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Sammanfattning 

Bilens plats har det senaste århundradet förändrat hela samhället med sin betydelse för 

utvecklingen (Nayak & Jeffrey 2011) och det verkar finnas en enighet bland politiker, 

planerare och forskare att en blandad och tät stad är mer hållbar än den glesa och 

transportberoende bebyggelsen som präglade planeringen från 1950-talet och framåt (Stadsliv 

AB 2015). Därför syftar denna uppsats till att belysa och förstå hur det planeras för, eller 

emot, bilen kontra fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i staden. I denna uppsats är det just 

Karlstads kommun, med en fördjupning till Östra Torggatan som varit grund för fallstudien. 

Uppsatsen frågeställningar lyder: 

- Vilka visioner har kommunen för Östra Torggatan? 

- På vilket sätt använder sig kommunen av mobility management för att påverka 

människors färdmedelsval? 

- Hur uppfattar företagarna längs med Östra Torggatan en eventuell trafikomvandling? 

Den teoretiska grund uppsatsen vilar på utgår från teorier från postmodernismen, teorier kring 

tid och rum samt tidigare forskning kring rörelse, bilens utveckling och den påverkan den haft 

på samhället och den enskilda människan. Som en avslutning av kapitel två redovisas en 

grund till begreppet mobility management. Metodvalet för denna studie har varit kvalitativ. 

Detta för att syftet med uppsatsen inte var att få fram ett generellt svar utan att se på det 

specifika fallet och hur visionerna påverkar den platsen. De intervjuer som genomfördes var 

semistrukturerade för att på så vis lättare föra en diskussion med respondenter snarare än att 

låta det vara en utfrågning som det lättare kan bli om intervjun är strukturerad. Empirin består 

av textdokument skapade av Karlstads kommun. Dessa var Stadsdelsvisionen för 

Tingvallastaden, trafikplan för Karlstads kommun samt cykelplan för Karlstads kommun. 

Empirin grundas också i intervjuer med respondenter från kommunen och utvalda företagare 

längs med Östra Torggatan. Tre intervjuer hölls med kommunrepresentanter och tre intervjuer 

med utvalda företagare längs Östra Torggatan. 

Vår slutsats är att relationen mellan bilen och människan måste bejakas i planeringen för 

bilfria stadskärnor. Kommunikation och information måste ligga till grund för de förändringar 

som måste ske för att människor ska förändra sitt färdmedelsval.  

 

Nyckelord: trafikplanering, mobilitet, mobility management, Karlstad  
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1. Inledning 
 

I uppsatsens första kapitel beskrivs bakgrunden till fenomen som uppsatsen ämnar undersöka. 

En översiktlig bild av ämnet problematiseras därefter och mynnar ut i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet innehåller även avgränsningar och disposition.  

 

”Om jag hade frågat mina kunder vad de ville ha 

så hade de svarat snabbare hästar” 

Henry Ford 

1.1 Bakgrund 

Idéfröet för uppsatsen såddes under höstterminen 2016, då vi båda praktiserade på 

kommunledningskontoret i Karlstads kommun. Det var där vi stötte på begreppet mobility 

management (MM) första gången och fattade intresse för ämnet rörelse och tillgänglighet. 

MM är ett koncept för att främja hållbara transporter, att individen använder befintliga 

transportlösningar. Konceptet fokuserar på beteendeförändringens bakomliggande faktorer, att 

detta på sikt då ska kunna förändra ett invant transportbeteende (Reinhold Hageback 2009). 

Banister (2008) menar att det råder en debatt angående förverkligandet av att skapa hållbara 

transportsystem. Ett medvetet skifte från transport- och stadsplanering som gynnat 

massbilismen till en planering som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik. 

Transportplaneringen har under decennier präglats av förhållningsättet ”predict and provide”. 

Detta förhållningssätt bygger på trender och prognoser som används som motiv för att 

oavbrutet bygga ut transportsystemet och detta har kritiserats av många forskare inom 

hållbara transporter. I stället för att arbeta på detta vis lyfts betydelsen av att arbeta målinriktat 

och strategiskt med visioner som ett medvetet omställningsarbete (Banister 2008). 

Det verkar finnas ett tomrum mellan bekymret kring klimatförändringarna och de verkliga 

handlingar som människor ändå gör. Sambandet mellan bilåkande och miljöhotet finns men 

ändå fortsätter människor åka bil. Vad som är mest påfrestande för människor enligt Hiselius 

och Rosqvist är att medvetenheten kring hotet måste påverka de dagliga beslut vi varje dag tar 

om hur vi ska röra oss i samhället (Hiselius & Rosqvist 2016). Just den omställning som 

Banister (2008) och Hiselius och Rosqvist (2016) belyser sker i Karlstads kommun och 
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specifikt i stadskärnan, Tingvallastaden. Karlstads kommun vill göra det svårare för 

personbilstrafiken att trafikera innerstaden i Karlstad och göra mer plats för gående, cyklister 

och kollektivtrafiken med deras stadsdelsvision: 

 

Stadsdelsvisionen innebär omstruktureringar i trafiksystemet vars syfte är att skapa bättre 

stadsmiljö genom att minska genomfartstrafiken genom centrum. Lokalt innebär det bättre luft 

och mindre trafikbullet. Trafiken kommer dock öka på andra vägar, t.ex. på Sjömansgatan. Att 

skapa en bättre miljö i Karlstads centrala delar bedöms ha stora positiva effekter för hela 

Karlstads attraktivitet (Karlstads kommun 2016:75). 

