skulle kunna innebära att antalet kunder hos vissa 
verksamheter har ökat till följd av omplaceringen. Detta skulle kunna bero på att kunder som 
tidigare inte besökte gatan på grund av folkströmmen orsakad av pendlarna, nu tar sig dit då 
de upplever en lugnare miljö på gatan. Det sista utfallet skulle innebära att antalet gäster och 
besökare hos samtliga verksamheter har ökat till följd av den lugnare miljön som den 
minskade folkströmmen har gett upphov till. Dock avfärdar vi den här hypotesen då vi inte 
tror att det är ett realistiskt utfall. 
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5 METOD 
 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som använts för att ta fram studiens empiri. Vidare 
diskuteras metodernas för- och nackdelar. Tre empiriska metoder användes för att samla in 
material till att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa är en enkätundersökning, 
en intervju samt en detaljerad kartläggning av de aktuella områdena. Detta innebär att studien 
är kvalitativ (Trost, 2007, s. 18). 
 
5.1 Datainsamlingsmetoder 
5.1.1 Enkätundersökning 
För att få en insikt i hur verksamheterna har uppfattat att kundantalen har förändrats, samt i 
vilket syfte kunderna besökte verksamheterna, genomfördes en enkätundersökning. 
Enkäterna delades ut i pappersform till näringsidkarna på och i nära anslutning till 
Rörstrandsgatan. På grund av verksamheternas varierande öppettider så distribuerades 
enkäterna vid olika tillfällen, mellan datumen 6 november och 11 december år 2017. 
Insamling av enkäterna skedde under samma tidsperiod vid varierande tillfällen. Av totalt 57 
verksamheter på Rörstrandsgatan delades 48 stycken enkäter ut och av dessa samlades 44 
stycken enkäter in, vilket gav en svarsfrekvens på 77 %. Fyra enkäter samlades inte in, vilket 
berodde på att personerna som tagit emot enkäten inte återkopplat eller inte svarat vid försök 
att få tag på dem. Nio verksamheter valde att inte delta i undersökningen på grund av att de 
inte hade tid eller inte vill delge information om hur de påverkats av flytten.  

Inledningsvis bestod enkäten av kryssfrågor som handlade om vilken typ av verksamhet 
de bedrev, vilken typ av kunder verksamheterna i huvudsak hade samt hur frekvent kunderna 
besökte dem. Vidare ställdes frågor som handlade om åsikter rörande flytten, hur de uppfattat 
att kundflöden hade förändrats och slutligen hur de agerat till följd av dessa förändringar (se 
appendix).  Denna utformning bygger på att respondenten lättare ska sätta sig in i ämnet och 
därmed kunna besvara mer djupgående frågor på ett enklare sätt (Trost, 2008, s. 94). Frågor 
om åsikter måste vara noggrant formulerade för att dem inte ska leda till svar som influerats 
av frågeformuleringen (ibid, s. 89-90). Frågor som berörde åsikter följdes av en del där 
respondenten hade möjlighet att motivera sina åsikter mer ingående. Innan enkäten delades ut 
reviderades frågorna av två utomstående personer för att eliminera risken för otydligt 
formulerade frågor, överlappande frågor samt eventuella luckor i enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 
35-38). En pilotundersökning valdes att inte genomföras då frågorna var specifika för fallet 
Rörstrandsgatan, och en testgrupp skulle därmed inte kunna bedöma eller besvara frågorna på 
ett naturligt eller granskande sätt.  

Enkätundersökningen synliggör hur flertalet verksamheter på Rörstrandsgatan har 
påverkats av flytten. Metoden har emellertid vissa begränsningar. Ett exempel på en sådan 
begränsning är missförstånd som kan uppstå i samband med att näringsidkaren fyllde i 
enkäten. I och med att det fanns en begränsad möjlighet att korrigera dessa missförstånd kan 
det leda till feltolkningar av enkäten (Ejlertsson, 2005, s. 102-103). Vidare kan tidsbrist eller 
brist på engagemang från respondentens sida resultera i kortfattade eller ogenomtänkta svar. 
Då enkätsvaren har baserats på egna uppfattningar, och ingen statistisk eller kvalitativ data 
användes, kunde svaren som angavs skilja sig från hur verkligheten var. Att dra slutsatser 
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som är baserade på hur verksamheterna har uppfattat de förändrade kundflödena kan därför 
leda att dessa blir felaktiga. Denna felkälla hanterades genom att försöka analysera 
helhetsbilden av respondenternas enkätsvar och inte enbart den fråga som i huvudsak berörde 
hur kundflödena hade påverkats. En alternativ metod för att få insikt i hur kundflödena hos 
Rörstrandsgatans verksamheter hade förändrats, skulle vara att räkna och föra statistik över 
verksamheternas kundantal före och efter flytten. Trots att detta troligtvis skulle göra studien 
mer tillförlitlig, så är det inte möjligt då studien inte hade börjat när Karlbergs station 
fortfarande var i drift. 

I och med att nio verksamheter valde att inte delta i undersökningen kan studiens 
slutresultat ha påverkats. Två av enkäterna som samlades in valdes att inte användas i 
undersökningen då svaren var bristfälliga. De fall då respondenterna inte valde att svara på en 
fråga i enkäten, tolkades som att hen inte visste svaret. Detta kan ses som en brist i enkäten då 
frågorna möjligtvis var för svåra att svara på, alternativt för krångligt formulerade. Tomma 
svarsrutor har valts att inte analyseras vidare i denna studie. Resultatet från de 42 enkäter som 
analyserades utgör i denna studie en representation för Rörstrandsgatans alla verksamheter. 

5.1.2 Kartläggning av området 
En kartläggning av Rörstrandsgatan med närliggande område genomfördes den 17 december 
2017 mellan klockan 15.00 och 17.00. Syftet var att ta reda på hur den förändrade 
tillgängligheten till gatan och hur gatans attraktivitet kan ligga till grund för de potentiella 
kundflödesförändringarna hos Rörstrandsgatans verksamheter.  

Den första delen av kartläggningen gjordes för att beskriva Rörstrandsgatan och det 
närliggande området Odenplan, med utgångspunkt i de kriterier som utgör en attraktiv plats 
och som finns presenterade i avsnitt 3.2. Den andra delen av kartläggningen gjordes för att 
identifiera och beskriva de vägval som finns för gångtrafikanten att ta mellan Stockholm 
Odenplan och Rörstrandsgatan. Den utgick ifrån tidigare teorier beskrivna i avsnitt 3.3.  
Samtliga platser som var aktuella för kartläggningen besöktes och de vägar som finns 
beskrivna promenerades av kartläggaren. Omgivningarnas attribut dokumenterades med hjälp 
av anteckningar. För att mäta avstånd och få en överblick hur vägarna är placerade har 
verktyget Google Maps använts i kartläggningen. Då Rörstrandsgatan är en ca 800 meter lång 
gata så skiljer sig distansen man måste gå från Stockholm Odenplans uppgångar, beroende på 
vart på gatan man ska. Vid kartläggningen valdes därför en referenspunkt i mitten av gatan 
där Norrbackagatan korsar. 

Vid kartläggningen användes inte någon teoretiskt grundad metod från en bok eller 
studie. Detta då biblioteken som besöktes inte hade litteratur om hur en kartläggning kan gå 
till och vad som bör noteras. Istället fanns en större mängd böcker om hur man genomför 
observationer av människor. Vi valde därför att använda vår teori om attraktiva platser och 
tillgänglighet som våra kriterier och utformade kartläggningen utifrån vad vi ansåg lämpligt. 

