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Sammanfattning 
	
Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter Karlstad kommun har till 
utveckling av stadskärnan. Genom samhällsplanering och med besökarnas uppfattning av 
centrum bidra till ett centrum med stark attraktionskraft. För att nå ett invånarantal på 100 000 
krävs ett noggrant utfört arbete av såväl samhällsplanerare, aktörer och verksamheter men 
även en ökning av bostäder.  	
 
Samhällsplaneraren behöver ha mycket i sin beaktning. Det är ur en bred synvinkel och 
mottagande en översiktsplan blir noggrann framförd och en chans till genomförandet av 
planen sätts i bruk. De olika hållbarhetsvärdena är en viktig punkt planeraren måste ha i sin 
planering från första början. Ur den ekologiska punkten krävs att man värnar om naturen 
generation framåt och att man inte riskerar sämre miljö för andra. I Karlstad kommun ser man 
ett tydligt arbete med att reducera påverkan i centrum genom minskad bilframkomligheten 
och mindre buller som några exempel. Även det ekonomiska och det sociala 
hållbarhetsvärdena väger tungt i Karlstads kommun vision om Tingvallastaden. Detta utspelar 
sig med att höja attraktionsvärdet i centrum men även öka konkurrenskraften för att bekämpa 
en nedåtgående trend mot externhandeln. Genom att skapa fler mötesplatser, trevligt centrum 
med aktiviteter och shoppingstråk med unikt utbud ökar Karlstad centrum förhoppningsvis 
besökare och invånare. 	
 
I studien visar det sig att studenternas användande och uppfattning av Karlstad centrum skiljer 
sig något gentemot vad WSP har för fakta kring den framtid Karlstad går till möte. Karlstad 
kommun har en tydlig vision kring hur Tingvallastaden i framtiden ska nå en förbättrad och 
utökad handel. De ser ljust på en framtid och menar att arbetet redan är igång. 	
Enkäten som utfördes på studenter visade sig vara ett tydligt argument och motstånd mot 
visionen Tingvallastaden. Det visar sig vara samma uppfattning studenter har för Karlstad 
centrum, dessutom ingen betydelse vart respondenterna är uppvuxna. 	
	
 
Nyckelord: Centrumutveckling, centrumhandel, hållbar utveckling, samhällsplanering.	
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1. Inledning	
	
 
1.2 Bakgrund och problemdiskussion 	
I och med ökad externhandel och e-handel har flera stadskärnor i USA drabbats av utarmning 
av handel och andra verksamheter (Aktieingenjören 2014). Ökad externhandel samt e-handel 
är och har under senare år också förekommit i Sverige och det finns, även om den inte är lika 
stor som i USA, risk för utarmning även utav svenska stadskärnor om inte rätt insatser för 
centrumhandeln görs (Svensk Handel 2015). Städer runt om i Sverige som är eller tidigare har 
varit drabbade av utarmning av stadskärnan är bland andra Mariehamn och Uddevalla 
(Kommuntorget 2017) (Bohusläningen 2016). En sådan så kallad “centrumdöd” medför 
problematik då ett öde centrum är negativt för staden som helhet då detta påverkar bland 
annat platskänslan och konkurrenskraft vilket kan leda till sämre möjligheter att skapa en god 
kommun att leva och arbeta i. Med risken för att detta drabbar Karlstad i åtanke finns en 
relevans i att undersöka möjligheterna till utveckling av stadskärnan i Karlstad centrum. 
Karlstad har sedan en tid tillbaka en kraftigt växande externhandel. Bland annat renoverades 
och byggdes köpcentrumet på Bergvik ut år 2015 och ett helt nytt externt handelsområde 
etablerades på Välsviken år 2010 och har sedan dess varit under utveckling (Market 2015) 
(Karlstad kommun 2018a).	
 	
Vid en anblick på Karlstad centrum kan det uppfattas som att handeln i nuläget befinner sig i 
en nedåtgående trend. En satsning på en ny galleria mitt i centrum år 2016 resulterade i 
lokaler som aldrig blev uthyrda och ett antal butiker som försökte driva sina verksamheter 
men lade sedan ned eller flyttade och gallerian lades efter kort tid ned. Butiker har lagts ned 
längs Drottninggatan samt närliggande gator och lokaler står där stundvis tomma. I nuläget 
står, enligt egna observationer, tre lokaler längs Drottninggatan tomma varav en av dem efter 
att en sedan länge väletablerad klädbutik nyligen lades ned. 	

Visionerna för Karlstad centrum visar å andra sidan planer på en ökning av handel och andra 
verksamheter. Karlstad, med ett till ytan litet centrum, omgett av vatten, kan uppfattas ha 
begränsade möjligheter att utvecklas. Planer finns dock på att både utöka handelsstråk och 
därmed etablera mer handel och verksamheter samt att förtäta området med bostäder 
(Karlstad kommun 2017a). Karlstad kommun har en vision om att uppnå en 
befolkningsmängd på 100 000 invånare med syfte att kunna bygga en bättre och större stad 
med bättre välfärd. Detta vill man göra på ett ekonomiskt, socialt, ekologiskt samt estetiskt 
hållbart sätt. Visionen heter Livskvalitet Karlstad 100 000 (Karlstad kommun 2016). Enligt 
mätningar var år 2018 befolkningsmängden i Karlstads kommun 92 497 personer (SCB 
2019). 100 000 invånare tros uppnås år 2026 (Karlstad kommun 2018b). Karlstad kommun 
hade också visionen att bli Sveriges bästa studentstad år 2018. Arbetet skedde tillsammans 
med Karlstads universitet. Syftet var bland annat att detta skulle bidra ytterligare till att 
förbättra Karlstads attraktivitet, i detta fall i synnerhet för studenter (KAU 2018). 	
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Ett centrum är mer än bara handel, det ska innefatta bostäder och arbete samt fungera som en 
mötesplats genom att erbjuda sociala ytor och god miljö med möjlighet till såväl aktiviteter 
som en lugn stund. Karlstad kommun beskriver tre begrepp som förklarar hur en stad i stort 
sett används: meeting, moving och market. Dessa är begrepp inom Karlstad kommuns 
planering som innefattar sociala ytor, människors resmönster och handelsstråk med tilltalande 
intryck för en lättillgänglig handel. Yttre faktorer som kan påverka är de externa köpcentrum 
samt e-handeln som kan vara konkurrerande mot den framtidsbild som finns för Karlstads 
centrum och dess handel. För att konkurrera mot externhandeln ska centrum, enligt Karlstad 
kommuns stadsdelsvision för Tingvallastaden, bidra med ett gott och varierat utbud av butiker 
och attraktiva handelsstråk med grönska och upplevelser. Det planeras för en fungerande 
handel som även ska utvecklas enligt de olika hållbarhetsperspektiven, innefattande strävan 
för en bilfri- och trygg plats och ett offentligt socialt rum som ska vara ägnat åt alla när ett 
lättillgängligt centrum har en betydande roll. Enligt Nyström och Tonell (2012) behövs rätt 
förutsättningar för att ett centrum ska kunna utvecklas. En väsentlig fråga att ställa är om 
Karlstad har rätt förutsättningar för dessa planer.  	
	
	
1.3 Syfte & Frågeställning 
Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att en utveckling av 
Karlstad centrum, genom samhällsplanering, ska vara möjlig. Med hjälp av en kvantitativ 
studie (enkätundersökning) undersöks hur människor använder sig av handeln i Karlstad 
kommun och genom en innehållsanalys undersöks det hur handeln kan utvecklas.  
 
Uppsatsen utgår från följande frågeställningar: 
	

• Hur kan Tingvallastadens handel utvecklas med hjälp av samhällsplanering?  
 

• Hur används Karlstads centrum jämfört med hur det planeras?  
 

 
1.4 Avgränsningar	
Detta arbete handlar om centrumverksamhet inom ramarna för centrumutveckling med 
avgränsning till Karlstad centrum. Påverkan från yttre faktorer i form av externhandel inom 
Karlstad kommun samt e-handel kommer också att tas upp och studeras. Karlstad ligger i vårt 
intresse att undersöka då det är en stad med stora ambitioner samt som befinner sig i en 
intressant förändring med ett flertal projekt för centrumutveckling och befolkningsökning. 
Utifrån detta anser vi att en hållbar utveckling är väsentlig att ta i beaktning vid planeringen 
för detta vilket också kommer att diskuteras närmare i denna studie. En önskan med den 
kvantitativa studien var att utföra denna på en neutral plats. Därav valdes att utföra denna på 
Karlstads universitet och den undersökta gruppen är därmed studenter vid Karlstad 
universitet. Att utföra den kvantitativa studien på studenter är också av intresse då Karlstad är 
en studentstad med ambitioner att bli Sveriges bästa studentstad (KAU 2018). Det kommer 
bland annat att studeras vart dessa föredrar att shoppa. Med shopping avses i denna studie 
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konsumtion av vad stadskärnan och externa köpcentrum har att erbjuda, mestadels 
detaljhandel. 	
	
 
1.5 Disposition	
Studien består till att börja med av ett inledningskapitel vilket förklarar bakgrund inklusive 
problemdiskussion, syfte och frågeställningar samt relevanta begrepp. Därefter presenteras ett 
teorikapitel där tidigare forskning samt teorier inom stadsutveckling presenteras och 
diskuteras. Teorikapitlet följs av ett metodkapitel där metod för litteraturstudie presenteras 
samt utförande, urval, databearbetning, reliabilitet och validitet av studiens empiriska delar 
beskrivs. Genomgång av resultat av utförd innehållsanalys och enkätstudie förs under 
rubriken resultat vilket följs av analys och diskussion samt slutsatser av studien.	
 
 
1.6 Begreppsförklaring	
Externhandel - Handel som är belägen utanför en stadskärna, exempelvis köpcentrum, 
benämns som externhandel. Externa handelsplatser är ofta belägna intill motorvägar eller 
andra större vägar vilket gör att de besöks till stor del av bilburna. Utbudet kan bestå av såväl 
dagligvaror som sällanköpsvaror. Externa köpcentrum började etableras i Sverige under sent 
1900-tal vilket konkurrerade mot centrumhandeln och orsakade viss utarmning av denna 
(Björk et al. 2018).	
 
Förtätning - Förtäta förklaras i svenska akademins ordlista som nyproduktion av bebyggelse 
inom redan befintlig bebyggelse (SAOL 2018). Förtätning sker inom städer för att förhindra 
utglesning vilket kan leda till utarmning. En glest strukturerad stad ökar sannolikt också 
trafikmängd och restider vilket i sin tur har negativ miljöpåverkan samt negativ hälsopåverkan 
hos människor (Sturm & Cohen 2004).	
	
Tingvallastaden - Med Tingvallastaden avses de mest centrala delarna i Karlstad och det är 
främst inom detta område som Karlstads centrumhandel är belägen. Tingvallastaden 
avgränsas av järnvägen i söder, korsningen Hamngatan - Älvgatan i öst och sträcker sig 
därefter längs älven och runt sandgrundsudden i norr samt runt Haga i väst. Enligt mätningar 
år 2017 bor ca 3000 personer i Tingvallastaden. 	
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2. Teori 
I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och teorier som används i studien.	
 