 

Vid tidigare ombyggnationer i Karlstad stadskärna har det varit många synpunkter från bland 

andra företag som menat att de påverkats negativt när bilburna kunder och gäster inte haft 

samma möjlighet att ta sig till företaget som tidigare (Hugosson 2014). De resonemang som 

förts av olika forskare gör det intressant för oss att närmare försöka förstå hur olika tankar och 

idéer om att planera tillgänglighet och mobilitet i vårt samhälle påverkar bilens plats i det 

offentliga rummet ur ett kulturgeografiskt perspektiv. 

1.2 Problemformulering 

Utifrån ovanstående resonemang går det dra slutsatsen att bilens plats det senaste århundradet 

har förändrat hela samhället med sin betydelse för utvecklingen (Nayak & Jeffrey 2011). Det 

verkar finnas en enighet bland politiker, planerare och forskare att en blandad och tät stad är 

mer hållbar än den glesa och transportberoende bebyggelsen som präglade planeringen från 

1950-talet och framåt (Stadsliv AB 2015). Idag efterfrågas levande stadskärnor och som 

Banister (2008) belyser har bilens roll i planeringen gått från att vara det mest framträdande 

och viktiga, till att anses som ett problem. Men är det så lätt att ändra människors 

färdmedelsval?  Utvecklingen och diskursen gör det intressant för oss att studera bilens roll i 

staden och planeringen och det är där mobility management kan komma att få en mycket 

större betydelse än det har idag. Denna uppsats fokuserar på det offentliga rummet, i detta fall 

Östra Torggatan, och de huvudsakliga frågorna blir här; går det att planera bort bilen och 

vilka konsekvenser får det? 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsats syftar till att belysa och förstå hur det planeras för, eller emot, bilen kontra 

fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i stadskärnan. Utgångspunkten är att Karlstad står 

inför en eventuell omstrukturering av Östra Torggatan som idag är trafikerat av många olika 

trafikslag. För att uppnå syftet söker uppsatsen svar på följande frågeställningar: 

- Vilka visioner har kommunen för Östra Torggatan? 

- På vilket sätt använder sig kommunen av mobility management för att påverka 

människors färdmedelsval? 

- Hur uppfattar företagarna längs med Östra Torggatan en eventuell trafikomvandling? 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats har en tidsram som gjort att vi varit tvungna att avgränsa oss i insamlandet av 

material. Fallstudien begränsades till Östra Torggatan som är ett avgränsat geografiskt område 

vilket innebär att vi tittar på hur Karlstads kommun genom sitt visionsdokument planerar för 

detta område. De visionsdokument vi valt att studera är Trafikplan, Cykelplan och 

Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. Vi har valt att enbart titta på hur kommunen skriver 

om beteende, cykel, kollektivtrafik och bilen eftersom detta direkt kan kopplas till Östra 

Torggatan tydligare än de andra. Vi har även studerat ett fåtal tidningsartiklar som tagit upp 

tidigare problematik kring Östra Torggatan. En ytterligare avgränsning har gjorts i valet att 

endast intervjua tre företag längs Östra Torggatan. Varför just tre valdes berodde dels på 

tidsramen och dels på den geografiska platsen företagen har på Östra Torggatan. Den ena 

butiken låg längst norrut på gatan, den andra ungefär i mitten av gatan och den tredje nästan 

längst söderut på gatan. Även valet att intervjua tre kommunala tjänstepersoner är en 

avgränsning i sig.  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 – I uppsatsens första kapitel behandlas den bakgrund som uppsatsen till en början 

tog sin vidare utveckling i. Här förklaras vårt egna intresse för ämnet samt diskurser som förts 

mellan olika forskare och hur kommunen arbetar med visionsdokument. Problemformulering, 

syfte och frågeställningar ger en fördjupning i vad uppsatsen vidare kommer behandla. 

Avgränsningar redovisar inom vilka ramar uppsatsen hållits. Beroende på bland annat en 

bestämd tidsrymd har uppsatsen begränsats i omfång.  