Flertalet besök gjordes till Rörstrandsgatan och området Odenplan. Detta betyder att trots 
att den officiella kartläggningen gjordes den 17 december 2017, så kan intryck och 
observationer från de andra tillfällena tagits med i kartläggningen. Kartläggningen gjordes 
med utgångspunkt i kriterier för tillgänglighet vilket innebar att inget utrymme för tolkning 
fanns. 
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5.1.3 Intervju 
En videointervju genomfördes för att få en djupare insikt i hur kundernas syften med sina 
besök hos Rörstrandsgatans verksamheter hängde samman med gatans attraktivitet och 
tillgänglighet. Intervjun genomfördes med Cecilia Lindahl, regionplanerare på 
tillväxtavdelningen på Stockholms läns landsting, den 12 december 2017 och varade i cirka 
70 minuter. En semistrukturerad intervjuform användes och frågorna som förberetts var 
uppbyggda för att introducera ämnet i en logisk ordning (Lantz, 2013, s. 73). Att en 
semistrukturerad intervjuform valdes i detta fall motiveras av följande tre anledningar. Ifall 
ett fenomen är känt är ett strukturerat intervjuformat att föredra, till skillnad från ett öppet 
intervjuformat där fenomenet kan definieras av respondenterna (ibid, s. 68). Då flytten av 
pendeltågsstationen är ett känt fenomen valdes således en strukturerad intervjumetod framför 
en öppen. Det var viktigt att få svar på ett flertal frågor där respondenten hade frihet att tala 
utifrån egna erfarenheter, vilket i sin tur krävde en lite mer öppen struktur. Slutligen, då 
intervjun inte skulle jämföras med en rad andra intervjuer behövde den inte följa en strikt 
mall, och därför bestämdes en semistrukturerad intervjuform. Frågorna som ställdes 
omfattade inledande bakgrundsfrågor och en större andel bedömningsfrågor (ibid, s. 66). Här 
antogs respondentens expertis och erfarenheter ligga till grund för bedömningarna om 
Rörstrandsgatans förutsättningar och stationsflytten. En ljudinspelning av intervjun gjordes 
för att vid senare skeden kunna lyssna och analysera vad som sagts. 

På grund av tekniska svårigheter under intervjutillfället kunde respondenten se 
intervjuaren under samtalets gång medans intervjuaren inte kunde se respondenten. Detta 
innebar att ansiktsuttryck och gester gick förlorade, vilka kan vara intressanta och relevanta 
att notera vid en intervju (Lantz, 2013, s. 122-123). Denna tekniska brist antas ha en liten 
påverkan på svaren då det berörda ämnet inte var känsligt eller personligt för respondenten. 
Brister i internetuppkoppling är också en faktor som till viss del störde under samtalet. Vid ett 
tillfälle bröts samtalet och respondenten blev uppringd igen. Då respondentens svar baserades 
på sin professionella bedömning så borde heller inte detta ha påverkat hur hon besvarade 
frågorna. 

Då Lindahl arbetar som regionplanerare på Stockholms läns landsting har hon god insikt 
i stationsflytten och vad det innebär för Rörstrandsgatan. Dock hade det varit bra med 
ytterligare en intervju för att kunna jämföra resultatet som insamlats. Ett inslag från en 
ansvarig på Stockholms stad hade varit intressant för studien då deras arbete är mer 
specificerat på avgränsade områden såsom Vasastaden. Efter flertalet försök att få kontakt 
med ansvariga på Stockholms stad, utan resultat, fick denna potentiella respondent bortses 
ifrån i undersökningen. Det är dock ingen kritisk faktor för att nå ett resultat i studien. 

 
5.2 Studiens validitet och reliabilitet 
Då studien syftar till att mäta näringsidkares upplevelser samt de tänkbara förklaringarna till 
kundflödesförändringar, innebär det att vår begreppsvalididtet är hög. Detta då våra 
teroretiska definitioner inte skiljer sig från de operationella (Esaiasson et al., 2012, s. 57). 
Studiens reliabilitet, det vill säga om studien skulle få ett liknande resultat vid upprepade 
mätningar, är svår att bedöma då enkätundersökningen bara genomförts en gång (ibid, s. 63). 
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Slumpmässiga fel eller missförstånd kan ha dykt upp och påverkat studiens reliabilitet, något 
som upptäcks först när en studie har repeterats flera gånger. Då studiens reliabilitet inte går 
att avgöra, kan vi därför inte fastslå vår resultatavaliditiet (Esaiasson et al., 2012, s. 57). Men 
då en klar majoritet av näringsidkarna uppgav att de hade liknande upplevelser kring flytten, 
kan vi trots detta kan bedöma studiens tillförlitlighet som god. Ytterligare argument som talar 
för studiens tillförlitlighet är att resultatet som erhölls stämmer överens med det resultat som 
Kristensson (2011) fick fram i den jämförande studien.  
 
6 EMPIRI 
 
I detta avsnitt presenteras näringsidkarnas svar på frågorna i enkäten. Vidare har en 
kartläggning gjorts av Rörstrandsgatan och området runt omkring Rörstrandsgatan. Slutligen 
presenteras regionplanerare Lindahls bedömning av hur gatan och dess verksamheter har 
påverkats ur ett tillgänglighets- och attraktivitetsperspektiv. 
 
6.1 Verksamheternas påverkan 
De 42 verksamheter vars enkäter bedömdes, har delats in efter tre kategorier- ingen påverkan, 
viss påverkan och stor påverkan. Två verksamheter uppgav att det var för tidigt att göra en 
bedömning av läget och således valdes dessa att inte kategoriseras. Denna kategorisering har 
baserats på svaren från fråga 11 i enkäten, med stöd av svaren från frågorna 8 och 9 (se 
appendix). Fråga 11 fokuserade på verksamhetens inverkan av flytten där två underfrågor 
användes. Första delen av frågan var utformad som en skala där verksamheten fick fylla i till 
vilken utsträckning flytten har påverkat mängden kunder hos verksamheten. Underfrågorna 
ställdes för att ge näringsidkarna en möjlighet att motivera vilken den huvudsakliga 
anledningen kan ha varit och för att uppskatta en eventuell procentuell förändring i antal 
kunder och besökare från förra året. Kommentarer från näringsidkare har valts att tas med 
baserat på hur utvecklade deras svar var. Korta, och mindre motiverade svar har tagits hänsyn 
till men inte presenterats nedan. Då en stor del av svaren i enkäterna var i ofullständiga 
meningar eller uppradade punkter så har omformuleringar gjorts för att meningarna ska vara 
lättare att presentera i empirin. Det kan innebära att en feltolkning har gjorts av vad 
näringsidkaren ville ha sagt, vilket kan påverka enkätens validitet.   

Verksamheterna delades in i fyra olika kategorier baserat på vad deras huvudfokus var. 
Kategorierna löd som följande: café, restaurang, butik och serviceverksamheter. Café och 
restaurang är självförklarande kategorier. Kategorin “butik” innefattar alla typer av 
verksamheter där försäljning utgjorde den huvudsakliga delen av verksamheten. Exempel på 
butiker i denna kategori var inredningsbutiker, mataffärer och klädbutiker. Verksamheter som 
i huvudsak erbjöd någon typ av tjänst delades in i kategorin “serviceverksamheter”. 
Verksamheter i denna kategori innefattar exempelvis tandläkarmottagning, laserklinik och 
frisörsalong. 
 