 
2.1 Samhällsplanering 	
Inom stadsutvecklingsarbetet är det viktigt att planeringen är strukturerad och man ser över de 
olika stadsdelarnas tillgångar och det motsvarande men även vad de har för betydelse för 
kommunen, vilken belastningen och påverkan de har. Genom en översiktsplan får planeraren 
och kommunen en överblick över staden och dess behov. Planen kan visa vart konturerna 
finns för de framtida fysiska strukturerna som kan eller bör användas för en förbättrad 
stadskärna eller glesbygd. Genom att offentliggöra översiktsplanen kan ägare och 
företagsägare höras med sina önskemål. Till exempel länsstyrelsen och olika miljöfrågor kan 
lyftas fram innan ett beslut kan tas. Översiktsplanen är viktig i kommunernas planering för 
framtiden och inte bara för att få en överblick på hur den ska utvecklas eller bevaras utan 
också hur den ska användas (Nyström & Tonell 2012). 	
 
Genom en strukturerad planering ökar man besparingar som oftast behövs inom en kommun, 
man kan ordna och fördela investeringar så att resursfördelningen minimeras. En god struktur 
bidrar till en bättre överblick över hur servicefunktioner, bostäder och arbetstillfällen ser ut i 
tätorter och glesbygd. Det är även betydelsefullt för att se vart behovet för en förändring 
behövs och vart prioritering sker. Översiktsplanen ses som ett instrument för att lättare kunna 
anpassa de nationella, regionala och kommunala intressena för en framtida ombyggnation 
(Nyström & Tonell 2012). 	
 
Översiktsplanen visar vad kommuner har för vision och önskad utveckling av en stadsdel. Det 
visar även för entreprenörer vart chanserna finns att etablera sitt företag på och hur den 
eventuella framtiden ser ut. Det skapar även en god översikt för det berörda i området.  	
Genom att kommuner ofta inte är tydliga i sina översiktsplaner utan använder sig av en text 
bestående av lagar och regler, kan diskussioner och överklagan förekomma. Med en 
genomtänkt samt lättläst text och med större entusiasm i översiktsplanen fångar man den 
berörda läsaren och frågor kring till exempel markanvändning blir besvarade redan i 
översiktsplanen och arbetet kan fortsätta utan större konflikter. En översiktsplan kan även se 
ut som en vision i en kommun. Den visar vilken struktur en kommun har tänkt att ha och vad 
som kan tänkas göras i framtidens utveckling. Översiktsplanen kan handla om en flerårig 
planering eller ett åtagande som kräver förändring inom kortare tid. Inom en översiktsplan 
kan man även ha nytta av olika analyser i olika berörda områden. Samhällsplaneraren kan 
även få hjälp av olika experter inom diverse områden som berörs (Nyström & Tonell 2012).	
 
Samhället är under en ständig förändring vilket medför att också tillvägagångssätten vid 
samhällsplanering ständigt behöver justeras. Samhällsplaneringen behöver också ständigt 
anpassas utefter den specifika platsen och situationen då planering inte kan tillämpas på 
samma sätt på alla platser (Nyström & Tonell 2012).	
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2.2 Centrumutveckling 
Roghell Carnbring och Stålby (2017) menar att samverkan verksamheterna emellan, inom en 
stad eller ett centrum, är viktigt för centrumutvecklingen då detta ska bidra till att öka 
attraktiviteten samt att minska risken för utflyttningar av butiker. Att öka attraktionskraften 
tycks vara väsentligt för centrumutveckling och för att uppnå detta är de viktigaste faktorerna 
att det finns engagemang och en gemensam målbild för platsen. Ytterligare en viktig faktor 
för centrumutveckling är platskänsla, vilken är en betydelsefull anledning för vart människor 
väljer att handla (Roghell Carnbring & Stålby 2017). Det är ofta offentliga byggnader såsom 
kyrkor och stadshus eller andra viktiga byggstenar såsom torg, parker och broar som ger 
platsen sin identitet och därmed utgör de en betydande del i att skapa platskänsla (Björk et al. 
2018). 	
 
Enligt Blomkvist (2017) har större kommuner lättare till centrumutveckling, trots exempelvis 
konkurrens från externhandel, då de har en större konkurrenskraft och därmed kan anpassa sin 
verksamhet utefter konkurrensen. För dessa kommuner kan konkurrensen alltså bidra till ett 
starkare centrum då en slags helhet då kan uppnås. Detta stöttas också av Nyström och Tonell 
(2012) vilka diskuterar att beroende på om en kommun är expansiv eller befinner sig i en 
nedåtgående trend, ser verkligheten i en kommun mycket olika ut. På platser med expansiv 
ekonomi används med fördel tillväxtplanering kombinerat med regleringsplanering medan 
kommuner som befinner sig i en nedåtgående trend bör använda sig av utvecklingsplanering – 
det vill säga tillväxtarbete där man tar tillvara på resurser, främst humankapitalet framför de 
monetära resurserna som finns på platsen, för att utveckla den. Vid utvecklingsplanering är 
det viktigt att ha i åtanke att möjligheterna att påverka utvecklingen genom planering är 
begränsade. Dels då vissa grundläggande förutsättningar, exempelvis tillräckligt stor 
befolkningsmängd och efterfrågan, krävs för att en stad eller centrum ska kunna utvecklas och 
dels då det finns andra aktörer än kommunen som avgör hur beslut ska fattas. Dock framgår 
det att mål och strategier behövs för att ge anvisningar vart man är på väg och vilka 
möjligheter som finns att påverka genom planering (Nyström & Tonell 2012).	
 

2.3 Konkurrenskraft och attraktionskraft		
Handeln hänger starkt ihop med attraktionskraften i ett centrum då handeln utgör en viktig del 
i att locka besökare, boende och arbetskraft till platsen och likaså gör attraktionskraften 
(Göteborgs universitet 2013). Vid utflyttning av handel från stadskärnan till externa 
handelsplatser kan problematik för kommunen som helhet uppstå då utflyttning orsakar 
minskad attraktivitet i stadskärnan och ett nedgående centrum är negativt för orten och dess 
konkurrenskraft. WSP (2017) menar dock att genom att komplettera stadskärnans utbud med 
hjälp av externhandel kan högre attraktivitet för staden som helhet uppnås och detta kan 
därmed bidra till att även centrum kan utveckla sin attraktionskraft då hela kommunen har 
möjlighet att öka sin konkurrenskraft och behålla konsumenterna inom kommunen istället för 
att de väljer att besöka andra orter. Detta kan sannolikt vara kopplat till ortens storlek och 
invånarantal.	
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Det framgår genom studerad litteratur att en mängd olika faktorer spelar in i arbetet för att 
höja attraktionskraften i ett centrum. Exempelvis menar Wahlberg (2016) att samverkan och 
strategier samt kundlojalitet är viktiga faktorer för ökad attraktivitet. Även Öberg (2013) 
redogör för att visioner och samverkan är viktigt. Han pekar också på värdet av kunskap om 
staden och engagemang från aktörernas sida. Också enligt Nyström och Tonell (2012) krävs 
kunskap om infrastruktur, näringsliv och befolkning för att vända en eventuell negativ 
utvecklingstrend samt att samverkan mellan aktörer i stadskärnan kan möjliggöra både en 
välfärdspolitisk och en ekonomisk ökad tillväxt. En ekonomisk tillväxt kan bidra till att öka 
konkurrenskraften (Nyström & Tonell 2012). 	
 
Handelsstråken i stadskärnan är ytterligare en betydelsefull faktor för attraktiviteten. 
Blomkvist (2017) menar att hur stråken i ett centrum är utformade utgör en väsentlig del för 
hur centrumet uppfattas. Vissa kommuner har lyckats få mer attraktiva centrum genom att 
binda ihop primära och sekundära handelsstråk då detta ska ha bidragit till att knyta ihop 
centrumet. En upptäckt i Wahlbergs (2016) studie är att vad besökarna värderar högst är 
mångfalden av butiker i ett centrum.	
	
	
2.4 Hållbar stadsutveckling 	
Miljön har inom stadsplaneringen varit ett starkt diskuterat ämne senaste årtiondet. 
Brundtlandrapporten 1988 införde begreppet ”hållbar utveckling” såväl på den internationella, 
nationella, regionala och på den lokala nivån av samhällsutveckling. I staden som byggdes 
upp före Brundtlandrapportens genomslag, prioriterades bilismen. Bilarna skulle finnas i 
staden och ha en parkering att tillgå så centralt som möjligt. De nya miljöfrågorna kring 
hållbar stadsutveckling har inneburit en förändring i prioritering och planering för färdmedel 
och cykeln har fått en annan plats i stadsplaneringen likaså kollektivtrafiken (Nyström & 
Tonell 2012).	
	
Kollektivtrafiken bidrar till en god hållbar utveckling i staden och många städer har fortsatt 
arbetet för ett bättre och lättillgängligt färdmedel från punkt a till b. För att ändra människors 
beteenden och val av transportmedel bör staden begränsa tillgängligheten för de färdmedel 
som har störst miljöpåverkan och på så sätt göra det lättare för människorna att välja ett mer 
miljövänligt alternativ. Det globala fotavtrycket avgör vilka resurser befolkningen har att 
utnyttja för sina behov och i detta fall då kollektivtrafiken. Befolkningen har olika sorters 
begränsningar i sina val av färdmedel och kollektivtrafiken ska så lite som möjligt innebära 
svårigheter för att vardagens utmaningar ska fungera (Nyström & Tonell 2012).	
	
Detta väcker även frågor om frihet, jämlikhet och rättvisa. Genom stadsplaneringen ska man 
kunna bidra till frihet för befolkningen, att människan känner sig fri, att kunna ta sig till punkt 
a till b utan en begränsad tillgång. Jämlikhet och rättvisa ska även de finnas i planeringen för 
att uppnå det som krävs för den sociala utvecklingen. 	
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Inom stadsutveckling har den ekonomiska faktorn varit den högst prioriterade. En god handel 
bidrar till en ekonomisk tillväxt men det krävs även att den sociala och ekologiska 
hållbarheten ska planeras in i stadsutvecklingen. Den ekonomiska hållbarheten ses som ett 
lättanalyserat område och man kan av statistik få fram en övergripande bild. Genom 
kvantitativa studier kan man med enklare medel se hur den ekonomiska hållbarheten för sig, 
om utvecklingen är i en uppåtgående eller nedåtgående trend. Nyström & Tonell (2012) 
menar även att den ekonomiska hållbarheten automatiskt behandlas när en översiktsplan görs 
då till exempel tillväxt gynnar den ekonomiska och den sociala hållbarheten. Med god 
konkurrenskraft ökas även det ekonomiska hållbarhetsvärdet. 	
 