Kapitel 2 – I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna kombinerat med 

tidigare forskning för att skapa en grund för den analys som i ett senare kapitel görs. Teorier 

kring postmodernism, tid och rum med flera kombineras med diskurser av olika forskare 

kring bland annat bilens plats i samhället och hur denna förändrats genom de årtionden som 

förflutit sedan bilens uppkomst. En introduktion till begreppet mobility management görs i 

slutet av kapitlet för att ge en grund till den andra frågeställningen.  

Kapitel 3 – Här presenteras vilka metodologiska och empiriska val som gjorts för uppsatsen. 

Ett kvalitativt metodval har använts för att se på det specifika fallet snarare än att skapa ett 

mer generellt svar som kvantitativa metoder ofta vill skapa. Varför valen gjorts och hur det 

påverkat uppsatsen redovisas även genom kapitlet.   

Kapitel 4 – I denna del redogörs uppsatsens empiri. Det empiriska materialet i denna uppsats 

är kommunala dokument, tidningsartiklar samt intervjuer med utvalda respondenter.   

Kapitel 5 – I analyskapitlet flätas teori och empiri samman för att på så sätt få ett samband 

mellan teorier, tidigare forskning och den empiri som insamlats. Vi har tittat på likheter och 

skillnader och på så vis försökt driva en diskussion. 

Kapitel 6 – I det slutgiltiga kapitlet presenteras resultatet och därmed svaren på de 

frågeställningar som uppsatsen inleddes med samt en reflektion kring uppsatsen. Slutligen 

görs en redogörelse av eventuella luckor som fortfarande finns som kan besvaras genom 

vidare forskning.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel sker en genomgång av det teoretiska ramverk som uppsatsen utgår från i 

kombination av tidigare forskning inom ämnet. I denna uppsats är ett av de vetenskapliga 

perspektiven hämtat från den humanistiska geografin som utvecklat teori och metod för att 

undersöka hur människan studerar och upplever världen omkring sig. Den humanistiska 

geografin söker också förstå hur processen kring mänskliga upplevelser påverkar hur 

människor och plats interagerar (Nayak & Jeffrey 2011). Uppsatsens syfte, som handlar om 

att belysa och förstå hur det planeras för, eller emot, bilen kontra fotgängare, cyklister och 

kollektivtrafik i staden får genom detta perspektiv ett sätt att förstå hur människor interagerar 

i det offentliga rummet, det vill säga Östra Torggatan, utan och med bilen och på vilket sätt 

människans relation till bilen förändras. Vi har flera vetenskapliga perspektiv i studien för att 

förstå vårt problemområde och syfte ur olika synvinklar.  Dessa behandlas nedan.  

2.1 Postmodernism 

Det finns olika sätt att se världen och verkligheten idag. Denna uppsats har valt att tolka 

städer genom postmodernismen. Detta menas att uppsatsens sätt att se och förstå städers 

utveckling är genom postmodernismen, kan förklaras som att postmodernismen blir 

uppsatsens glasögon. Detta är således ett mer översiktligt perspektiv på stadens utveckling 

och planering i jämförelse med hur vi använder den humanistiska geografin. Det är inte en 

självklarhet att verkligheten förklaras genom postmodernismen, det finns andra sätt att tolka, 

men för just denna uppsats har detta val gjorts. 

 

Det postmoderna samhället ger större möjlighet till mobilitet tack vare tekniken och de 

innovationer som präglar den tidsålder vi nu lever i. Postmodernistiska tankar har gett nya 

ögon att se på rum och plats och har ett fokus på det vardagliga livet (Holt-Jensen 2009). När 

geografiämnet etablerades som en modern vetenskap i slutet av 1800-talet, början av 1900-

talet präglades tankarna och forskningen av modernismens fokus på rationalitet och kvantitet. 

När så västvärlden förändrades, blev mer individuell och mindre industriell förändrades också 

geografiämnet till att titta mer på rummet snarare än regionen (Gren & Hallin 2003). 

Postmodernismen premierar självreflektion snarare än att bara använda sig av stora generella 

teorier och har ett fokus på vardagslivet och det lokala (Holt-Jensen 2009). Det kan ses som 

en radikal rörelse som stör och splittrar det samhälle som tidigare varit vår verklighet (Nayak 
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& Jeffrey 2011). Detsamma gäller planeringen i stort. Vår moderna tid kräver att äldre 

byggnader, områden byggs om för att vara så flexibla som möjligt och klara av snabba 

förändringar. Att vara flexibel betyder i sin tur betydligt mindre kontroll på förändringen. Det 

går inte att ha tillgång till de förändringar som sker enbart genom planering eftersom vår 

moderna tid är allt för komplex för att kunna planeras (Taylor 2009). Detta ger en 

utgångspunkt att de fysiska förutsättningarna för Östra Torggatan gör gatan svår att planera 

eftersom dagens problem kanske inte löses genom dagens idéer om vad som är rätt eller fel 

inom planering och bilanvändande. Planering är verktyget för att applicera gårdagens 

lösningar till dagens problem (Taylor 2009:150).  