6.1.1 Ingen påverkan 
Denna grupp består av verksamheter som inte blivit påverkade av stationsflytten. Denna 
grupp består av 15 verksamheter, vilket är 35,7 % av den totala andelen verksamheter vars 
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enkätresultat har analyserats. Denna grupp bestod av sju stycken serviceverksamheter, fem 
stycken butiker och tre caféer. Av dessa verksamheter uppgav 47 % att majoriteten av 
kunderna var lokala och 40 % uppgav att majoriteten av kunderna inte var lokala. Resterande 
13% av verksamheterna uppgav inte vilken typ majoriteten av kunderna var. I denna grupp 
uppgav 67 % att de har en stor mängd stamkunder.  

Mellqvist Café uppgav att i och med att de har många stamkunder som besöker dem flera 
gånger i veckan så har deras verksamhet inte påverkats. Stockholms Laserklinik är en annan 
verksamhet som varit opåverkad av flytten. Dem uppgav att de inte märkt av så mycket av 
flytten och att mängden kunder inte upplevts som förändrad. En kakelbutik vid namn La 
Riggiola beskrev att pendlare inte är deras målgrupp då de inte har varor som köps på impuls. 
Butiksägaren till keramikverkstaden Salong Pottan, uppgav att hon inte heller varit påverkad 
av flytten då hennes kunder planerar besöken i hennes butik. Hon menar att det gör hennes 
verksamhet okänslig för infrastrukturella omplaceringar. Vansta Trädgård är ett showroom 
som även dom berättat att kunderna söker deras produkter specifikt och att deras läge i 
förhållande till kollektivtrafik inte påverkar dem. Café Plissé är ett litet fik i den västra delen 
av Rörstrandsgatan. De har haft en neutral inställning till flytten då en minskad folkström i 
området gör att det blir lugnare och mer attraktivt att promenera på Rörstrandsgatan. Café 
Plissé har likt Mellqvist inte påverkats då deras kunder består av en stor mängd stamkunder 
som bor i närheten av Rörstrandsgatan. 

De gemensamma dragen hos verksamheterna i denna grupp är att kunderna i huvudsak 
inte är pendlare. Kunderna söker sig oftast till verksamheterna med ett specifik syfte. Syftet 
är oftast att kunderna söker en viss produkt eller tjänst som verksamheten är unik med att 
erbjuda. De verksamheter som erbjöd mindre unika varor eller tjänster förblev opåverkade då 
deras kundkretsar till stor del bestod av lokala stamkunder. 
 
6.1.2 Viss påverkan 
I gruppen “Viss påverkan” var åsikterna och upplevelserna kring påverkan av flytten till viss 
del spridda. Den gemensamma nämnaren för denna grupp var att verksamheterna har upplevt 
en viss minskning i antalet kunder till följd av flytten. 

I denna grupp ingår 14 stycken verksamheter, vilket är 33% av det totala antalet 
verksamheter som värderades i undersökningen. Av dessa är sex stycken butiker, tre stycken 
caféer, två restauranger och tre serviceverksamheter varav en har en butik i anslutning. Av 
dessa uppgav 57% av verksamheterna att majoriteten av kunderna var lokala och 43% 
uppgav inte vilken typ majoriteten av deras kunder var. En stor majoritet av verksamheterna i 
gruppen, 87%, uppgav att en stor mängd av deras kunder var stamkunder.  

Klädbutiken Cheeky Monkey och skrädderiet och butiken Luther, säger att 
verksamheterna inte är så beroende av pendlare. Cheeky Monkey beskriver att pendlarna 
antingen tog ett varv i butiken för att fördriva tiden eller så hade de för bråttom för att besöka 
butiken. Luther uppgav att de flesta av hans kunder söker upp butiken och att få kommer till 
honom för spontanköp. Trots detta har de båda uppgett att antalet kunder sedan förra året 
minskat. Klädbutiken Feeling Collection uppgav att spontana besök och förstagångskunder 
har blivit färre. Detta innebär att inte lika många människor upptäcker butiken. 
Herrekiperingen Granqvist beskriver också att det blivit ett sämre flöde av människor längst 
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gatan och att de förlorat cirka 10-20% av sina kunder sedan samma tid förra året. Trots 
minskningen tror butiksägaren att intresset för gatan är stort oavsett om pendeltågsstationen 
finns eller inte. Även klädbutiken Lotti P. Cashmere uppgav liksom Granqvist att kundflödet 
var större innan flytten men trots att det är krångligare att ta sig dit så är det fortfarande är 
attraktiv och mysig gata. Café Bröd & Salt säger att de påverkas negativ av flytten då färre 
passerar till och från jobbet. Dock har de fortfarande många stamkunder som bor i området 
som fortfarande besöker verksamheten. Restaurangen Raw Sushi & Grill beskriver att 
framkomligheten för gästerna inte är lika smidig längre. Då en kollektivtrafiksanslutning har 
tagits bort innebär det en negativ påverkan för restaurangen eftersom färre kunder har 
möjlighet att ta sig till området.  

Trots att verksamheterna i denna grupp har en väldigt stor mängd stamkunder så har alla 
verksamheterna tappat kunder till följd av det minskade genomflödet av människor på gatan. 
Troligtvis så har pendlare utgjort en del av verksamheternas kundkrets, men på grund av de 
lokala stamkunderna har de behållit en stor del av sina kunder sedan flytten. De kunder som 
tidigare pendlade till och från Karlbergs station reser efter flytten troligtvis via Stockholm 
Odenplan vilket gör att det krävs en omväg för att besöka Rörstrandsgatans verksamheter. 
Den del av verksamheterna i den här gruppen har alltså förlorat många kunder då pendlarna 
inte väljer att ta sig denna omväg.  
 
6.1.3 Stor påverkan 
Verksamheterna i den här gruppen har påverkats starkt av flytten. Gruppen består av 11 
stycken verksamheter. Det är 26 % av den totala mängden analyserade verksamheter i 
undersökningen. Av dessa var fem stycken restauranger, tre stycken butiker, två stycken 
caféer och en var en serviceverksamhet. I denna grupp uppgav 36% av verksamheterna att de 
hade en majoritet lokala kunder och 9% uppgav att majoriteten kunder inte var lokala. Alltså 
uppgav inte 55 % av verksamheterna om de hade majoriteten lokala eller icke-lokala kunder. 
Andelen verksamheter som uppgav att de hade en stor mängd stamkunder var 55%. 

Den verksamheten som uppgett att den påverkats mest av flytten är juicebaren 
Kallpressen. Dem beskrev att de hade en enorm kundkrets som handlade hos dom i samband 
med deras resa till och från jobbet. I och med flytten så ligger juicebaren inte längre längst 
den väg där en stor ström pendlare tidigare passerade, och har i samband med detta förlorat 
cirka 70% av sina kunder. Även puben och restaurangen Humlehof har förlorat majoriteten 
av sina kunder och uppgav att en anledning till detta är att det är för långt att gå till 
Rörstrandsgatan från Odenplan och restaurangen inte längre ligger längst vägen för deras 
kunder. Blomsterbutiken Lolopi uppgav att mycket färre människor passerar dem sedan 
stationen flyttade och att Rörstrandsgatan inte längre är en knutpunkt för kollektivtrafiken. 
Snabbköpsbutiken 7-Eleven skrev i enkäten att de hade tappat en stor mängd av sina kunder 
som tidigare åkte via Karlbergs station och i och med flytten inte längre passerar dem. ICA 
Birkastan sade att de är mycket påverkade av flytten då de förlorat många kunder som 
handlade hos dem på vägen hem från jobbet. Kundernas väg har ändrats till följd av flytten 
vilket gör att de nu väljer en annan butik att handla sin mat i. En anonym restaurang uppgav 
att de förlorat 60% av sina kunder sedan samma tid förra året. De har beskrivit att 
Rörstrandsgatan har blivit en spökgata i jämförelse med tidigare. De ansåg att sedan flytten 
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ägde rum hade blivit för svårt att ta sig till Rörstrandsgatan, och att kunderna istället besöker 
verksamheter på Odenplan. 