TRAST, en förkortning av trafik för en attraktiv stad, är en guide som används inom 
stadsplaneringen för att de tre hållbarhetsaspekterna ska främjas vid stadsutveckling. Ett 
hållbart transportsystem i staden ska bidra med ett rikt kulturliv och en god service. 
Befolkningen ska även känna sig delaktiga och trygga med god hälsa i staden. Detta bidrar till 
den sociala hållbarheten. TRAST ska även bidra till ekonomisk hållbarhet genom att bland 
annat främja en god och pålitlig infrastruktur som möjliggör för ett konkurrenskraftigt och 
varierat näringsliv.  
 
En ekologiskt hållbar stad ska säkerställas genom att eftersträva en god natur, vatten, luft för 
befolkningen och att inte riskera att påverka den biologiska mångfalden negativt. Det 
ekologiska värdet finns med i den guide för att inte påverka framtida generationers tillgångar 
(Nyström & Tonell 2012). 	
 
Det ekologiska hållbarhetsvärdet ses som en av de tre punkter inom en planering som först 
och främst främjar det ekonomiska och sociala i ett centrum. Genom miljöbalken som 
bildades år 1999 är syftet att se till att samtliga av dessa tre hållbarhetsaspekter planeras in vid 
stadsutveckling och att byggnationer inte ska påverka miljön på ett negativt sätt för 
kommande generationer. Miljöbalken innehåller en mängd olika lagar som berör en 
planeringsprocess, lagar som är direkt knutna är plan- och bygglagen och som 
samhällsplanerare kommer att återgå till under en process liksom andra aktuella lagar 
(Nyström & Tonell 2012). Den ekologiska hållbarheten blir ändå ofta lägst prioriterad vid 
stadsplanering då den punkten är svår att argumentera för i en stad uppbyggd för många år 
sedan då till exempel bilismen utgjorde en stor del i den dåtida stadsutvecklingen. 
Argumentationen för den ekologiska hållbarheten kan även vara svår när det handlar om 
konkurrenskraft och vinning av företagande, det är då främst den ekonomiska och sociala 
utvecklingen som står högt. Numera finns det andra riktlinjer inom stadsplaneringsprocessen 
som vill se de tre olika värdena socialt, ekologiskt och ekonomiskt som lika prioriterade.  
 
 
2.5 Meeting, moving, market 
Arbetet för social hållbarhet innebär trivsel, tillgångar och utbud i ett centrum. Befolkningen 
ska känna sig välkomna i staden och kunna uträtta sina ärenden. I visionen för 
Tingvallastadens nämns en teori som innefattar tre begrepp: meeting, moving och market. 
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Dessa begrepp kommer att diskuteras i relation till studiens enkätundersökning i kapitlen 
analys och slutsats. 
 
Meeting beskrivs som en social aktivitet, som promenader eller att träffa andra människor. 	
En stad behöver platser som är utsedda för just meeting, det skapar en vilja till att vistas och 
umgås i centrum och som skapar liv och rörelse i staden. Vid stadsplanering bör det planeras 
för mötesplatser som till exempel en variation av restauranger, kaféer och mötespunkter som 
är i soligt läge och i lä. 	
 
Moving förklaras som begreppet för hur man kan ta sig från olika platser på snabbast möjliga 
vis men ändå få tag i det man söker. Ett handelsstråk kan vara uppbyggt på ett sätt som 
möjliggör snabb shopping där fokus ligger på lättillgänglighet och ett gott utbud. Inom ett 
sådant shoppingstråk är inte upplevelsen under shoppingen det prioriterade utan mer fokus 
läggs på de andra punkterna.	
 
Market beskriver Karlstad kommun som den faktiska orsaken till varför människan är i 
staden, för att faktiskt handla något. För att staden ska kunna erbjuda besökarna en bra 
handelsplats krävs det ett gott och varierat utbud av butiker. Staden ska vara välskött 
utvändigt likaså invändigt i butikerna, de ska ligga nära varandra och vara lättillgängliga. 	
På ett sådant handelsstråk bör det vara en långsammare hastighet och lugnare 
butiksskyltning. Ett handelsstråk som ger uttryck av tråkiga, stängda faser och ödeplatser 
bidrar till färre besökare och dessa platser passerar folk gärna snabbare. Handelsstråket ska 
även kunna vara lättåtkomligt från fasad till fasad utan att riskera att möta bilister eller 
cyklister (Karlstad kommun 2017a). 
 
Dessa tre punkter bör vara med under processen i stadsplaneringen för att kunna uppnå en 
allsidig och attraktiv stad som utvecklas samt för att få en god tillväxt menar Karlstad 
kommun (2017a). De är även medvetna om att dessa tre punkter behöver ses över. 
Tingvallastaden har utsedda platser som är för meeting, moving och market som kommer 
fortsätta vara med i arbetet för att uppnå visionen. 
	
Reteam menar att dessa tre finns tillgängliga på olika platser i Tingvallastaden men vissa bör 
utvecklas och vissa bör planeras om. Detta framgår av resultaten av deras undersökning kring 
Karlstads handel 2013 (Karlstad kommun 2017a). 	
	
 
2.6 Externhandel och e-handel, hot mot centrumhandeln?	
Konkurrensen mot centrumhandeln har blivit hård efter att dagligvaruhandeln, vilken tidigare 
främst var koncentrerad till stadens centrum, etablerats även i externa köpcentrum. Hur 
externhandeln påverkar centrumhandeln finns olika teorier om, vilket redogörs för nedan.	
 
En negativ effekt på centrumhandeln har externhandeln utgjort genom att denna kunnat 
erbjuda ett bredare utbud samt att dessa i stor utsträckning är mer tillgängliga då de är 
anpassade för att lätt kunna ta sig dit med bil och ofta erbjuder gratis parkering vilket 
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förekommer mindre ofta i stadskärnor (Blomkvist 2017). Konkurrensen mot centrumhandeln 
tros kunna resultera i sämre utbud samt minskad vilja till investering i stadsförnyelse hos 
fastighetsägare (WSP 2017). Den tros också kunna orsaka att endast de större kedjorna kan 
överleva i stadskärnorna men att de mindre, enskilda butikerna har svårare att driva sina 
verksamheter (Lagerkvist & Olsson 2015). 	
 
Avgörande faktorer för centrumhandelns möjlighet att konkurrera mot externhandeln samt e-
handeln är bland annat stadskärnans dragningskraft vilken kan uppnås genom att skapa ett 
attraktivt och konkurrenskraftigt centrum med ett unikt utbud gentemot andra platser samt hur 
konkurrenskraftig kommunen i sin helhet är (Ljungberg et al. 2004). Enligt WSP (2017) beror 
hotet externhandeln utgör mot centrumhandeln också på hur lika utbud av varor dessa har. Ett 
likartat utbud kan i högre grad konkurrera ut centrumhandeln då de konkurrerar om samma 
kundgrupp. Dessa faktorer gör det väsentligt för centrumhandeln att utvecklas på områden där 
externhandeln är stark samt att utveckla sitt utbud vilket leder till en mer välutvecklad 
stadskärna. Den ökade konkurrensen från externhandeln kan också leda till att butikerna i 
centrum måste reglera sina priser för att göra sig mer konkurrenskraftiga. Sammantaget kan 
detta bidra till ett större värde för konsumenten och leda till ökad attraktivitet. Dock kan detta 
troligtvis utgöra svårigheter för butiksägare i stadskärnor vilka ofta tampas med exempelvis 
höga hyror. Externhandeln kan också vara viktig för att behålla kunder från andra kommuner 
vilket är fallet för Karlstad som har många kunder från kommunerna runt omkring (WSP 
2017). 	
 	
Öberg (2013) anser att stadskärnor har tappat marknadsandelar till externhandeln och att 
konkurrensen från dessa är stark. Han ser också en möjlighet till att externhandeln kommer att 
öka. Det är där han tror att ökningen av handel kommer att ske. Däremot ser han inte e-handel 
som ett hot mot centrumhandeln då den vid tillfälle av utlåtandet, år 2013, endast utgjorde 
fem procent av den totala handeln. Öberg (2013) menar därav att centrumhandeln har en god 
chans att överleva, dock med andra förutsättningar än förr då staden inte längre används på 
samma sätt som den tidigare gjort. Enligt mätningar år 2017 utgjorde e-handel åtta procent av 
detaljhandeln i Sverige och förväntas öka till att stå för ca en tredjedel runt år 2027 (Svenska 
dagbladet 2017).	
	
Enligt Amcoff (2015) har externhandeln lett till en utglesning av dagligvaruhandeln men 
argumenterar för att det finns en mer nyanserad bild av externhandelns påverkan. 
Centrumhandeln ska ha drabbats relativt svagt då det främst är butikerna i områdena strax 
utanför centrum som drabbats. Han menar också att det är all handel på en ort som drabbas 
vid utarmning.	
 	
Både centrumhandeln och externhandeln har enligt Cwejman (2017) konkurrens från e-
handel. Denna teori säger att e-handel i framtiden kan konkurrera ut externa köpcentrum då 
den är mer effektiv och kan erbjuda lägre priser. Externhandelns påverkan på centrumhandeln 
tros därav komma att bli mindre (Cwejman 2017).	
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2.7 WSPs undersökning  
WSP, ett konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn, undersöker vad en eventuell ökning av 
handel i Karlstads stadskärna kan innebära och hur det ska gå till. I framtiden kan det enligt 
WSP finnas en marknad för ökad omsättning i stadskärnan i handeln men även en ökning i 
besök och omsättning inom restaurang och café.  
 
I undersökningen Handelsutredning - konsekvenser för Karlstads stadskärna vid utbyggnad 
av externhandeln i Karlstad Kommun (2017) ser WSP en god möjlighet att bibehålla handeln 
som finns idag samt att i framtiden öka den. WSP ser även en möjlighet till att antalet 
studenter i framtiden kommer att ha ökat vilket kan bidra till att stärka den handeln som finns 
idag. På så sätt tros goda förutsättningar kunna skapas för att i framtiden kunna utöka handel 
och restaurang- och caféutbud i stadskärnan. 	
 
De kommuner med störst andel kunder har oftast kunder utifrån staden. Det kan bero på svag 
handel i de olika kommuner kunderna kommer ifrån. Besökare utifrån Karlstad kommun 
väljer till stor del ofta externhandeln. Det Karlstad enligt WSP (2017) visats ha är en stark 
stadskärna med handel och mötesplatser. De menar också att ökningen av restauranger inte 
ska ha en negativ påverkan på handeln i stadskärnan.  
 
WSP har tagit fram uppgifter kring besökarna på Bergviks köpcenter respektive Karlstads 
centrum. 80 procent av de som besöker Karlstad centrum bor i Karlstads kommun. Av dem 
som besöker Bergviks köpcentrum är det 60 procent som bor i Karlstads Kommun. WSP har 
även tagit fram uppgifter kring hur bilanvändandet ser ut för respektive ställe. Vad de fått 
fram är att 17 procent av dem som besöker Karlstad centrum tar sig dit med bil motsvarande 
70 procent för Bergviks köpcenter. Av dem som uppgett att de åker bil när de ska ta sig till 
Karlstad centrum är det större andel som ser positivt på att använda sig av kollektiva 
färdmedel än bland dem som svarar att de åker bil när de ska ta sig till Bergviks köpcenter. 
Flertalet av de sistnämnda uppger att de inte ser något annat alternativ än bil och är inte 
beredda att åka kollektivt (WSP 2017).  
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3.Metod 
 
I studien har det i teorikapitlet utgåtts ifrån tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, 
uppsatser samt litteratur. Sekundärdata insamlades för att besvara den första frågeställningen 
genom en innehållsanalys och den andra frågeställningen undersöktes genom att samla in 
primärdata med hjälp av en kvantitativ studie. Den kvantitativa studien genomfördes genom 
en enkätundersökning.	
 