2.2 Tid och rum 

Tidsgeografin utvecklades av Torsten Hägerstrand under främst 1960- och 70-talet. 

Inriktningen har tolkats och vidareutvecklats av bland annat Kajsa Ellegård och Uno Svedin. 

Det är en ansats som förklarar hur individer, händelser och objekt måste studeras i sina 

sammanhang i tid och rum och att målet utifrån detta är att fånga en situation. Om individen 

eller objektet skiljs från omgivningen förloras förståelsen för relationerna mellan individen, 

objektet och den kontext de befinner sig i (Gren & Hallin 2003; Taylor 2009). Ansatsen har i 

vår studie använts för att se människors rörelser i trafiken, med andra ord i tid och rum. 

2.2.1 Aktivitetsansatsen 

Aktivitetsansatsen är ett exempel på att förstå resande med hjälp av tidsgeografin. Det innebär 

att rörlighetens drivkraft studeras utifrån ett individperspektiv och bygger på att vardagen 

innehåller ett antal aktiviteter som konkurrerar om den tid vi har förfoga över. Dessa 

aktiviteter kan vara rutiniserade handlingar, som att till exempel äta och sova, medan andra 

kan vara vanligt förekommande handlingar som görs i den vardag många har. Många av de 

aktiviteter som finns i det vardagliga livet kräver att vi är på en viss plats vid en viss tid och 

förflyttningarna mellan dessa aktiviteter kostar tid. Möjligheterna att hinna med så många 

aktiviteter som möjligt begränsas av den möjlighet varje individ har att förflytta sig. Ju större 

förflyttningskapacitet desto större blir den rörelseyta individen har att tillgå. Detta kan 

medföra både längre och snabbare resor vilket i sin tur medför att ytterligare aktiviteter kan 

hinnas med under en dag (Krantz 1999; Taylor 2009).  

Tidsgeografin och aktivitetsansatsen behandlar i huvudsak huruvida individuella val blir 

möjliga eller inte med tanke på den tid vi en gång själva skapat utifrån det rum vi lever i. 

Något som också är viktigt att betänka är att individers val inte är helt fria. De val jag gör har 
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koppling till val jag eller någon annan gjort före mig (Gren & Hallin 2003; Krantz 1999; 

Taylor 2009). Det är inte bara Hägerstrand som forskat kring hur tid och rum måste ses 

tillsammans för att kunna förstås. Taylor (2009) är inne på samma spår som Hägerstrand och 

menar att tid inte kan studeras frånkopplat från rum utan dessa två måste ses som ett och att 

de är beroende av varandra. Rum kan delas upp i antingen fysiska eller sociala rum. Det 

fysiska rummet tänker vi oss som geografiskt rum och den socialt konstruerade är plats, alltså 

rum med innehåll. Rum ses som tredimensionellt vilket gör att tid blir den fjärde dimensionen 

(Taylor 2009). Rum har, precis som tid, diskuterats och forskats kring av många tänkare och 

forskare. Även idag försöker många göra rumsbegreppet enkelt att begripa men det är ett 

komplext begrepp som kräver tid att förstå. Om rum ses mer utifrån en socialt konstruerad 

bild är det viktigt att komma ihåg innehållet i rummet (Thrift 2009). Att studera Östra 

Torggatan enbart som ett geografiskt rum ger inte speciellt mycket till denna uppsats. Platsen 

måste förstås utifrån synsättet att den påverkas och är beroende av tiden, de interaktioner som 

sker och det innehåll som finns på platsen. Viktigt att komma ihåg är också att platser är 

betydligt mer komplexa och föränderliga än när forskningen kring platsbegreppet tog sin plats 

i akademien. Vad som sker på en plats och det innehåll som finns är påverkat av vad som 

finns utanför (Castree 2009). Alltså påverkas Östra Torggatan av alla visioner som sätts upp 

för stadsrummet i Karlstad. Det är därför viktigt att titta på visionen för den specifika platsen 

men också hur producenterna av dessa inspirerats av tidigare samhällsförändringar och andra 

visioner. Det är inte bara visionerna för den 

exakta gatan som är av intresse att titta 

närmare på utan staden som helhet.  

2.2.2 Time-space compression 

Harvey har varit en stor influens efter 

Hägerstrand med sitt uttryck time-space 

compression. Med detta menar han att för 

att erövra rummet måste nya platser 

(geografier) skapas, speciellt genom 

transport och kommunikation (Taylor 

2009). Uttrycket inbegriper inte bara 

fysiska rörelser genom tid och rum utan 

hur människor upplever dessa dimensioner 

symboliskt. Det handlar alltså om hur 

Bild 1: En individuell tids-geografigestaltning 
(Taylor: 2009:143). 
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människor förstår att deras interaktioner inte bara påverkar de yttre förutsättningarna utan 

även de inre. Att räkna tid eller mäta avstånd räcker inte utan att förstå den sociala 

konstruktionen av värdslighet och rumslighet är ett måste för att förstå den helhet vi skapar 

och lever i. Time-space compression kan därför ses som ett kraftfullt organiseringskoncept 

som sammanlänkar ekonomi och kultur (Warf 2009). Utifrån detta kan slutsatser dras att 

Harvey följer, alternativt skapar, det postmoderna samhällets tankar kring hur det går från att 

vara industrisamhälle till att bli ett kunskapsekonomiskt samhälle med fokus på innovationer 

och visioner att följa snarare än exakta mål som var tydligare i industrisamhället.  