Det går alltså att urskilja två huvudsakliga grupper, där verksamheterna inom vardera 
grupp har gemensamma drag. Det ena gruppen utgörs av restauranger och den andra gruppen 
utgörs av verksamheter vars kunder främst bestod av pendlare. Den senare gruppen av 
verksamheter erbjuder produkter eller tjänster som med enkelhet kan ersättas av en liknande 
verksamhets produkter eller tjänster. Restaurangerna är den typ av verksamhet som enligt 
enkätundersökningen har påverkats mest av flytten. För 71% av restaurangerna på 
Rörstrandsgatan har flytten inneburit en stor påverkan på antalet kunder.  

 
6.2 Kartläggning 
Ett antal verksamheter förklarar sina minskande kundantal med nedstängningen av Karlbergs 
station. I detta avsnitt kartläggs Rörstrandsgatans attraktivitet, närliggande konkurrerande 
platser och gatans tillgänglighet. 
 
6.2.1 Rörstrandsgatans förutsättningar som attraktiv plats 
Gatan går i en östlig-västlig riktning och har Sankt Eriksgatan i öster och Karlbergs 
Slottspark och Pampaslänken i väster. I väster delar sig Rörstrandsgatan i två där en av 
vägarna blir en gångväg som fortsätter genom en tunnel och vidare till Karlbergsparken och 
Karlbergs Slott. På den andra vägen finns en del verksamheter, men är en inte lika tillgängligt 
för liv och rörelse som den östra delen av Rörstrandsgatan. 

 

 
Figur 2. Bild på Rörstrandsgatan under sommartid när gatan är tillfälligt omgjord till gågata.  
Källa: Erik Olsson.  
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Rörstrandsgatan har olika typer av verksamheter vilket gör att människor besöker gatan i 
olika syften. Gatan erbjuder många olika typer av matställen och caféer med mat från olika 
kulturer och av olika karaktär. Gatan ligger omsluten av tätt byggda bostadshus vilket 
skyddar större delen av gatan från vind. Den västra delen är mer känslig för vind då inga hus 
skyddar gatan från väster. Tack vare gatans öst-västliga riktning så erbjuder den norra sidan 
av gatan mycket sol under tider på året då solen står tillräckligt högt för att nå över 
byggnadernas tak. När vädret tillåter, såväl sommar som vinter, så finns det väl utnyttjade 
uteserveringar längst gatan, se figur 2. Dock finns inga allmänna sittplatser för människor 
som inte vill besöka gatans restauranger eller caféer. Då Rörstrandsgatan inte är en 
genomfartsgata för bilar så störs den inte av trafik. 

Rörstrandsgatan har fram till juli 2017 haft bra kommunikationer till tre olika kollektiva 
färdmedel; pendeltåget vid Karlbergs station, tunnelbanan vid Sankt Eriksplan samt en 
busslinje som trafikerade Rörstrandsgatan. Detta gjorde gatan till en plats med goda 
förbindelser till stora delar av Stockholm, vilket innebar att den var tillgänglig för många. 
Efter flytten av pendeltågsstationen och borttagningen av busslinjen på gatan har således 
Rörstrandsgatan numera förbindelser med tunnelbana vid Sankt Eriksplan, och 
pendeltågsstationen vid Stockholm Odenplan.  

Från kartläggningen av Rörstrandsgatan kan det därmed konstateras att gatan uppfyller 
en majoritet av kriterierna för en attraktiv plats. I och med flytten av pendeltågsstationen 
förlorades således två av de kollektivtrafikförbindelser som tidigare fanns, vilket har en 
negativ inverkan på platsens attraktivitet med hänsyn till kriterierna. 
 
6.2.2 Närliggande plats: Odenplan 
Odenplan är ett område beläget i Vasastaden som är en knytpunkt för tunnelbana, bussar och 
numera även pendeltåg. Området Odenplan ligger kring det triangulära torget som också bär 
namnet Odenplan (se figur 3). Odenplan är omringat av butiker, restauranger, skolor, kontor, 
lägenheter samt Gustaf Vasa kyrka. I samband med att Stockholm Odenplan byggdes så har 
sittplatser för allmänheten byggts och även platser med solläge och skydd från vind finns 
tillgängliga. Torget och dess närliggande gator och verksamheter präglas av liv och rörelse, 
men skiljer sig från Rörstrandsgatan i det faktum att gatorna kring torget, bland annat 
Odengatan, är en bred och starkt trafikerad gata som längst flera sträckor inte går att korsa.  

Det finns alltså minst en konkurrerande plats, som efter flytten har både fler och närmare 
kollektivtrafiksanslutningar än vad Rörstrandsgatan har. Verksamheterna på denna plats 
erbjuder produkter och tjänster som kan ersätta många av de produkter och tjänster som 
verksamheterna på Rörstrandsgatan kan erbjuda. På grund av att den konkurrerande platsens 
positionering, är verksamheterna som ligger där närmare för kunder som reser till och från 
pendeltågsstationen Stockholm Odenplan. 
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Figur 3. Översiktsbild av Odenplan, den vita byggnaden på torget är uppgången för tunnelbana och 
pendeltåg. Källa: Linda Gren, StockholmDirekt.se 

6.2.3 Rörstrandsgatans tillgänglighet före och efter flytten 
I följande avsnitt kommer tillgängligheten mellan Rörstrandsgatans och närmaste 
pendeltågsstation beskrivas före och efter flytten. En karta illustrerar alla potentiella vägval 
som finns från närmaste pendeltågsstation för båda dessa situationer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Karta över potentiella vägval till Rörstrandsgatans mitt från Stockholm Odenplans två 
uppgångar samt från Karlbergs station. På kartan är även Rörstrandsgatan, Sankt Eriksgatan, 
Odengatan, Karlbergsvägen och Karlbergs station markerade. Källa: Hitta.se 
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Tillgänglighet före flytten 
Innan omplaceringen av Karlbergs station var det 110 meter mellan pendeltågsstationen och 
Rörstrandsgatan (Google Maps). Uppgång Karlbergs station ligger på Norrbackagatan och 
som det går att se på kartan, så leder tre av fyra potentiella vägar till Rörstrandsgatan. Den 
korta väg som går mellan Karlbergs station och Rörstrandsgatan, gör att orienterbarheten är 
god då gatan endast byter riktning en gång. Vägen är väl anpassad för gångtrafikanter då inte 
många bilar färdas längst gatan och det finns trottoarer längst gatans båda sidor. Längst vägen 
finns caféer och restauranger. 

Birkastan, där Rörstrandsgatan ligger, är ett tätbebyggt bostadsområde som avskilts från 
övriga Vasastaden av trafiklederna Sankt Eriksgatan och Karlbergsvägen (se figur 4). För att 
ta sig till Rörstrandsgatan från samtliga av Odenplans uppgångar krävs det att man korsar en 
eller flera av de starkt trafikerade trafiklederna Torsgatan, Sankt Eriksgatan eller 
Karlbergsvägen. 
 