Under planeringen av uppsatsen och hur upplägget för studien skulle se ut, kom en kvantitativ 
metod upp i diskussion och en enkät visade sig vara en metod som skulle passa i vårt arbete 
för att ta reda på hur Karlstad centrum används och uppfattas. Trost (2014) menar att en 
kvantitativ metod fungerar bra när det handlar om siffror och att få ett övergripande 
perspektiv på något. Detta kunde vi tillämpa i denna studie för att ta reda på hur användandet 
och uppfattningen om det område vi valt att forska kring ser ut. 	
 
Vårt syfte med studien är att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att en utveckling 
av Karlstad centrum ska kunna ske, delvis genom att undersöka hur Karlstads centrum 
uppfattas och används av människorna som besöker den. I detta fall är den undersökta 
gruppen studenter vid Karlstad universitet. För detta syfte passar en kvantitativ metod 
bestående av en enkät, bra då den ger en tydlig upplysning av studenters uppfattning och 
användande av Karlstads centrum. Då vi var intresserade av den uppfattade bilden gentemot 
den egentliga planeringen av Tingvallastaden var studenternas svar viktiga. Via enkäter kunde 
vi på ett enkelt sätt avläsa siffrorna och på så sätt göra en sammanställning av dem. Enligt 
Trosts (2014) är en undersökning genom enkäter en bra metod för att få en övergripande bild 
och enligt David och Sutton (2017) är insamling av empiri genom enkäter även en bra metod 
att använda sig av om tiden är knapp. Vi delade ut enkäten i pappersformat på universitetet 
och bad om medverkan i vår studie. Vi lämnade enkäten hos de medverkande och meddelade 
om att vi återkommer för att hämta upp dem. På så sätt blev det ingen enkät som utfördes 
ansikte mot ansikte och inte heller via elektronisk utrustning såsom surfplatta eller telefon. 
	
I en samhällsplanerares arbete är forskningen kring den sociala strukturen och de sociala 
processerna viktiga. Med den enkät vi delade ut gav studenterna sina enskilda erfarenheter till 
svar och dessa enheter fördes samman till en gemensam enhet som vi sedan analyserade. Det 
sociala mönstret kring shoppingvanor i Karlstad kommun kunde avläsas och en god hjälp för 
att förstå människors val och uppfattning av platser. Det medför goda tankar mot ett förbättrat 
Centrum i framtiden (Trost 2014).	
	
Enkäten bestod av sex slutna frågor med två öppna svarsalternativ på två av frågorna. Vi var 
intresserade av om det fanns andra alternativ för till exempel val av shoppingställe. Som 
samhällsplanerare är det viktigt att få alla röster hörda ute i samhället och få en så god 
överblick som möjligt. Av valet att utforma enkäten med relativt få och slutna frågor kunde vi 
lättare hitta människor som ville ställa upp. Enkäten uppfattades som kort och lätt att tyda. 
Denna utformning användes även för att snabbt och enkelt kunna läsa av svaren och 



 18 

sammanställa dessa. Under pilotundersökningen fick vi upplysning om att fler svarsalternativ 
var aktuella på en fråga och vi ändrade formuleringen av frågan.  
 
I presentationen av enkäten i resultatkapitlet valde vi att på vissa ställen skriva i absoluta tal 
och på andra ställen i procent för att göra det tydligt för läsaren om vilken omfattningen 
svaren grundas av. Resultatdelen visar på tydliga och lättavlästa resultat och det i relation till 
teorin svarar på studiens frågeställning. 
 
Syftet ska också uppnås genom att studera förutsättningarna till centrumutveckling genom 
samhällsplanering. I vårt arbete var till en början en kvalitativ metod aktuell för att besvara 
första frågeställningen och en intervjuguide anpassad till vårt arbete gjordes. Genom en 
kvalitativ intervju menar Trost (2014) att enkla och raka frågor ger mer innehållsrika och 
breda svar som kan ge värdefull information till arbetet om den utformas och utförs på rätt 
sätt. Intervjuguiden bestod därför av enkla frågor som någon på aktuella organisationer så 
som Karlstad kommun eller vd för Centrum Karlstad kunde ge oss betydelsefulla svar och 
fakta till vårt arbete. Dock fick vi inte tag på någon som hade möjlighet att ställa upp på en 
intervju. Att samla in data genom en innehållsanalys blev istället aktuellt. En innehållsanalys 
kan enligt Trost (2014) användas för att analysera data som består av skriven text. Data 
samlas innehållsanalysen in som sekundärdata, det vill säga data hittad i tidigare forskning, 
istället för som primärdata och vi valde att placera innehållsanalysen i resultatkapitlet som en 
del av insamlad empiri till studien. Innehållsanalysen utfördes i syfte att ersätta de uteblivna 
intervjuerna och gjordes i syfte att få fram kvalitativa data och utgick därav från den 
ursprungliga intervjuguiden. Vi ville på ett sådant sätt få en bättre och djupare inblick i 
planeringen och framtida tankar kring centrumets utveckling inom handel och bostäder. 
	
 
3.1 Litteraturstudie	
Studien har underbyggts med teori som sammanfattar kunskap om bilfria centrum, 
externhandel, förtätning och hållbar stadsutveckling kopplat till hållbarhetsfrågor som kan 
vara användbara specifikt för studien kring Tingvallastadens utveckling. Arbetet startade med 
en kartläggning över de fokusområden vi sökte litteratur för. Sökord som centrumutveckling, 
centrumhandel, förtätning, hållbar utveckling och hållbar stadsutveckling användes 
inledningsvis för att hitta relevant kunskap till arbetet. Vi fick även muntliga tips av vår 
handledare som kunde hjälpa oss med val av relevant litteratur. 	
	
 
3.2 Urval 	
Enkätstudien utfördes på studenter för att kunna undersöka hur dessas shoppingvanor ser ut 
för att tyda hur det offentliga rummet används. Enkäten valdes att utföras på studenter på 
Karlstad universitet. Totalt 77 stycken enkäter delades ut, 51 på Universitetets bibliotek och 
26 i cafeterian. Vi delade ut enkäterna två olika dagar för att öka reliabilitet i det datan gav 
oss. Beslutet kring valt ställe att utföra enkäten på gjordes för att nå ett neutralt urval som vi 
inte upplevde att vi skulle få om vi exempelvis utförde enkätstudien i centrum eller vid ett 
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köpcentrum. Med denna metoden tjänade vi tid genom att få snabba svar och vi kunde 
utesluta eventuella tekniska besvär som kan ske med en digital enkät. Dock tog 
sammanställningen av svaren mycket tid men vi eftersträvade en god översikt av svaren när vi 
valde denna metod.	
 
Positivt med en kvantitativ metod är att den kunde göras anonymt samt ge tydliga svar. Vi 
kunde generalisera resultatet av enkätstudien. Frågorna utformades främst som 
fleralternativsfrågor men även öppna frågor förekom för att försöka få ut tydliga resultat av 
enkäterna. 	
	
Ur etisk synpunkt gjordes enkäten med texten “jag ger mitt godkännande att mina svar får 
användas i studien” och tillhörande ruta de kunde kryssa i för att godkänna medverkan. Vi 
diskuterade även utformningen av enkäten och om frågeställningarna var etiskt korrekta. Vi 
fick ett godkännande av handledare för att kunna dela ut enkäten och samla in data.  
 
Innehållsanalysen har gjorts utifrån dokumentet Stadsdelsvision för Tingvallastaden centrala 
Karlstad. Att utföra innehållsanalysen på detta dokument gjordes då information vi behövde 
kunde hittas i det. Innehållsanalysen har som tidigare nämnts utgått från den intervjuguide 
som ursprungligen var menad att användas i studien. Dokumentet är också relativt nytt, från 
2017, och arbetet för att uppnå visionen är pågående. Dokumentet Stadsdelsvision för 
Tingvallastaden centrala Karlstad är därmed mycket aktuellt i nuläget.	
	
 
3.3 Databearbetning 	
Insamlade data har sammanställts utifrån vad som vi ansett vara relevant för studien utifrån 
frågeställningarna. Samband mellan svaren från enkätundersökningen har undersökts samt 
försök till att hitta eventuella mönster har gjorts. Exempel på samband som undersökts är vart 
de svarande föredrar att shoppa och varför, vart de svarande är uppvuxna och vart de föredrar 
att shoppa samt vart de föredrar att shoppa och hur de uppfattar möjligheterna till utveckling i 
Karlstad. Enkätundersökningarna sammanställdes först var för sig utifrån vilket tillfälle de 
utfördes (omgång ett eller två) och sedan tillsammans. Detta gjordes för att undersöka likheter 
eller olikheter i utfallen vid de olika tillfällena som enkätundersökningen utfördes ifall att 
detta skulle visa sig ha någon betydelse senare i arbetet. Omgång ett och två kommer inte att 
skiljas på i uppsatsen utan resultatet av enkätstudien presenteras som en helhet i kapitlet 
resultat.  
 
I innehållsanalysen har den data som varit relaterat till centrumutveckling plockats ut och 
presenterats. Upplevda utmaningar i utvecklingen av Tingvallastaden har lyfts fram i ett 
försök att få en mer kritisk prägel. 
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3.4 Reliabilitet	
Att undersöka reliabiliteten är ett sätt att mäta trovärdigheten av studien och är enligt David 
och Sutton (2017) grundad på ifall en undersökning kommer att få liknande utfall vid olika 
tillfällen. Vid det första tillfället för utförandet av enkäten visade svaren att stor del av de 
svarande var uppvuxna, inte bara i andra kommuner än Karlstad kommun utan också i andra 
län än. Detta ville vi undersöka reliabiliteten för och valde av den anledningar att utföra 
enkäten vid ytterligare ett tillfälle. Att utföra enkäten vid ett andra tillfälle ökar även 
reliabiliteten för hela studien då vi fått ett större antal respondenter. För en högre reliabilitet 
utfördes denna en annan veckodag och vid ett annat klockslag samt på andra platser på 
Karlstads universitet än vid det första tillfället. Vid det andra enkättillfället blev utfallet för 
hur många svarande som var uppvuxna utanför Karlstad likartat som vid det första tillfället. 
 	
Att många av de svarande var uppvuxna på andra orter skulle kunna påverka deras svar 
grundat på exempelvis deras kunskap om Karlstad centrum samt kunskap om lokaliseringen 
av de olika externa handelsområdena. 	
 	