2.3 Bilismens betydelse för samhällsutvecklingen 

Den historiska framväxten av bilen som det självklara valet diskuteras av olika forskare och 

den rörelse som idag till stor del sker i och genom bilen beror på många olika saker. Enligt 

den forskning som Gottfridsson (2007) fört genom sin avhandling om pendlande 

småbarnsföräldrar handlar resan till största del om att ta sig från en plats till en annan. Det är 

inte resan i sig som är målet utan det är ett verktyg för att nå de mål vardagen innehåller 

(Gottfridsson 2007). Helene Oldrup, författare till artikeln Mobility, imaginative travel and 

gender, menar å andra sidan att just resan med bil kan vara mycket mer än bara ett verktyg för 

mobilitet. Det är inte bara funktionellt och grått som hon beskriver vardagen utan resan med 

bil kan också vara fantasirik och förmedlande (Oldrup 2006).  

 

Historien om bilens framväxt beror till stor del på den politik som förts genom 1900-talet och 

fram till idag menar Falkemar. Bilen var till en början en lyxvara för överklassen men blev 

snart något “var man” hade att tillgå när priset sjönk, massproduktionen kom igång på allvar 

och politiker använde sig av den för att vinna val. Den liberale Bertil Ohlin bedrev en politik i 

mitten av 1900-talet om frihet och använde där bilen för att denna innebar att två viktiga 

värden kunde kopplas samman; frihet och rörelse. Han betonade också hur viktigt det i så fall 

var att samhället i stort var liberalt för att bilismen skulle fungera (Falkemar 2006). Friheten 

människor känt tack vare bilen är otroligt stark och det är i detta fält kommunen måste jobba 

hårt för att ändra människors känslor och tankar kring bilen för att få dem att välja andra 

färdsätt och på så sätt minska trafikeringen på Östra Torggatan som idag är en plats för alla 

trafikslag. Utifrån de resonemang som förts kan slutsatser dras att det samhälle vi idag lever i 

är uppbyggt och starkt präglat av det rykte bilen har. Holmberg beskriver också vilken 

betydelse bilens utveckling hade för samhället i stort. Bilismen utvecklade en flexibilitet som 
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tidigare inte funnits på grund av att tillgång på exempelvis varor mer varit styrt av järnvägen. 

Bilen gav möjligheter att effektivt tillfredsställa existerande resbehov, samtidigt som den 

skapade nya. Bilismen ledde inte heller bara till att krympa de geografiska avstånd som fanns 

utan att också skapa nya avstånd genom att upplösa det koncentrerade boendet i städerna 

(Holmberg & Hydén 1996). Bilismen kan därmed sammankopplas med det uttryck Harvey 

myntade i och med time-space compression. Nya avstånd skapas och rum erövras mer och 

mer, med andra ord utökas våra aktivitetsrum och den ökande snabbheten i transporterna gör 

att världen upplevs ”krympa”.  Dagens diskussioner ser dock helt annorlunda ut än början av 

1900-talet när bilen lovprisades som räddningen på problemen med all avföring från de hästar 

som fanns (Krantz Lindgren 2001). Fortfarande idag kan konsekvenserna rent ekonomiskt och 

socialt vara positivt utifrån bilismen men de konsekvenser angående miljön som idag påvisas 

på grund av bilismen kan inte vara positiva enbart negativa. Möjligtvis neutrala men inte 

positiva (Loukopoulos 2005).  

 

2.3.1 Konflikter kring bilismen  

Inledningsvis var bilen starkt kritiserad när den kom, främst på grund av dess låga säkerhet 

och höga ljudnivå. Den förändring och utveckling som skedde gav dock bilen en 

framträdande roll under mitten av 1900-talet och det var också bilen som var det styrande 

elementet i samhällsplaneringen under många år. Den sågs som grunden i samhället och 

utformningen skedde utefter den (Ingmarsson 2004). Under 1960-talet började dock röster 

höjas mot denna planering, speciellt i USA där Jane Jacobs i sin The death and life of great 

american cities varnade för att bilismen ledde till städers nedgång och förfall. Kritiken spreds 

också till Sverige under slutet av 1960-talet och början av 70-talet. Energikrisen och den 

växande miljörörelsen skapade en debatt kring bilens roll i samhället och vidare var det ökade 

oljeberoendet tillsammans med säkerhetsfrågorna som grundade debatten kring bilens plats i 

städerna (Ingmarsson 2004). Jan Gehl och Lars Gemzöe skriver i boken New City Life (2008) 

att detta var tiden som intresset för de publika miljöerna började växa. Under de senaste trettio 