Tillgänglighet efter flytten 
Stockholm Odenplan har två uppgångar placerade i olika delar av Vasastaden. En är placerad 
på Vanadisvägen vid korsningen Dalagatan och en är placerad vid Odenplan (se figur 4). 
Från uppgångarna vid Odenplan finns två naturligt potentiella vägar att ta för att komma till 
Rörstrandsgatan. Den ena utgörs av en raksträcka längs Odengatan. Den andra utgörs i 
huvudsak av Karlbergsvägen och olika vägval kan sedan göras där Sankt Eriksgatan, 
Birkagatan eller Vikingagatan finns som alternativ (se figur 4). Vägarna är alla omkring 1,3 
kilometer långa. Från uppgång Vanadisvägen finns även där olika vägval att ta för att gå till 
Rörstrandsgatan (se figur 4). Samtliga vägval från Vanadisvägen är omkring 1,1 kilometer 
långa (Google Maps).  

De raka vägarna från Odenplan som går längst Odengatan och Karlbergsvägen, samt 
vägen längst Sankt Eriksgatan som går mellan Vanadisrondellen och Sankt Eriksplan, är stark 
trafikerade trafikleder. Längst med alla tre vägar ligger restauranger, butiker och andra 
verksamheter. De har alla även breda trottoarer som rymmer många gångtrafikanter. Söder 
om Odengatan ligger Vasaparken där många människor samlas för att rasta sina hundar, låta 
barnen leka eller spela fotboll. Gatorna sydväst om Torsgatan är mindre och är liksom 
Rörstrandsgatan omgivna av tät bebyggelse. Kring dessa gator är det mestadels bostäder och 
förutom kvarteren närmast Rörstrandsgatan så är det tomt på affärer och andra verksamheter 
som kan locka människor. För att ta sig till Rörstrandsgatan från samtliga av Odenplans 
uppgångar krävs det att man korsar en eller flera av de starkt trafikerade trafiklederna 
Torsgatan, Sankt Eriksgatan eller Karlbergsvägen (kartläggning, 2017-12-17).  

Förändringen för Rörstrandsgatans tillgänglighet har alltså främst ändrats avseende 
avståndet till den den närmaste pendeltågsstationen. Efter flytten har avståndet mer än 
tiodubblats mellan Rörstrandsgatan och närmaste pendeltågsstation. Det ökade avståndet 
samt de barriärer i form av stora trafikleder som måste korsas, har gjort att eventuella 
barriäreffekter kan vara bidragande förklaringar till förändrade kundflöden hos 
Rörstrandsgatans verksamheter. 
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6.3 En regionplanerares syn på den infrastrukturella omplaceringen 
Kanske finns det fler förklaringar till ett förändrat kundflöde än de som näringsidkarna själva 
beskriver. Regionplanerare Lindahl från Stockholms läns landsting delar med sig av sina 
kunskaper om den infrastrukturella förändringen.  

När Lindahl får frågan om vad det är som utmärker Rörstrandsgatan ur ett 
stadsplaneringsperspektiv, så menar hon att gatan egentligen inte är så unik i sin sort. 
Vasastaden har många gator som är mysiga och som i sin utformning är förhållandevis lika 
Rörstrandsgatan. Lindahl menar att det som utmärkte gatan innan flytten var att den hade en 
unik tillgång till både tunnelbana och pendeltågskommunikationer, vilket inte funnits på 
många ställen i Stockholm. Dessutom har det funnits god kommunikation med buss. Detta 
innebär, enligt Lindahl, att det har varit enkelt för folk som kräver olika typer av kollektiva 
färdmedel för att ta sig till gatan. Hon menar att detta är en viktig förutsättning för att en plats 
ska kunna bli populär i en större skala.  

Lindahl beskriver även att gatan erbjuder mycket valmöjligheter för kvällsaktivitet, 
vilket gör platsen attraktiv. Här menar Lindahl att attraktivitet innebär en plats som man vill 
vara på. Det är en plats som man känner sig trygg på, både dag och kvällstid och en plats som 
uppfyller det syfte man kom dit för. En annan förutsättning för att folk ska vilja ta sig till en 
plats är att man inte behöver transportera sig en längre sträcka för att ta sig mellan 
restauranger, barer och pubar. Här menar hon att Rörstrandsgatans fördel ligger i att 
besökarna visuellt kan se vilka olika alternativ som gatan erbjuder för en trevlig kväll. Det 
vill säga att om ett ställe är fullt eller stängt kan man med enkelhet gå vidare till ett annat. 

Då Karlbergs station hade i snitt 15 000 pendlare per dag innebar detta att 
Rörstrandsgatan automatiskt fick ett högt genomflöde. Lindahl tror att nu när detta flöde 
försvunnit kommer konsekvenserna för Rörstrandsgatans näringsidkare bli olika. Då många 
använde vägen som en passage på väg till och från jobbet, innebar detta att kunder som köpte 
till exempel frukost på vägen nu förmodligen handlar någon annanstans. Men kunder som 
besökt gatan för lunch finns troligtvis fortfarande kvar till viss mån. Detta för att en 
promenad till en lokal lunchrestaurang som man tidigare gått till är fortfarande en vana och 
inte heller blir en omväg. Men efter en viss tid, när pendlare börjat hitta nya vägar från till 
exempel station Stockholm Odenplan till jobbet, hittar man troligtvis nya restauranger som 
man vill testa på och verksamheter man inte längre passerar faller i glömska. 

Lindahl säger att människan är bekväm och vill helst inte gå för långt. Hon påpekar att 
den förlängda sträckan till närmaste pendeltågsstation givetvis kan innebära att platsen nu 
förlorar den fördelaktiga tillgängligheten den hade till kollektivtrafik. Att Odenplan bara 
växer och blir mer tillgängligt innebär även att den närliggande konkurrensen påverkar 
Rörstrandsgatan mer. Lindahl menar dock att trots att Odenplan har potential till att ta över 
många av Rörstrandsgatans kunder så har platserna väldigt olika förutsättningar. Mycket är 
upp till Stockholm stad om Rörstrandsgatan ska fortsätta vara en attraktiv plats för besökare 
och folkliv i framtiden, menar Lindahl. De nu mindre tillgängliga transportmöjligheterna 
behöver alltså inte vara avgörande för gatan i framtiden, men har onekligen varit en enorm 
fördel som marknadsföring för förbipasserande.  

Ur intervjun med Lindahl går det att utläsa att Karlbergs station tidigare starkt har 
bidragit till Rörstrandsgatans attraktivitet. Pendeltågsstationens omplacering har alltså en 
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påverkan både på grund av de förlorade pendlarna som inte längre passerar gatan, samt den 
unika förbindelsen med stora delar av Stockholm. Det nu förlängda avståndet från Stockholm 
Odenplan, och pendeltågsstationens närhet till mötesplatsen Odenplan, ligger alltså till 
verksamheternas nackdel. 
 
7 DISKUSSION 
 
I diskussionen kommer det identifieras hur verksamheternas kundflöden påverkats av 
omplaceringen av pendeltågsstationen. Vidare kommer diskussionen utforska de potentiella 
förklaringar som finns till de förändrade och oförändrade kundflödena hos verksamheterna 
som näringsidkarna på Rörstarndsgatan har upplevt. Diskussionen kommer föras med hjälp 
av litteraturöversikten och det empiriska material som presenterats tidigare i studien. 
 