Vad som kan ha haft påverkan på enkätsvaren skulle även kunna vara, utifrån ett antagande, 
att många studenter inte har tillgång till bil samt att många studenter bor på och i närheten av 
campus. Denna kombination skulle möjligtvis kunna leda till att många helst handlar vid det 
externa handelsområdet Välsviken då det är beläget närmare än Karlstad centrum. Då utbudet 
dock inte är detsamma och inte heller lika brett som i Karlstad centrum eller på Bergvik 
köpcentrum finns en möjlighet att istället något av dessa alternativ hellre väljs. Vid en 
jämförelse av Karlstad centrum eller på Bergvik har de liknande utbud. Dock är Karlstad 
centrum ur detta perspektiv närmare beläget än Bergvik köpcentrum och kan därav ha en 
påverkan för vart som föredras att handla.	Grundat av denna företeelse kommer sambandet 
mellan faktorerna vart respondenterna helst shoppar och varför att sammanställas och 
presenteras i kapitlet för resultat. 
 
Då innehållsanalysen utgått från en skriven text är det sannolikt att någon annan skulle få 
fram likartade svar då texten inte ändrar sig från gång till gång. Att ta hänsyn till är dock 
utrymme för tolkning, att någon annan skulle kunna tolka informationen som hittas i 
dokumentet annorlunda än vad som gjorts i denna studie. Dokumentet som innehållsanalysen 
utgått från kan stundvis tyckas vara något okritisk och vi har därav försökt att ha ett kritiskt 
förhållningssätt när vi genomfört innehållsanalysen.	
	
 
3.5 Validitet	
Validiteten beskriver huruvida studien faktiskt mäter det som eftersträvas (David & Sutton 
2017). Genom enkäterna kunde vi göra en sammanställning över vart den undersökta gruppen 
helst shoppar samt hur dessa uppfattar möjligheter till utveckling i Karlstads stadskärna. 
Utifrån svaren har vi kunnat utläsa hur stor del av respondenterna som helst shoppar i 
Karlstad centrum och utifrån detta kunnat sammanställa hur fördelningen mellan de olika 
alternativen för shopping ser ut. Beroende på fördelningen har vi kunnat undersöka hur stor 
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del som väljer att handla i centrum och utifrån det kunnat undersöka Karlstad centrums 
handels möjlighet att bevaras alternativt att utvecklas samt om det finns risk att externhandeln 
konkurrerar ut centrumhandeln. Enkäten undersöker därmed hur handeln i Karlstad kommun 
används och uppfattas vilket efterfrågas i arbetets frågeställningar. 	
 
Enkätstudien utfördes som tidigare nämnt på studenter vid Karlstad universitet. Önskvärt 
skulle vara att undersöka fler grupper för att fånga in en mer omfattande bild av hur Karlstad 
centrum används. I sådant fall skulle frågeställningen vara riktad mot allmänheten istället för 
endast mot studenter. 
 
Innehållsanalysen syftar till att ta fram data som har med utvecklingen och handeln inom 
Tingvallastaden att göra. En guide över vad som efterfrågades togs fram genom att utgå från 
vad som önskas uppnås inom Tingvallastaden. Detta gjordes för att kunna sammanställa datan 
med den information som tagits fram i teorikapitlet för att analysera huruvida utveckling inom 
Tingvallastaden är möjlig samt vad som krävs för att en utvecklig ska vara möjlig. 
	
 
3.6 Källkritik 	
Information har sökts i bibliotekets databas med och utan peer rewied där vi använt oss av 
sökord såsom centrumutveckling, centrumhandel, externhandel, förtätning och hållbar 
utveckling för att hitta artiklar och uppsatser samt använt oss av relevanta böcker för kursen 
och ämnet för att hitta trovärdiga källor. Vi har i vissa fall också använt oss av tidningsartiklar 
och Karlstad kommuns hemsida. Vi har strävat mot att använda oss av så uppdaterade källor 
som möjligt.	
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4. Resultat 	
	
 
4.1 Innehållsanalys	
Innehållsanalysen kommer att utgå från dokumentet “Stadsdelsvision för Tingvallastaden 
centrala Karlstad” (Karlstad kommun 2017a). Utgivare av dokumentet är Karlstad kommun år 
2017. Dokumentet avser Tingvallastaden och innehåller utvecklingsplaner för centrala 
Karlstad de kommande åren samt diverse handelsutredningar och analyser av Karlstads 
förutsättningar att klara dessa förändringar. Det som främst kommer att fokuseras på i denna 
innehållsanalys är vad som är relevant för utvecklingen av handeln samt det som är relaterat 
till detta exempelvis förutsättningar, inom Tingvallastaden. Visionen lades fram under 2016 
och godkändes av kommunfullmäktige 21 december 2017 och grundas på visionen 
Livskvalitet Karlstad 100 000. Visionen tros kunna genomföras innan år 2030 (Karlstad 
kommun 2017b).	
 	
Frågor som i stadsdelsvisionen bedöms viktiga för handeln tycks vara det nya resecentrumet, 
förtätning, nya stråk och kopplingar, trafikfrågor och parkeringar på särskilda, mer lämpliga 
platser samt att minska barriäreffekter i centrum. 	
 	
Bebyggelse i form av bostäder ska bidra till förtätning vilket enligt stadsdelsvisionen ska, 
förutom att öka invånarantalet, öka tryggheten i området genom att bidra till mer liv och 
rörelse under större del av dygnet. Visionen beskriver att det ska ges plats åt ny bebyggelse i 
kvarteret Älgen samt vid det gamla godsmagasinet genom att ett nytt resecentrum ska byggas 
vid nuvarande järnvägsstationen längs hamngatan. Där ska samtliga kollektiva färdmedel 
samlas och busstationen kommer därav inte längre att vara belägen i kvarteret Älgen. 
Hamngatan ska till följd av detta få en ny struktur i form av stadsgata istället för sin 
nuvarande funktion som genomfartsled. Detta syftar till att ge ett mer välkomnande intryck, 
med hjälp av mer handel, grönska, restauranger med uteserveringar samt mindre biltrafik, till 
de resenärer som kommer till Karlstad genom det nya resecentrumet. Flödet av biltrafik 
genom centrum ska även kontrolleras genom att parkeringsplatser ska lokaliseras vid 
infarterna till centrum istället för mitt i. Genom att minska genomfartstrafiken genom 
Tingvallastaden minskas också buller och koldioxidutsläpp vilket stöder målen för ekologisk 
hållbarhet.	
 	
Det nya resecentrumet utgör en stor del av visionen då detta ska bidra till ett större flöde av 
människor som kommer till staden vilket ska hjälpa till att bidra till att en utökad handel är 
möjlig. I och med det nya resecentrumet ska en tydligare knutpunkt skapas samt att det sker 
en satsning på att förbättra kollektivtrafiken i syfte att få fler att åka kollektivt och samtidigt 
minska biltrafiken inom stadskärnan. Förutom att kollektivtrafiken kommer att gå via 
Hamngatan i stället för Drottninggatan, i och med uppförandet av det nya resecentrumet, 
kommer linjerna även att dras om på ytterligare några platser genom centrum i syfte att öka 
dess framkomlighet. Även gång- och cykeltrafiken ska få bättre framkomlighet genom att ges 
mer utrymme och ökad trygghet i och med att biltrafiken dras om. Ombyggnationen av 
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järnvägen ska också bidra till att minska den barriäreffekt som den i nuläget utgör mot 
angränsande stadsdelar i söder.	
 	
Hamngatan blir ett av flera handelsstråk som ska förstärkas för att en bättre handelsmiljö ska 
skapas. Drottninggatan, vilken beskrivs som centrums viktigaste stråk, Västra Torggatan och 
Östra Torggatan är ytterligare exempel på stråk som enligt visionen ska förbättras. Exempel 
på förbättringar att fasaderna ska bli bättre genom bland annat att de ska byggas om och få 
mer skyltfönster samt att mer handel ska lokaliseras till stråken. Större delen av 
Drottninggatan ska bli bilfri. Det har också planerats för att ge starkare identitet till vissa 
besöksmål i samband med att en förstärkning sker av ovan nämnda stråk. 	
 	
Haga och området vid pråmkanalen är tänkt att utvecklas genom att det ska byggas nya 
bostäder samt parker. Sammanlagt ska förtätningen inom Tingvallastaden resultera i ca 1000 
nya lägenheter. 	
 	
Stort fokus tycks vara på hållbar utveckling i denna vision. Ur det ekologiska perspektivet ska 
visionen enligt Karlstad kommun eftersträva att bidra till positiv livskvalitet och hälsa genom 
att tillämpa miljömässigt hållbart tänkande och en ekologiskt hållbar tillväxt. För att 
eftersträva socialt hållbar tillväxt ska långsiktigt tänk, arbete för ökad trygghet samt en 
välkomnande stad eftersträvas. En stad för alla är en slogan som Karlstad kommun ofta 
använder. Det framgår att stort fokus vid utvecklingen av Tingvallastaden ska finnas på barn 
och ungdomar. Också för den ekonomiska hållbarheten ska ett långsiktigt tänk tillämpas, 
Karlstad kommun vill skapa en attraktiv etablerings-, bostads- och utbildningsort för att fler 
ska vilja bo och arbeta i Karlstad. Därav görs en stor satsning på kommunikationen, både 
mellan människor och när det gäller resor. Detta gynnas genom försöket att få biltrafiken att 
minska och kollektivtrafiken att öka. Det framgår också att tillväxten ska ske på ett estetiskt 
hållbart sätt genom att behålla viktiga byggnader som främjar kulturintresset samt att vid 
nybyggnation bygga med ett genomtänkt arkitektoniskt uttryck. Det går att se strävan efter att 
uppfylla samtliga hållbarhetsaspekter i visionens tillväxtarbete i och med de förändringar av 
Karlstad centrum som beskrivs i texten men kanske kan en något mer detaljerad planering för 
den sociala och ekonomiska hållbarheten utläsas.	
 	
Outnyttjad mark inom stadskärnan ska tas vara på genom exempelvis förtätning och genom att 
göra fler parker. Detta ska bidra till både social, ekologiskt samt ekonomisk hållbarhet då mer 
effektivitet kan uppnås genom bland annat att fler människor kommer att vistas på mindre yta 
vilket i sin tur kan leda till ett ökat användande av kollektivtrafik inom denna yta vilket kan 
bidra till att det blir lättare att förbättra kollektivtrafiken. 	
 
Vad som kan uppmärksammas är företeelsen att både målen för den sociala hållbarheten och 
den ekologiska ändar upp med att det också på något sätt gynnar den ekonomiska hållbarheten 
då de i slutändan är utformade för att öka attraktiviteten och bidra till att fler vill besöka, flytta 
till eller etablera sina företag i Karlstad centrum.	
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Texten har också studerats utifrån om några utmaningar upplevs i utvecklingen av centrum 
samt hur detta hanteras. Vad som påpekas i texten är att Karlstad i nuläget har en något för 
centrerad handel och ett till ytan litet centrum vilket begränsas av vatten. Åtgärder för detta 
samt hur man kan dra nytta av de resurser som finns planeras av Karlstad kommun. En 
centrerad centrumhandel ses som positivt. Dock bör den inte vara riktigt så centrerad som i 
nuläget och genom till exempel förbättrade stråk, vilket tas upp ovan, kan detta åtgärdas. 
Exempel på en resurs som kan utnyttjas ytterligare är det vattennära läget, här ser Karlstad 
kommun en möjlighet till förbättring genom att i större utsträckning integrera detta med 
handelsstråken för en utökad användning av centrum. Dokumentet visar även att det finns 
outnyttjad yta i centrum som kan bebyggas. Vilket tyder på att det finns plats för Karlstad att 
växa på och Karlstad har troligen potential att bli en större stad.	
 	