åren menar Gehl och Gemzöe att detta intresse präglat arbetet med att ta tillbaka städerna från 

trafiken till människorna. De har vidare identifierat tre huvudsakliga områden för de publika 

miljöerna i våra städer som varit aktuella i alla tider: staden som mötesplats, staden som 

handelsplats och staden som en plats för trafik. I den medeltida staden var det en balans 

mellan dessa olika områden men så är inte fallet längre idag. Författarna menar att obalansen 

dessa mellan till största del beror på att bilen tagit allt större plats i städerna. Den tunga trafik 

som idag finns kan inte samexistera harmoniskt med stadens funktioner som mötes- och 
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handelsplats (Gehl & Gemzöe 2008). Det resonemang Gehl och Gemzöe för stämmer bra in 

även på Karlstad. Östra Torggatan är idag en plats för alla trafikslag och det är något 

kommunen diskuterar kring, huruvida innerstaden ska vara en plats för bilen överhuvudtaget.  

2.4 Bilismens betydelse för människan 

”Jag är hastigheten, dirigerad av den mänskliga viljan. 
Jag ger suverän makt över distansen. 
Jag vidgar de mänskliga möjligheternas horisont. 
Jag främjar freden och broderskapet mellan folken. 
Jag vinner över döden tusen gånger om dagen. 
Jag är den tysta medlemmen i alla världens affärshus. 
Jag sparar timmar av människans dagliga arbete, timmar till rekreation 

och nya upplevelser.  

Jag ger snabbhetens världsherravälde åt människan. 
Jag är fortskaffningsmedlet utan begränsningar. 
Jag är Automobilen.” 
Del av dikt John O Munn 1929 (Kågeson 2007:15).  

 

En utgångspunkt i uppsatsen är den humanistiska geografin och för att förstå den komplexitet 

som ett människoliv är kan inte enbart kvantitativa modeller användas, det vi gör kan varken 

mätas eller förstås genom den kvantitativa positivismen (Nayak & Jeffrey 2011). Med detta 

synsätt är det viktigt att försöka skapa en bild över vad bilen har haft för betydelse för den 

enskilda människan och hur detta har präglat människans val genom decennier. Bilen har som 

tidigare redovisat präglat vår välfärd och status i decennier och ett flertal forskare har försökt 

svara på frågan kring bilismens betydelse för människan. Dikten ovan skrevs år 1929 och 

författaren fångade symbolen bilen för människan redan då. Dikten ger en bild av att bilen är 

mer än ett färdmedel för människor och just detta har ett flertal forskare försökt belysa. 

Revirforskaren Torsten Malmberg har i boken Räkna med revir (1983) en intressant ansats. 

Malmberg försöker förklara vår strävan att färdas och förflytta oss längre på ett mer 

fundamentalt plan. Enligt Malmberg har bilen blivit lösningen på ett gammalt dilemma för 

människan: önskan att både kunna röra sig fritt i rummet och att samtidigt ha tillgång till det 

egna revirets trygghet. Bilen är, betraktad i detta perspektiv, det ”flyttbara reviret” 

(Malmberg 1983:103). Vidare beskriver Malmberg bilens segertåg följande: 
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Det finns såvitt jag kan förstå en sällan uppmärksammad, rimlig förklaring till privatbilismens 

otroliga segertåg. Jag tänker naturligtvis på revirbeteendet i förening med rörelse och 

exploration, det vill säga att man kan fara omkring och upptäcka nytt och hela tiden ha med sig 

den välkända, trygga, statusökande plåtförstorningen av den egna kroppen (Malmberg 

1983:109).  

Fascinationen kring farten är en annan dimension av diskursen kring bilens betydelse för 

människan. Tidsvinsten genom att åka fort är inte speciellt stor, det är snarare det förhöjda 

känsloläget det handlar om. Det är folklivsforskaren Åke Daun som vidare beskriver hur 

snabbheten i att göra någonting anses bättre än att göra något långsamt. Grunden är att det 

finns ett värde i snabbheten. Farten står för ungdom, livsduglighet och vitalitet. Daun 

visualiserar bilden av hur bilen som kör fort genom ett landskap ger en känsla av kraft, av att 

vara igång och att vara mitt i livet (Holmberg & Hydén 1996). Det Malmberg och Daun 

argumenterar för ger en bild av att bilens symbolvärde kan avgöra människors färdmedelsval.  