7.1 Påverkan av antalet kunder 
Enkätresultaten visade att 59% av verksamheterna på Rörstrandsgatan har upplevt en viss 
eller stor påverkan på kundantalet sedan flytten av pendeltågsstationen. Alltså hade 
majoriteten av verksamheterna på gatan upplevt att de hade fått ett minskat antal kunder. 
Undersökningen visade även att 41% av verksamheterna upplevt att dem var opåverkade. 
Ingen verksamhet uppgav att de upplevt ett ökat antal kunder sedan stationsflytten. Detta 
resultat stämmer överens med det tredje utfallet i vår hypotes, som innebär att olika 
verksamheter på Rörstrandsgatan påverkats olika. Detta var ett resultat som vi kunde förvänta 
oss, då den jämförande studien av Kristensson (2011) påvisade detsamma. Där kunde man 
tydligt se att det minskade antalet fordon som körde genom orten ledde till ett minskat antal 
kunder hos en majoritet av de lokala verksamheterna.  
 
7.2 Förklaringar till det oförändrade alternativt förändrade antalet 

kunder 
Hos de verksamheter som inte upplevt att de varit påverkade av stationsflytten, består deras 
kunder i huvudsak inte av pendlare. Vi kan anta att pendeltågsstationens flytt med stor 
sannolikhet påverkade en del av dessa verksamheters kunder, men våra resultat visar att detta 
inte haft en effekt på verksamheternas kundantal. Från enkäterna kunde vi se att kunderna 
sökte sig till flertalet av dessa verksamheter med ett specifikt syfte, vi kan därmed 
klassificera dessa verksamheter som målpunkter för kunden. De uppgav i flera fall att de 
erbjuder unika produkter och tjänster vilket gör att verksamheten inte är lika enkla att ersätta 
som om de erbjudit mindre unika varor eller tjänster. Hillier (1996) menar att människor är 
mer benägna att ta sig till en plats som utgör en målpunkt i sig. Att verksamheterna i denna 
grupp kan ses som målpunkter är en bidragande förklaring till varför de varit opåverkade. 
Liksom i fallet Iggesund så var det delvis de verksamheter som fungerade som målpunkter 
som inte påverkades av den infrastrukturella omläggningen. Då liknande fenomen går att se i 
vår jämförande studie så anser vi denna förklaring vara rimlig.  

I fallet Iggesund var det även de verksamheter som i hög grad förlitade sig på lokala 
kunder som klarade sig bäst efter flytten av E4:an. Då 47% av verksamheterna i den 
opåverkade gruppen angav att de hade en majoritet lokala kunder, kan vi därför anta att detta 
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också är en bidragande faktor till varför deras kundflöden inte uppfattas ha minskat, trots att 
de eventuellt inte erbjuder unika varor eller tjänster. Att en stor del lokala kunder bidrar till 
att verksamheterna har upplevt att de är opåverkade är rimligt då färdvägen till verksamheten 
är oförändrad för kunden. 

Vi har uppfattat att flera av de verksamheter som upplevt att de varit opåverkade av 
flytten bedriver en verksamhetstyp där kunderna bokar in sina besök hos dem i förväg. I och 
med att besöken hos verksamheterna är inbokade så är det nödvändigt för kunden att ta sig 
dit, oavsett hur resvägen dit ser ut. Men hjälp av Gehls (1987) indelning av människors 
utomhusaktiviteter, så kan vi klassificera resan till dessa verksamheter som en nödvändig 
aktivitet för kunden. Resan går inte att välja bort, och därmed är de barriärer som uppstått 
samt den försämrade tillgängligheten till platsen inte avgörande för kunden. Det beteende 
som innebär att kunder, trots tidsförluster och omvägar, har fortsatt besöka verksamheterna 
på Rörstrandsgatan, är exempel på Korners (1979) primära barriäreffekter. 

Som enkätresultatet visar så har majoriteten av verksamheterna upplevt ett minskat 
kundflöde sedan flytten. Då de upplevt att de påverkats i varierande grad kan man förklara 
minskningen med hjälp av flera tänkbara förklaringar. Av de verksamheter som upplevt en 
stark påverkan av flytten så utgjorde pendlare en stor del av deras kunder. Detta är motsatsen 
till vad vi har sett hos de verksamheter som inte upplevde någon påverkan av flytten. Från 
enkäten har vi kunnat se att de verksamheter som varit starkt beroende av pendlare ofta inte 
erbjuder produkter och tjänster som är unika i sitt slag. I och med att pendlarna efter flytten 
reser till och från Stockholm Odenplan, så har deras resväg till och från pendeltågsstationen 
ändrats. Även här kan Hilliers (1996) teori om målpunkter ligga till grund som tänkbara 
förklaringar till de upplevda minskade kundflödena. Verksamheter som har haft pendlare som 
huvudkundgrupp, har fungerat som passagepunkter som kunderna har besökt på vägen till sin 
målpunkt, Karlbergs station. Detta skulle då kunna vara en förklaring till att pendlarna nu 
väljer att besöka en annan verksamhet på vägen till sin nya målpunkt, Stockholm Odenplan. 
Det innebär att verksamheter som erbjuder utbytbara varor eller tjänster med enkelhet kan 
bytas ut när de inte längre ligger på vägen till en specifik målpunkt. Som enkäten visar så har 
de verksamheter som upplevt att de klarat sig hyfsat efter flytten, trots att de haft pendlare 
som huvudsakliga kunder, till stor del räddats av lokala stamkunder. Liksom för de lokala 
stamkunder som besökte de opåverkade verksamheterna, så har färdvägen för dessa kunder 
inte ändrats sedan flytten.  

För att ta sig till Rörstrandsgatan, oavsett om man är pendlare eller inte, så måste man 
efter stationsflytten resa till Stockholm Odenplan. Verksamheterna där fångar inte bara upp 
kunder som pendlar som handlar på grund förbipasserande bekvämligheten, utan även kunder 
som tidigare hade Rörstrandsgatans verksamheter som måldestinationer. Här kan man alltså 
diskutera om kunderna väljer att stanna på Odenplan på grund av sekundära barriäreffekter, 
eller om Odenplan som plats uppfyller fler av de attraktivitetskriterer som Whyte, Gehl och 
Hillier nämner.  

Attraktiva kriterier som båda platserna uppfyller är att de har ett bra mikroklimat, 
platserna har många olika typer av målpunkter för besökaren samt flertalet verksamheter som 
erbjuder mat och dryck. Det som gör Rörstrandsgatan till en mindre attraktiv plats är, förutom 
det faktum att kommunikationerna till Rörstrandsgatan är sämre, att gatan saknar allmänna 
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sittplatser och offentliga toaletter. Dock är Rörstrandsgatan betydligt mindre trafikerad och 
störs inte alls av stora trafikleder och barriärer som på Odenplan skiljer kunderna från sina 
målpunkter. Som Lindahl uppgav i intervjun, så har Rörstrandsgatan en stor fördel som 
attraktiv plats ur den aspekten. Som vi kan se i fallet Annedal, där Marabouparken utgjorde 
en konkurrerande plats som tog många av Annedals besökare, är alltså konkurrerande platser 
en faktor som kan ha haft en stor inverkan på de minskade kundflödena hos Rörstrandsgatans 
verksamheter. Denna förklaring stöds av Lindahl som menar att Odenplans verksamheter har 
en stor potential att ta över många av Rörstrandsgatans kunder, trots platsernas till viss del 
olika förutsättningar. Det framkom även ur enkätundersökningen att några verksamheter 
upplevde att många kunder numera besökte verksamheter på Odenplan istället för på 
Rörstrandsgatan. Vi anser därför att denna förklaring är tillförlitlig.  