Vid Hamngatan upplevs en utmaning i valet av utformning av det nya resecentrumet. Tanken 
är att människor ska kunna ta sig över alternativt under järnvägen på ett enklare sätt än i 
nuläget då man vill minska barriäreffekter som idag utgörs av järnvägen. Alternativen tunnlar, 
trappor samt ramper diskuteras i stadsdelsvisionen. Om ramplösningar tas i bruk vid det nya 
resecentrumet befaras ambitionerna att omvandla hamngatan till en levande stadsgata att 
motverkas. Vid lösningen att använda trappor försvårar man istället framkomligheten för 
cykeltrafik. Alternativet att använda sig av tunnlar riskerar att medföra otrygghet. Vilket 
alternativ som kommer att användas tycks ännu inte stå klart. 	
 	
I trafikplanen konstaterar man en inskränkning i framkomligheten för biltrafiken på grund av 
att andra trafikantgrupper ska prioriteras högre och biltrafiken lägre i och med omregleringen 
av biltrafik genom centrum. Det framgår också att luftförbättring krävs för att upprätthålla en 
hälsosam stadsmiljö. Detta kan uppnås främst genom att minska biltrafiken.	
 	
I och med översvämningsrisk i områden som ska förtätas ställs krav på utredningar och 
åtgärder på det som ska byggas i dessa områden. Ökade klimatförändringar kommer också att 
medföra nya utmaningar.	
 	
Någon risk för ”centrumdöd” diskuteras ej i dokumentet och det framstår inte som att några 
bekymmer finns för att detta ska ske i Karlstad. Det framgår heller inte av texten hur 
utvecklingstrenden för handeln ser ut i Karlstad centrum vid tillfälle av undersökningen. Dock 
kan behovet av att förbättra handeln i och med bland annat förbättrade stråk delvis vara 
grundat av en handel som inte håller måttet.	
 	
Enligt handelsutredningar som tagits fram med hjälp av WSP och Reteam tros Karlstad ha 
möjlighet att bibehålla eller öka centrumhandeln, med befolkningsökning samt att fler företag 
vill etablera sig i Karlstad som förutsättning. Vid befolkningsökning inom centrum bedöms 
enligt WSP att potential för en ny livsmedelsbutik skulle kunna finnas vilket skulle bidra med 
en nyetablering av ett företag vilken också kan bidra till att skapa flöden och en levande 
stadsmiljö. På detta sätt tros det kunna skapas en uppåtspiral av utvecklingen i Karlstad 
centrum.	
 	



 25 

Utredningar och konsekvensanalys för hur stadskärnan kan komma att påverkas vid utökad 
externhandel har gjorts. Reteam har gjort en handelsutredning där behovet för hem- och 
fritidshandel har undersökts samt vart de kan placeras för att uppnå en god balans mellan 
centrumhandel och externhandel. WSP förespråkar i sina utredningar att en balans mellan 
centrumhandeln och externhandeln behöver finnas och rekommenderar att majoriteten av 
handeln för beklädnad, hem- och fritidsartiklar etableras i centrum samt att exempelvis bygg- 
och möbelaffärer lokaliseras till externa handelsområden.	
	
 
4.2 Enkätundersökning	
I uppsatsens kvantitativa studie bestående av en enkätundersökning fick respondenternas svar 
en betydande del för undersökningen. Respondenterna utgörs av studenter vid Karlstad 
universitet. Dessa gav studien sin uppfattning av Tingvallastaden och Karlstad kommuns 
arbete för att uppnå visionen samt hur de använder sig av staden. Med köpcentrum avses i 
enkätundersökningen köpcentrum i Karlstad.	
 
 

Utbud Lättillgängligt Trivsel Annat Totalt 
Karlstad centrum 7 19 12 2 40 
Köpcentrum 1 8 1 3 13 
E-handel 14 7 1 2 24 
Totalt 22 34 14 7 77 

Tabell 4.1 Tabellen visar vart respondenterna föredrar att shoppa och varför. Totalt antal svar: 77 st.	
 	
 
Hur används Karlstad centrum?	

	
Diagram 4.1 Diagrammet visar uppdelningen av vart respondenterna föredrar att shoppa. Totalt antal: 77 
st.	
  
Enkätundersökningen visar att 52 procent av respondenterna föredrar att shoppa i Karlstad 
centrum. Det tyder på att Karlstad centrum är det mest föredragna alternativet framför både 
köpcentrum och e-handel men det betyder också att 48 procent, alltså nästan hälften av 
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respondenterna, hellre shoppar någon annanstans än i Karlstad centrum. Stor del av 
respondenterna, ca en tredjedel, svarar att de helst shoppar via internet, en marknad som 
troligtvis kommer att öka. Alternativet köpcentrum fick i denna undersökning förhållandevis 
liten andel, 17 procent, i jämförelse med de två andra alternativen.	
 
För att undersöka ytterligare hur Karlstad centrum används efterfrågades också vart 
respondenterna helst skulle välja att ta en fika tillsammans med en vän/vänner. Hela 97 
procent visade sig svara att de föredrar att fika i Karlstad centrum framför i ett köpcentrum. 
Alternativet Karlstad centrum blev här alltså överlägset föredraget över köpcentrum vilket 
utgör en markant skillnad jämfört med respondenternas svar angående vart de helst shoppar. 
Detta ger en tydlig bild av hur Karlstad centrum används.  
	

	
Diagram 4.2 Diagrammet visar vart respondenterna föredrar att fika. Totalt antal svarande: 77 st.	
  	
 
Vad är anledningen till vart respondenterna väljer att shoppa? 	
	
I tabell 4.1 visas resultatet av varför respondenterna valde det alternativ de gjorde. För att ge 
en tydligare bild presenteras resultatet även i diagram 4.3. Här tycks lättillgänglighet ha en 
stor betydelse för respondenterna då 43 procent svarat detta. Även utbud tycks vara viktigt, 30 
procent har svarat detta.	
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Diagram 4.3 Diagrammet avser ”varför” på respondenternas val av ställe att shoppa på. Totalt antal: 77 st.	
 	
Utfallet för Karlstad centrum visade sig bli att nästan hälften, 48 procent, valde detta på grund 
av lättillgänglighet (se diagram 4.4). Cirka en tredjedel valde Karlstad centrum på grund av 
trivsel. Detta kan jämföras med utfallen för köpcentrum och e-handel där trivsel fick åtta 
respektive fyra procent. Trivseln utgör alltså en viktig faktor för varför respondenterna väljer 
att shoppa i Karlstad centrum. Att en betydligt mindre del av respondenterna valde Karlstad 
centrum på grund av utbud utgör en viss logik då både e-handeln och externhandeln 
konkurrerar med ett gott eller rent av bättre utbud. Det behöver inte betyda att utbudet inte är 
bra i Karlstad centrum men det kan betyda att centrumhandeln skulle kunna gynnas av att 
jobba på förbättringar på den punkten.	
	
 

	
Diagram 4.4 Diagrammet visar varför respondenterna väljer att shoppa i Karlstad centrum. Totalt antal 
svarande: 40 st.	
 
 	
Alternativet ”annat” var utformad som en öppen fråga och gav respondenterna möjlighet att 
själva beskriva vad det är som avgör vart de väljer att shoppa. Bland de som svarade att de 
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helst shoppar i Karlstad centrum och valde svarsalternativet ”annat” var det av anledningar så 
som “Man kan prova direkt”, “trevligt med flera små affärer och man kan gå utomhus” och 
“det finns second hand butiker”. 	
 	
Där köpcentrum var det föredragna alternativet för shopping har “annat” fått svar såsom 
“gratis parkering”, “större och ligger oftast utanför stan” och “bra för barnfamiljer, utan 
trappor”.	
 
Där e-handel var det föredragna alternativet för shopping har “annat” fått svar såsom “lättare 
att jämföra priser”, “på grund av pris och rabattkoder” och “kan prova i lugn och ro hemma”.	
 	
Av svarsalternativet “annat” går att utläsa vad centrum kan erbjuda som de andra alternativen 
inte alltid kan. Exempelvis uppskattas de mindre och mer unika butikerna som finns i 
centrum. Det går också att utläsa vilka förbättringsområden Karlstad centrum har såsom till 
exempel bättre framkomlighet för barnvagnar och rullstolar.	
 
Vart är respondenterna uppvuxna? 
 	
Då en teori finns om att vart respondenterna ursprungligen kommer ifrån har betydelse för 
vart de helst shoppar, undersöktes eventuella samband för detta. Det har gjorts genom att både 
undersöka förhållandet mellan dem som är uppvuxna i Värmland och dem som inte är 
uppvuxna i Värmland samt mellan dem som är uppvuxna inom Karlstad och övriga 
respondenter, både inom Värmland (men utanför Karlstad) och utanför Värmland.	
 
 

Karlstad centrum Köpcentrum  E-handel Totalt 

Uppvuxen i Värmland 11 7 7 25 

Uppvuxen utanför Värmland 29 6 17 52 

    
77 

Tabell 4.2 Tabellen visar uppdelningen av dem som är uppvuxna inom respektive utom Värmland samt 
vart de helst shoppar utifrån de givna alternativen. Totalt antal: 77 st.	
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Diagram 4.5 Diagrammet visar uppdelningen mellan dem som är uppvuxna inom Värmland respektive 
dem som inte är det. Totalt antal: 77 st.	
  
	
Cirka en tredjedel av respondenterna är uppvuxna i Värmland och cirka två tredjedelar är 
uppvuxna utanför Värmland.	
 

 
Diagram 4.6 Diagrammet visar data för vart respondenterna är uppvuxna samt vart de föredrar att shoppa. 
Totalt antal: 77 st. 	
  
	
I diagram 4.6 visas resultatet av dem som är uppvuxna inom Värmland och dem som är 
uppvuxna utom Värmland och vart respondenterna från respektive ställe föredrar att shoppa. 
För att göra detta tydligare presenteras respektive ställe också i cirkeldiagram här nedan 
(diagram 4.7 och 4.8).	
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Diagram 4.7 Diagrammet avser ”uppvuxen i   Diagram 4.8 Diagrammet avser ”uppvuxen 	
Värmland”. Totalt antal: 25 st.   utanför Värmland”. Totalt antal: 52 st.	
	
 
Resultaten för respektive diagram förefaller relativt likartade. De skillnader som kan utläsas 
är att av dem som är uppvuxna utanför Värmland har större andel svarat att de föredrar att 
shoppa i Karlstad centrum och en mindre andel har svarat att de helst shoppar i köpcentrum i 
jämförelse med dem statistiken över dem som är uppvuxna inom Värmland. 
	