I dagens samhälle finns det också en poäng i att folk som har bil är i stånd att utveckla en 

livsstil som skiljer sig från den som icke-bilister har. Det är en livsstil som karaktäriseras av 

ett utspritt boende, hög attraktivitet, större frihet från rutinuppgifter och möjligheter att fånga 

tillfällen till social samvaro och fritidsverksamhet. Bilens symboliska betydelse förblir viktig 

och kan användas som ett sätt att symboliskt uttrycka en mängd sociala budskap (tillhörighet 

till klass, grupp, kön, ålder, politisk hemvist). För vissa människor är det själva sysslandet 

med bilen som ger en del av livsinnehållet, detta gör att bilen då får betydelse för individens 

egen identitet och jagupplevelse. Ett hot mot bilismen kan framstå som ett hot mot individen 

själv (Tengström 1991). 

Personbilen som produkt har ett antal funktioner som kan användas av brukaren för att 

åstadkomma t.ex. förflyttningar, komfort, skydd, frihet och status. Vilka funktioner som är 

väsentliga och hur stort värde som tilldelas var och en är beroende på för vad, var och i vilken 

omgivning bilen används och individens personliga preferenser. Beroende på dessa preferenser 

känner den presumtive användare olika behov vilka i sin tur leder till en efterfråga på 

produkten bil (Tengström 1991:92). 

Tengströms invändning mot detta sätt att beskriva bilen enbart utifrån en ekonomisk vinkel är 

att relationen mellan bilen och människan förenklas och att ekonomin döljer den oerhörda 

makt som finns i tankarna kring bilen. Författaren argumenterar för att det är nödvändigt att 

utgå från bilen som något mer än ett färdmedel när det diskuteras kring möjligheterna att 

utforma ett miljöanpassat transportsystem. Tengström menar att det inte räcker med att 
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stimulera den tekniska utvecklingen eller använda politiska styrmedel i trafikpolitiken. I 

grunden handlar trafikens miljöproblem till stor del om den komplicerade relation som råder 

mellan människan och bilen (Tengström 1991:93). 

2.5 Mobility management 

Den förändring som många anser behöver ske vad gäller transport- och bilberoende kan ske 

på olika sätt enligt olika forskare. Parysek Jerzy och Mierzejewska menar att det länge varit 

känt hur medborgares rörelser reflekteras genom den fysiska struktur som finns i staden och 

samhället. Intensifierade rörelser som idag sker på grund av urbaniseringen är inte ideala 

utifrån varken ekonomiska, ekologiska eller sociala synvinklar. I detta fall är det nödvändigt 

att skapa rumsliga strukturer i samhället som till att börja med begränsar den fria mobiliteten 

och i andra hand att det förändrar hur invånare rör sig (Parysek Jerzy & Mierzejewska 2016). 

Hiselius och Rosqvist menar på att det mest framträdande genom mycket forskning som gjorts 

är att klyftan mellan fysiska åtgärder och sociala åtgärder måste minska för att komma tillrätta 

med det problem som de anser finns med bilen i samhället. Det räcker inte med de fysiska 

åtgärder som görs utan beteendeförändringar tillsammans med minskat användande av bil är 

ett måste (Hiselius & Rosqvist 2015). Redan under tidigt 1990-tal skrev Tengström just detta. 

Att möjligheterna till att utforma det miljöanpassade transportsystem som eftersträvades 

krävde tekniska och samhälleliga åtgärder tillsammans med attityd- och beteendeförändringar 

(Tengström 1991). Redan för över tjugo år sedan kunde alltså detta konstateras och idag finns 

begreppet mobility management relativt välgrundat hos såväl forskare som tjänstepersoner 

och konsulter som jobbar med trafikfrågor. Mobility management (MM) är ingen 

universallösning i sig självt utan innebär att individen nyttjar befintliga transportlösningar på 

ett effektivare sätt. Det handlar också om beteendeförändringar och hur invanda resmönster 

kan brytas (Reinholt Hageback 2009). Mobility management-program kan också variera stort 

mellan olika platser och på vilket sätt de fungerar mycket beroende på vem eller vilka som 

står bakom idéerna och implementeringen (Törnblad et. al. 2014).  
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2.5.1 European platform on mobility management 

I Europa finns dock en samlad enhet, European platform on mobility management (EPOMM), 

som tagit fram en definition på begreppet:  

 

Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för 

Mobility Management är "mjuka" åtgärder, som information och kommunikation, organisation 

av tjänster och koordination av olika partners verksamheter. "Mjuka" åtgärder förbättrar ofta 

effektiviteten hos "hårda" åtgärder inom stadstrafiken (som t.ex. nya spårvagnslinjer, vägar 

eller cykelbanor). Mobility Management-åtgärder (jämfört med "hårda" åtgärder) kräver inte 

nödvändigtvis stora finansiella investeringar och de kännetecknas samtidigt av ett bra 

kostnads/nyttokvot (BCR – Benefit Cost Ratio) (EPOMM 2017b:3). 