Troligtvis besöker vissa kunder verksamheter på Rörstrandsgatan på grund av dess 
uppfyllda attraktiva attribut. Men i och med att gatan inte uppfyller alla de kriterier som finns 
för en attraktiv plats, så kan vi inte dra slutsatsen att gatans attraktivitet är en förklaring till att 
verksamheter inte tappat kunder. 

Avståndet till närmaste pendeltågsstation har nästan tiodubblats sedan flytten och därmed 
är det den faktor som förändrats mest. Trots det ökade avståndet, så har orienterbarheten inte 
blivit avsevärt mycket sämre sedan innan flytten. Att samtliga vägar är långa och raka gör 
dock att sträckan man måste gå till Rörstrandsgatan kan upplevas som längre och mer 
utmattande än om fler riktningsändringar hade behövt göras. Sträckan som man måste 
transportera sig är nästan tre gånger så lång som den distans som är accepterad distans att gå 
enligt Gehl. Det gör att avståndet troligtvis kommer att vara avgörande om personer väljer att 
gå till Rörstrandsgatan eller inte. Även Lindahl nämner i intervjun att den förlängda sträckan 
inskränker tillgängligheten och att människan är bekväm och vill inte gå för långt. Detta 
bekräftas i teorin och även i fallet Annedal har Failjersson (2016) kunnat påvisa att avståndet 
varit en kritisk faktor när det kommer till tillgänglighet. Vi kan därför anta att det är en 
förklaring till de upplevda tertiära barriäreffekterna som Rörstrandsgatans näringsidkare 
upplever.  

Ytterligare faktorer som hänger samman med tillgängligheten, är det faktum att 
Rörstrandsgatan ligger i Birkastan, ett område omgivet av två stora trafikleder. Sedan flytten 
av pendeltågstationen har Rörstrandsgatans läge i staden förändrats och det gör att inte bara 
tillgängligheten i termer av avstånd har försämrats, människor passerar inte Rörstrandsgatan 
längre om de inte har ett specifikt syfte med besöket. Troligtvis så är platsens nya läge i 
staden, de barriärer i form av trafikleder som måste korsas för att ta sig till Rörstrandsgatan, 
tillsammans med det ökade avståndet, förklaringar till varför majoriteten av näringsidkarna 
upplevt en kundminskning. Förändringen skulle då kunna förklaras med sekundära 
barriäreffekter vilker innebär att människor ändrar sina val av målpunkter till följd av 
trafikomläggningar. Enkätundersökningen har visat på tertiära barriäreffekter hos 
Rörstrandsgatans verksamheter, vilket är ett resultat av sekundära barriäreffekter. I ljuset av 
detta finns det en grund för att föra ett argument att ovanstående förklaringar är rimliga. Vi 
kan dock inte avgöra om de uppkomna barriärerna är en giltig förklaring till de tertiära 
barriäreffekterna. Detta då vi inte har några belägg för att de trafikleder som går mellan 
Stockholm Odenplans uppgångar och Rörstrandsgatan, är tillräckligt stora för att ligga till 
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grund för att människor väljer att inte ta sig dit. För att säkrare kunna dra slutsatser kring hur 
densiteten och de uppkomna barriärer spelar in för att besvara studiens syftet, skulle vi 
behöva göra mer detaljerade undersökningar kring begreppen. 

Ur enkätundersökningen framkom det att den verksamhetstyp som upplevt att de varit 
mest påverkad av flytten är restauranger. Som Lindahl nämner så har närheten till tre 
kollektiva anslutningar varit en stor förutsättning för Rörstrandsgatans attraktiva kvällsliv där 
restaurang- och barverksamheter stått i fokus. Att besöka en restaurang eller en bar görs 
rimligtvis i syftet att roa sig och besöken bör därför att klassas som en frivillig aktivitet. Som 
Gelh poängterar, så utförs frivilliga aktiviteter endast i mån av tid eller plats, vilket innebär  
att restaurang- och barbesök är mycket känsliga aktiviteter som inte utförs när de medför 
stress eller ansträngning att ta sig dit. Som tidigare har konstaterats så leder den försämrade 
tillgängligheten till Rörstrandsgatan samt de uppkomna barriärerna till sekundära 
barriäreffekter. Frivilliga aktiviteter är då något som i hög grad blir lidande av dessa då 
barräreffekterna ger upphov till stress eller anstränging.  

En ytterligare tänkbar förklaring som bidragit till att verksamheter upplever att deras 
kundflöden har minskat, är att deras verksamhet helt enkelt inte möter kundernas efterfrågan. 
Det är mycket troligt att någon eller några verksamheter som har uppgett att de upplevt en 
minskning i sitt kundflöde sedan flytten alltså skulle ha upplevt en minskning om Karlbergs 
station fortfarande var i drift. Detta skulle innebära att förändringen i kundflödet skulle ha 
upplevts av verksamheten vare sig pendeltågsstationen flyttade eller inte. Vi tror dock inte att 
en sådan verksamhet är helt opåverkad av flödet människor som nu inte rör sig längst 
Rörstrandsgatan, och därför är de andra förklaringarna som vi har undersökt även relevanta 
för dessa verksamheter. 
 
8 SLUTSATS 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur antalet kunder hos verksamheterna på 
Rörstrandsgatan har påverkats av omplaceringen av pendeltågsstationen Karlbergs station. Vi 
kan utifrån studien dra slutsatsen att majoriteten av verksamheterna på Rörstrandsgatan har 
fått ett minskat antal kunder sedan flytten av stationen. Andelen verksamheter som har haft 
ett oförändrat kundflöde är 41% och andelen verksamheter som har sett ett minskat antal 
kunder är 59%. Följaktligen hade ingen av verksamheterna upplevt ett ökat kundflöde efter 
flytten.  

Vidare syftade studien till att undersöka vilka faktorer som ligger till grund för dessa 
oförändrade eller förändrade kundflöden. Genom denna undersökning har vi kommit fram till 
två tänkbara förklaringar till varför verksamheter förblir opåverkade av att en närliggande 
målpunkt omplaceras, till följd av infrastrukturella förändringar. Den första förklaringen är 
att verksamheter till hög grad förlitar sig på lokala kunder och därför har en förändrad 
färdväg ingen relevans för kundflödet. Den andra förklaringen är att verksamheter är en 
målpunkt för kunden, och hur vägen dit ser ut är alltså inte avgörande för om de ska ta sig till 
verksamheten. I undersökningen har vi även kommit fram till tänkbara förklaringar till att 
verksamheter får ett minskat kundflöde till följd av infrastrukturella förändringar. Den första 
tänkbara förklaringen är att avståndet till det aktuella näringslivsområdet ökat, vilket leder till 
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att det är för långt för att människor ska besöka verksamheterna där. Den andra tänkbara 
förklaringen är att verksamheter tidigare har fungerat som passagepunkter för kunder som är 
på väg till sina huvudmålpunkter. Därmed ersätts dessa typer av verksamheter av liknande 
verksamheter på en konkurrerande plats. 
 