 

Karlstad centrum Köpcentrum E-handel  Totalt 

Uppvuxen i Karlstad 7 2 3 12 

Ej uppvuxen i Karlstad 33 11 21 65 

    
77 

Tabell 4.3 Tabellen visar uppdelningen av dem som är uppvuxna i Karlstad respektive utanför Karlstad 
samt vart de helst shoppar utifrån de givna alternativen. Totalt antal: 77 st.	
  
	
Tabell 4.3 visar utfallet för vart respondenterna helst shoppar utifrån om de är upp är 
uppvuxna i Karlstad eller inte. Stor del, 84 procent, är inte uppvuxna i Karlstad motsvarande 
16 procent som är uppvuxna i Karlstad. 	
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Diagram 4.9 Diagrammet visar andelen som är uppvuxen i Karlstad respektive inte uppvuxen i Karlstad. 
Totalt antal: 77 st. 	
  
	
Av dem som inte är uppvuxna i Karlstad har drygt hälften svarat att de föredrar att shoppa i 
Karlstad centrum och nästan en tredjedel handlar helst på internet. 17 procent har svarat att de 
föredrar att shoppa i köpcentrum. Också här blir utfallet relativt likartat mellan de som är 
uppvuxna i respektive utanför Karlstad. Skillnaden här blir att något större andel av dem som 
inte är uppvuxna i Karlstad har valt e-handel och något mindre del föredrar att shoppa i 
Karlstad centrum jämfört med statistiken över dem som svarade att de är uppvuxna i Karlstad. 
Lika stor andel, 17 procent, har svarat att de föredrar att shoppa i köpcentrum.	
	
 

	
Diagram 4.10 Diagrammet visar vart de som är  Diagram 4.11 Diagrammet visar vart de 	
uppvuxna utanför Karlstad föredrar att shoppa.  som är uppvuxna i Karlstad föredrar att 
Totalt antal: 65 st.   shoppa Totalt antal: 12 st.	
      
                 	
Av dem som inte är uppvuxna i Karlstad och som svarade att de föredrar att shoppa i Karlstad 
centrum var det 52 procent som valde det på grund av lättillgänglighet. 	
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Respondenternas uppfattning om Karlstads utveckling	
 	

	
Diagram 4.12 Diagrammet visar hur respondenterna tror att Karlstad centrum kommer att se ut om 10 år. 
Totalt antal: 77 st.	
	
 
Enkätundersökningen visar att respondenterna har en splittrad syn på Karlstads möjlighet till 
utveckling. Trots att störst andel av de svarande helst shoppar i Karlstad centrum, tror 44 
procent att Karlstad centrum kommer att ha minskat i handel och verksamheter om tio år och 
34 procent tror att handel och verksamheter kommer att vara i samma skala som i nuläget. 
Endast 22 procent tror alltså att Karlstad centrum kommer att utvecklas med mer handel och 
verksamheter. Undersökningen visar också att de flesta, 73 procent, tror att det är 
externhandeln som kommer att ha utvecklats mest om tio år. Denna data har tagits med för att 
försöka utläsa huruvida arbetet för utveckling av Karlstad centrum syns i verkligheten och 
uppfattas av dem som använder sig av staden. I nuläget är det oklart i vilken utsträckning det 
visas. 	
 

	
Diagram 4.13 Diagrammet visar vilket av alternativen “Karlstad centrum” och “köpcentrum” som 
respondenterna tror har utvecklats mest om 10 år. Totalt antal: 77 st.	
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5. Analys 	
	
 
5.1 Tingvallastadens möjligheter till att utvecklas 
Genom samhällsplanering går det att få en inblick i vilka tillväxtmöjligheter och behov som 
finns samt vilka områden som innehåller vad. På detta sätt kan entreprenörer se vart de kan 
etablera sina företag (Nyström & Tonell 2012) vilket är en viktig faktor i Karlstad kommuns 
tillväxtarbete då det är en av förutsättningarna för att kunna genomföra sina visioner för 
Tingvallastaden. Nyström och Tonell (2012) menar att det är viktigt att samhällsplaneringen 
utförs på ett strukturerat sätt för att kunna lokalisera resurser där de behövs.	
	
Det framgår i dokumentet Stadsdelsvision för Tingvallastaden centrala Karlstad att en tillväx 
samt utveckling eftersträvas inom Tingvallastaden och en betydlig del av planen syftar till att 
utveckla centrumhandeln. I teorikapitlet framgår det att det vid centrumutveckling är viktigt 
att det finns mål och strategier, detta förespråkas av både Roghell Carnbring och Stålby 
(2017) och Nyström och Tonell (2012) och är också vad Karlstad kommun tycks ha tagit fram 
genom en utförlig plan över vad som önskas uppnås samt hur det ska uppnås. Genom 
innehållsanalysen har vi fått fram att en bättre handelsmiljö ska skapas i Tingvallastaden 
genom att förstärka ett antal handelsstråk. Detta ska göras genom att bland annat lokalisera 
mer handel på befintliga men svaga stråk och förbättra fasaderna samt genom att större delen 
av Drottninggatan ska bli bilfri. Hur handelsstråken är utformade menar Blomkvist (2017) är 
av stor vikt för ett centrums attraktivitet. Attraktiviteten i sin tur är enligt Roghell Carnbring 
och Stålby (2017) viktig för en framgångsrik centrumutveckling. Karlstad kommun vill öka 
attraktiviteten i Tingvallastaden genom att få Karlstad att uppfattas som en välkomnande och 
trygg stad samt att jobba för att behålla samt skapa en estetisk hållbarhet. 	
 
Björk et al. (2018) menar att en viktig faktor för att skapa platskänsla ofta utgörs av viktiga 
byggstenar samt offentliga byggnader i samhället. Detta kan ses i Karlstads 
centrumutveckling genom fokus på den estetiska hållbarheten inklusive exempelvis diverse 
kulturprogram. Platskänslan tycks vara en viktig aspekt i att locka människor till centrum då 
den är viktig för attraktiviteten (Roghell Carnbring & Stålby 2017). Attraktivitet tycks ha stor 
betydelse för hur staden uppfattas då det påverkar hur den används; av vilka, hur många och 
hur ofta med mera. 	
 
I stor del av litteraturen som presenteras i teorikapitlet pekar författarna på att samverkan 
mellan aktörerna inom stadskärnan har en betydande roll för att en utveckling av handeln ska 
vara möjlig och att samverkan behövs för att en stad ska bli mer levande men också för att 
behålla en redan levande stad attraktiv. Flera av dem menar också att engagemang och att 
aktörerna har kunskap om staden har stor betydelse. Huruvida samverkan mellan olika aktörer 
tillämpas inom Tingvallastaden framgår inte av visionsdokumentet. Däremot finns tydliga 
ambitioner för hur Tingvallastaden ska utvecklas och analyser över handeln och dess 
möjlighet till utveckling har gjorts vilket tyder på engagemang och att kunskap om staden bör 
finnas.  
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Hållbar utveckling är ytterligare en viktig aspekt vid centrumutveckling, inte bara på grund av 
att balansen mellan ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter är viktig, utan också i 
attraktivitetssyfte samt för platskänslan genom att skapa samhällen med god levnadsstandard. 
Vilket i sin tur lockar besökare, folk som vill bosätta sig eller företag som vill etablera sig 
(Nyström & Tonell 2012). I tillväxtarbetet för Tingvallastaden finns ambitioner att främja 
ekonomisk, ekologisk, social samt estetisk hållbarhet. Av innehållsanalysen att döma tycks 
den ekonomiska och sociala hållbarheten vara något mer prioriterad jämfört med de andra två, 
vid centrumutvecklingen av Karlstad vilket kan vara medvetet eller omedvetet men syftar 
troligen till att höja attraktiviteten och platskänslan, vilka enligt Roghell Carnbring och Stålby 
(2017) är viktig vid centrumutveckling, och därmed också för att gynna tillväxten. 	
 
Extra väl syns den ekonomiska hållbarheten i Karlstads centrumutveckling. Även om det inte 
är medvetet finns den underliggande i alla åtgärder genom planeringsarbetet i såväl det 
sociala som det ekologiska hållbarhetsarbetet och får därmed ett stort fokus i utvecklingen av 
Tingvallastaden. Detta är jämförbart med hur Nyström och Tonell (2012) beskriver hur staden 
planerades innan Brundtlandrapporten då den ekonomiska tillväxten var det som var 
prioriterat vid stadsutveckling. Än idag tycks därav svårigheter att gynna samtliga 
hållbarhetsaspekter likvärdigt finnas. 	
 
I Karlstad kommuns planering syns i alla delmoment försök till att främja en hållbar 
utveckling och det syns också hur detta kan bidra till ökad konkurrens- och attraktionskraft 
och därmed öka möjligheterna till en utvecklad handel inom Tingvallastaden. 	
 
Olika teorier angående e-handelns och externhandelns påverkan finns men vad som kan 
utläsas av teorin är att genom bra samhällsplanering kan troligen ett centrum motstå att bli 
utkonkurrerat genom att jobba på aspekter såsom konkurrens- och attraktionskraft. Ljungberg 
et al. (2004) menar att dessa är avgörande faktorer för att stå emot konkurrensen från e-
handeln och externhandeln. Ett antal handelsutredningar har gjorts i och med visionen för 
Tingvallastaden och enligt Nyström och Tonell (2012) kan man inom samhällsplaneringen ha 
nytta av göra analyser av berörda områden. Utifrån handelsutredningarna som gjorts tros 
Karlstad kunna bibehålla eller rent av öka sin centrumhandel genom god planering. God 
planering framgår i visionen ska innefatta att en balans mellan externhandeln och 
centrumhandeln och att medvetet lokalisera viss typ av handel till externa handelsområden 
och viss typ till centrum.	
	
 
5.2 Uppfattning och användandet av Tingvallastaden 
Karlstad kommuns översiktsplan Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden centrala Karlstad 
(2017a) har fokuserat på Tingvallastadens utveckling av utökad handel, mötespunkter och 
café- och restaurangutbudet. Dessa tre olika delar väger lika tungt i ett centrum och är 
beroende av varandra. Är centrum trevligt att besöka och möter sina vänner på är det troligtvis 
där de shoppar och fikar helst. 	
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Genom det arbetet Karlstad planerar, är en teori som nämner de tre begrepp meeting, moving 
och market omtalat i stadskärnans utveckling. Och de tre olika begreppen beskriver trivsel, 
tillgång och utbud som innefattas i den sociala hållbarheten. Trivsel utgörs av den sociala 
aktiviteten som behövs via olika platser i centrum genom att tillämpa exempelvis universell 
utformning som inte utesluter specifika samhällsgrupper. Ett promenadstråk men även 
variationer av caféer och restauranger kan hjälpa att stärka trivseln i centrum (Nyström & 
Tonell 2012). Detta märks i utvecklingen av Tingvallastadens handelsstråk i vår empiriska 
undersökning, bestående av enkät, vars svar av studenternas uppfattning av Karlstads 
Centrum. Respondenterna svarade att en ökning av restauranger och caféer var en tioårig 
prognos för utvecklingen av centrum dock en negativ trend för verksamheterna. Men även 
Karlstad kommun nämner att det är för få mötesplatser i centrum för en längre stunds vistelse 
i dagsläget. 	
	
Moving beskriver hur man tar sig från plats a till b på snabbast möjliga vis. Prioriteringen på 
lättillgängligt ligger närmst i denna teori. Även här kan man koppla detta till respondenternas 
svar i vår enkätundersökning, med de som svarade Karlstad centrum på frågan vart de 
shoppar helst. Stor del av de som shoppar i centrum valde det gå grund av lättillgänglig 
handel. Detta kan då visa på att Karlstad har lyckats få ett shoppingstråk som passar för de 
som vill ha en tillgänglig och snabb shopping. Den ekologiska faktorn som guiden TRAST 
hjälper samhällsplaneraren i sitt arbete till översiktsplanen är infrastrukturen viktig i den 
utsträckning att den uppfyller besökarnas krav. Även om kollektivtrafiken, lätt framkomlighet 
med bil eller bilparkering är det viktigt att det uppfyller det ekologiska kravet med till 
exempel minskning av buller och avgaser i centrum. Ett arbete för att planera för en god 
transportsträcka för gång och cykel är i största vikt i Tingvallastadens översiktsplan (Karlstad 
kommun 2017a; Nyström & Tonell 2012). Men utbudet som också är en betydelsefull punkt 
inom begreppet moving har Karlstad visat på ett mindre bra omdöme för, just utbudet är det 
få av respondenterna som har valt Karlstads centrum för. 	
	
Begreppet market beskriver det som ett centrum handlar om, just om handel och utbud i 
största utsträckning. Här nämns även den ekonomiska hållbarheten i en centrumutveckling 
eller uppbyggnad. Centrum ska erbjuda ett utbud som är unik för centrum och lockar till sig 
besökare. Karlstads centrum utmärker sig i studiens enkätsvar som “trevligt med flera små 
affärer och man kan gå utomhus”, här lyfts då ett unikt utbud fram. I det svaret nämns även 
det positiva med att kunna vistas utomhus under shoppingtillfället som kan ses ur det sociala 
värdet där god omgivning nämns. Det ekologiska värdet berörs även av den positiva synen att 
vistas utomhus. Det kan bidra till en god syn av vad vår natur kan gynna centrum med som 
annars är svår att ta hänsyn till i en stadsutveckling (Nyström & Tonell 2012). I dessa olika 
fall kan öka besökarna i Karlstads centrum.  
	
Den ekonomiska hållbarheten uppfyller sina krav och även det sociala när det finns liv och 
rörelse i centrum. WSP (2017) menar även att attraktionskraften och konkurrenskraften är 
även de viktiga i detta syfte. Att bevara den handeln som finns och även erbjuda ett unikt 
utbud i centrum ökar den konkurrenskraften som sedan bidrar till en attraktion för arbete, 
boende och även besökare. Det är inte bra för ett centrum att utflyttning av handel sker. 
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Karlstads centrum (2017a) nämner även ett mål att bli 100 000 invånare och 
attraktionskraften finns oftast i ett centrum där det erbjuds som mest av de olika 
nödvändigheter för att leva och bo. Här påvisas det än en gång hur respondenterna av studiens 
enkät uppfattar den attraktionskraft i centrum genom en uppfattning av centrum och 
externhandeln om 10 år. Här svarar de en stor del, 73 procent, att externhandel kommer öka. 
Men som teorin beskriver behövs hjälp av kunder och besökare men även från aktörer för att 
höja attraktionskraften i centrum, ett samarbete dem emellan (Wahlberg 2016). 	
	
WSP’s Handelsutredning- konsekvenser för Karlstads stadskärna vid utbyggnad av 
externhandeln i Karlstad Kommun (2017) visar på en tro om ett ökat studentantal i Karlstad 
Kommun kan ge en positiv påverkan på handel och verksamheter i centrum. Enkätens 
undersökning visade på det motsatta från studenterna. De studenter som valde centrum som 
det föredragande plats för shopping, trodde ändå att Karlstad inte skulle utvecklas så som 
WSP tror. 	
	
Med hjälp av samhällsplanering och en översiktsplan som visar visionen kring stadsdelen kan 
få invånarna att vara medvetna om den nya utvecklingen i staden. Genom en god planering 
kan man även kunna konkurrera mot externhandeln och e-handeln. Aktörer och olika 
verksamheter ser en framtida utveckling och ser även en god chans till etablering i en stad 
som växer (Nyström & Tonell 2012). Genom denna åtgärd skulle även den uppfattning 
studenter har på Karlstads centrum förmodligen se annorlunda ut. Företag som väljer att 
etablera sig i centrum visar även för besökarna att centrum är ett attraktivt ställe och visar på 
en framtid med god handel. 	
	
I ett centrum är tillgängligheten viktig och att besökarna tar sig till platsen från bil, cykel, 
gång eller kollektivt. I denna fråga har köpcentrum övertaget av den tillgängliga faktorn 
rörande bilen. Det visas i svaren av studiens enkät där studenterna hade svarat Bergviks 
köpcenter som det föredragna alternativet på grund av “gratis parkering” och att det är “större 
och ligger oftast utanför stan”. WSP har undersökt denna punkt på både Bergviks köpcenter 
och Karlstad centrum. De som svarade att de använder bil i Karlstad centrum var 17 procent 
av de svarande motsatt de 70 procent på Bergviks köpcenter. De svarande på Bergviks 
köpcenter var inte lika positiva till kollektivtrafiken som de svarande i Karlstad centrum 
(WSP 2017). Dessa svar kan visa på en sämre planering av Karlstad kommun kring 
kollektivtrafiken på Bergviks köpcenter och en god kollektivtrafik i centrum. 	
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6. Slutsatser  
	
Denna uppsats avser att svara på följande frågeställningar: 
 

• Hur kan Tingvallastadens handel utvecklas med hjälp av samhällsplanering?	
 

• Hur används Karlstads centrum jämfört med hur det planeras?  
	
 
Karlstad kommun har en väl utvecklad plan, utifrån visionerna för Karlstad, för hur en 
utvecklingsprocess ska gå till. Utvecklingsprocessen innefattar diverse förbättringar som ska 
ske vilket bland annat ska leda till mer handel och andra verksamheter. Genom 
innehållsanalysen har vi fått fram att utvecklingen är tänkt att ske genom en kombination av 
diverse åtgärder vilka omfattar hela Tingvallastaden. Utifrån vad som är relevant för att 
förbättra handelns förutsättningar har vi funnit att åtgärder för detta bland annat är förbättring 
av stråk och fasader, förbättrade mötesplatser samt förtätning. Ett förbättrat resecentrum ska 
bidra till ytterligare attraktivitet och större tillgänglighet. Sammantagen kan detta bidra till en 
positiv “uppåtspiral” men hela denna företeelse hänger sannolikt på att var och en av dessa 
aspekter får ett lyckat resultat. Det krävs då att efterfrågan och behov finns. Som det också 
framgår i teorin menar Nyström och Tonell (2012) att det behövs rätt förutsättningar för att ett 
samhälle ska kunna utvecklas med hjälp av samhällsplanering. De 1000 nya lägenheterna som 
ska tillkomma inom Tingvallastaden i och med förtätning är en viktig bidragande faktor till att 
skapa förutsättningar till den önskade utvecklingen. Likaså det nya resecentrumet som ska 
byggas. 	
 
Attraktionskraften och konkurrenskraften utgör en väsentlig del i centrumutveckling. 
Troligtvis hänger dessa faktorer också ihop med befolkningsökning genom att en högre 
konkurrens- och attraktionskraft bidrar till fler inflyttare till staden, både företag och 
privatpersoner. 	
 
Vi ser också ett samband mellan planering för hållbar utveckling och en stärkt centrumhandel 
då hållbar utveckling bidrar till faktorer som hjälper till att öka den uppfattade attraktiviteten. 
Om centrum uppfattas som attraktivt gynnas konkurrens- och attraktionskraften vilket troligen 
medför en ökad trivsel och rikare folkliv. Det i sin tur ger möjligheter till ökad konsumtion 
och därmed skulle handeln kunna utvecklas och utökas.	
 
I vår studie framkom det ett tydligt mönster av studenterna och deras val av shoppingställe. 
En slutsats vi drog var att studenter i Karlstad kommer många av dem utifrån Värmlands län 
och därför fick enkäten de svar som den fick. De flesta av studenterna svarade att de helst 
shoppade i Karlstad centrum och via e-handel, det kan visa på att studenter oftast inte äger en 
bil. Studentlägenheter är placerade nära universitetet eller den centrala kärnan. Just i dessa 
områden är kollektivtrafiken som bäst planerad och det blir lättillgängligt val att åka 
kollektivt. Det blir även lättare att ta sig till centrum med kollektivtrafiken motsvarande 
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Bergviks köpcenter som ligger en bit utanför centrum. Kollektivtrafiken visar sig i WSPs 
undersökning vara ett negativt alternativ för de besökarna av Bergviks köpcenter däremot de 
som besöker centrum ser det som ett bra alternativ till transportmedel. Det kan förklara 
planeringen kring biltrafiken och kollektivtrafiken i centrum och Bergviks köpcentrums. Här 
svarade även en av respondenterna i vår enkätstudie att hen valde Bergviks köpcentrum på 
grund av gratis parkering och en annan att det ligger oftast utanför stan. Vår tolkning av de 
svaren är just att Bergviks köpcenter ligger lättillgängligt med bil att de svarade valde just den 
platsen för att shoppa helst på grund av det. 
 
Vår tolkning av vad vi kan utläsa av respondenternas svar angående utveckling av Karlstad 
centrum, där de uppfattar att externa handelsplatser har större möjlighet att utvecklas än vad 
Karlstad centrum har, kan bero på att kommunens arbete för att utöka handeln i Karlstad 
centrum är i ett tidigt skede och därav inte syns i nuläget. Detta sammantagen med att det 
tydligare går att se omfattningen av externhandelns utveckling kan också ligga till grund för 
denna uppfattningen. Men det kan också säga något om att det finns en uppfattning av att det 
inte finns efterfrågan för en utökad handel i stadskärnan. 	
	
Studenternas uppfattning av Karlstad centrums utveckling ses som nedåtgående och inte en 
ökning av handeln i framtiden. Det kan då bero på det sker byte av företag och aktörer väljer 
att flytta alternativt stänga ner verksamheten. Av detta står lokaler tomma och uppfattning av 
utveckling blir då en oklar framtid. Med det unika utbudet Karlstad centrum verkar ha av 
tolkning av studenternas svar i studiens enkät finns det ändå en möjlighet för Karlstad 
centrum att konkurrera mot externhandeln. Centrum kan även konkurrera mot externhandeln 
med trivsel och utomhusmiljön i en stadskärna. Karlstad kommun jobbar med social 
hållbarhet som en del av arbetet för hållbar utveckling. Som kunde utläsas i studiens enkät var 
en av faktorerna till valet av plats för shopping var centrum en av alternativet för trivsel 
högst. 	
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