9 VIDARE STUDIER 
 
Under arbetets gång har det visat sig att området kring Odenplan har varit av betydelse för 
hur näringslivsområdet på Rörstrandsgatan har påverkats av att den infrastrukturella 
omplaceringen av pendeltågstationen. Därför hade en komparativ studie av Odenplan, Sankt 
Eriksplan och Rörstrandsgatan varit intressant, för att se hur verksamheternas kundflöden har 
ändrats i relation till varandra. Här skulle intervjuer med dessa områdens näringsidkare och 
även deras kunder varit av relevans för att få en djupare insikt i hur de påverkar 
näringslivsområdet i fråga. Vidare skulle en undersökning som handlar om hur 
verksamheterna påverkats ur en ekonomisk aspekt varit intressant då det skulle ge en 
tydligare insikt i verksamheternas situation. Att undersöka hur de påverkats ur en ekonomisk 
aspekt hade inneburit att undersökningen då skulle vara kvantitativ. Det hade potentiellt gett 
mindre utrymme för näringsidkarna att missbedöma hur de påverkats. Slutligen tror vi att det 
skulle vara intressant att undersöka hur ett näringslivsområde påverkas i ett längre perspektiv. 
Hade undersökningen genomförts en längre tid efter flytten, är det möjligt att människors 
vanor och mönster förändrats. Det skulle då vara intressant att se om verksamheter som varit 
målpunkter, hade fortsatt vara det efter en längre tid eller om de fått ett annat syfte. 
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Appendix A: Intervjufrågor 

Frågor till Cecilia Lindahl, Regionsplanerare på tillväxtavdelning på Stockholm läns 
landsting 
 
Rörstrandsgatan  
Vad tror du är huvudorsaken till att människor samlas på Rörstrandsgatan? 
På vilket sätt är Rörstrandsgatan i Stockholm unik ur ett stadsplaneringsperspektiv? 
Tror du att folk reser till Rörstrandsgatan som måldestination eller är gatan mer en passage 
för pendeltågsresenärer? 
Hur tror du att Rörstrandsgatans attraktivitet påverkas av flytten? (förtydliga attraktivitet) 
Vet du hur många människor som tidigare passerade Rörstrandsgatan förr respektive hur 
många det är nu? 
Står näringsidkarna på egen hand i denna situations eller gör någon insats för att hålla platsen 
attraktiv och vid liv? 
 
Stationsflytten 
Vad tror du Karlbergs station har spelat för roll för Rörstrandsgatans verksamheter. Hur tror 
du att detta ändrat i och med förflyttningen? 
Kan denna flytt vara positiv då ett mindre flöde av folk kan skapa en lite lugnare miljö vilket 
kan vara trevligt på ett stråk som Rörstrandsgatan? 
Vad tror du distansen spelar in för roll nu när den förlängs från närmsta station? 
Skulle Odenplan kunna agera som en ersättning för Rörstrandsgatan? 
 
Andra scenario 
Utifrån dina erfarenheter och bakgrund, hur tror du att ett område som Rörstrandsgatan 
påverkas av infrastrukturella omplaceringar likt den som skett? 
Vet du om en liknande flytt har skett tidigare? Och hur påverkade den flytten närområdet? 
(Scenariot kan vara annorlunda) 
 
Övrigt 
Vad anser du vara viktiga faktorer som gör att människor fortsätter att besöka 
Rörstrandsgatan i framtiden?  
Övriga trafikomläggningar i anslutning till Rörstrandsgatan? (busslinjer) Vilka har skett eller 
ska ske? 
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Appendix B: Enkätundersökning 
Rörstrandsgatan	Enkätundersökning 
 
Bakgrundsfrågor 
Vad	har	ni	för	typ	av	verksamhet?	(kryssa)	
	 Restaurang/Pub	� 	 	 Café	� 	 	 	 Mataffär	�  
	 Klädaffär	� 	 	 Inredningsbutik	� 		 Övrigt	 _________________________________	
 
 
När	öppnade	ni	er	verksamhet?	(år	och	månad)		_____________________________________________	
	
 
Hur	många	besökare/kunder	har	ni	i	snitt	per	dag?	(kryssa)	
	 1-50	� 	 	 	 50-100� 	 	 100-200	� 		 	 200+	 �  
 
 
När	har	ni	mest	kunder?	(kryssa	minst	en	i	varje	rad)	
	
7-11	� 		 11-17	� 		 17-00	� 	 Ingen	skillnad	�  
	
Vardag	� 	 Helg	� 	 	 Ingen	skillnad	�  
	
Vinter	� 	 Vår	� 									Sommar	� 	 		Höst	� 	 	 Ingen	skillnad	� 	
 
 
Vad	har	ni	främst	för	typ	av	kunder?	(ringa	in	de	som	passar)	
	
Grupper	/	Enskilda	individer	
	
Lokala	/	Inte	lokala	
 
Varför	kommer	besökarna/kunderna	just	till	er?	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
 
Har	ni	stamkunder?	(ringa	in)	
	
Nej,	bara	 								 	Ja,	några		 		 									Ja,	en	stor		 	 	 Vet	ej 
nya	kunder		 	 stamkunder	 	 mängd	stamkunder 
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Om	ja,	hur	frekvent	besöker	dom	er	verksamhet?	(ringa	in)		
	
En	gång	i	månaden	 	En	gång	i	veckan	 	Flera	gånger	i	veckan		 	 	Dagligen 
 
 
 
Frågor	om	Stationsflytten 
 
Ser	ni	flytten	som	något	negativt/positivt?	(kryssa	på	linjen)	
			Mycket			___________________________________________________________________________________		Mycket 
		Negativt							 	 	 		 	 	 	 	 	 	 								Positivt 
 
Motivering	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
 
Tror	ni	att	er	verksamhet	är	känslig	 för	 infrastrukturella	omflyttningar	som	Karlberg-
Odenplan-flytten?	Motivera	gärna		
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
 
Tror	 du	 att	 flytten	 av	 pendeltågstationen	 påverkar	 Rörstrandsgatans	 attraktivitet?	
Motivera	gärna		
	____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
 
Upplever	du/ni	att	flytten	av	Pendeltågstationen	har	påverkat	mängden	gäster/kunder?	
(ringa	in)		 Ja	/	Nej	
Till	vilken	utsträckning?	
	Inte			________________________________________________________________________________________	Väldigt 
		alls		 	 	 	 	 	 	 						 	 														 	 										mycket 
					 
Om	ni	jämför	antalet	kunder	med	förra	året	vid	den	här	tiden,	har	ni	sett	en	minskning	
av	antalet	kunder?	(ringa	in)			Ja	/	Nej	
Om	ja,	vad	tror	ni	är	anledningen	till	det?	För	långt?	Fel	väg?...	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
 
Om	ja,	hur	stor	procentuell	minskning	skulle	ni	uppskatta	det	till?	
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Om	ja,	tror	ni	att	kundantalet	kommer	öka	igen?	(ringa	in)	Ja	/	Nej	
Orsaker____________________________________________________________________________________________ 
 
Arbetar	ni	aktivt	för	att	bibehålla	den	tidigare	kundkretsen?	(ringa	in)	Ja/Nej		
Om	ja,	på	vilket	sätt?	
	____________________________________________________________________________________________________	
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________	
 
 
	Ditt	namn:	_______________________________________________________________________________________	
Verksamhetens	namn: __________________________________________________________________________ 
Ditt	telefonnr:	____________________________________________________________________________________ 
 
Vid	frågor	kontakta	Johanna	Koch	0709429960 
 