 

EPOMM är ett icke-vinstdrivande nätverk bestående av myndigheter från medlemsländer i 

EU som är intresserade av MM-frågan och hur det kan drivas framgångsrikt. Nätverket 

erbjuder bland annat information om hur arbetet kan skötas samtidigt som lärande genom 

workshops anordnas (EPOMM 2017a). Det finns, som redan skrivet, många olika sätt att 

hantera resenärers resvanor men i grunden handlar alltså MM om att förändra beteendet innan 

personer sätter sig i bilen. Detta kan då göras genom information och kommunikation av olika 

slag. Informationsåtgärder bygger på att resenärerna är mottagliga för information, att de 

alltså redan är potentiella resenärer. Informationen kan ges ut i form av flygblad till enskilda 

hushåll, reseinformation genom olika sorts tekniker före och under resan eller till och med 

inrättande av så kallade mobilitetskontor där personer kan gå för att få ytterligare information 

om vad de kan göra och hur de kan tänka kring resande. Kommunikation kan ske genom 

många kanaler och på många sätt. Kampanjer med reklam på stan eller inrättande av 

testgrupper på arbetsplatser för att på så sätt öka medvetenheten hos människor att det är 

möjligt att använda ett annat färdsätt än bilen. I många länder i nätverket är MM-åtgärder 

platsbaserade och där kan specifika mobilitetsplaner inrättas med fokus på just det området. 

Att fokusera på att öka antalet cykelställ samtidigt som tävlingar om antal cyklade mil sätts 

upp till exempel eller att reglera öppettider hos vissa institutioner så att rusningstrafiken 

ansträngs mindre. Mobility management behöver dock inte vara begränsat till en specifik plats 

utan kan till exempel vara regionöverskridande där flera organisationer arbetar tillsammans 

med mjuka åtgärder för att underlätta för kollektivt resande mellan olika städer eller 

samhällen.  
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Nedan listas tydliga åtgärder som kan genomföras inom MM-projekt:  

 

- Personlig resehjälp – detta innebär en person som hjälper resenärer att fundera och 

reflektera över sina resvanor och för att vidare minska bilanvändningen.   

- Riktad reklam till specifika grupper för att på så sätt få dem att upptäcka andra resesätt 

- Åtgärder inom organisation och koordinering kan vara samåkning och bilpooler 

- Utbildning i strategiskt resande som blir en del av läroplanen på skolor 

- Utbildning av personal på hotell eller shoppingcentra som i sin tur kan informera 

kunder/gäster om hur resande kan ske utan bil 

- Digitalisering av tjänster så som handlande och andra ärenden som måste göras. Detta 

kan till exempel vara beställning av kläder. För att istället åka bil till affären kan 

personer beställa hemifrån och hämta det hos ett postombud som ligger närmare än 

affären och därmed låta bilen stå.  

 

Det finns också mer stödjande åtgärder som inte direkt syns för användaren. Dessa kan inte 

vidtas direkt inom mobility management utan är större åtgärder som staten, större företag eller 

liknande kan göra. Skattehöjningar eller att biljetter till konserter också fungerar som 

kollektivtrafiksbiljetter är exempel på stödjande åtgärder (EPOMM 2017b). Den stora 

fördelen med åtgärder inom mobility management är att de är kostnadseffektiva (Törnblad et. 

al. 2014) och betydligt lättare att genomföra till skillnad mot exempelvis de stödjande 

åtgärder som precis beskrivits och som nedan listas tydligare:  

 

- Skatteändringar som förändrar arbetsgivares reseförmåner till mer eller mindre 

attraktiva. Att till exempel förändra de parkeringsplatser som arbetsgivaren 

tillhandahåller och göra detta till en löneförmån som måste deklareras gör dem mindre 

attraktiva.  

- Trängselavgifter på vägar som tidigare varit utan 

- Tidsstyrning av parkeringar och höjda avgifter 

- Multimodala kort. Att till exempel vara medlem i ett samåkningssystem skulle kunna 

innebära rabatter på kollektivtrafik (EPOMM 2017b). 

 

Genom nätverk som detta kan kommuner runt om i hela EU få tydligare hjälp och riktlinjer 

hur arbetet ska skötas med förändring av beteende hos människor. För att Östra Torggatan ska 

fungera även i framtiden med trafik kan kommunen använda några av dessa punkter för att 
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om möjligt minska bilens betydelse och på så sätt få Östra Torggatan till en gata mer på 

gängare och cyklisters premisser.  

 

2.5.2 Sverige 

I Sverige används ofta en kortare definition av MM: Mobility management är mjuka åtgärder 

för att påverka resan innan den har börjat (SKL 2010:11). Det finns också en tydlig princip 

för hur arbete ska gå till vid infrastrukturprojekt. Trafikverket har tillsammans med Sveriges 

kommuner och landsting tagit fram en fyrstegsprincip som i de första stegen innehåller delar 

av mobility management. Följande lista redovisar hur kommuner och trafikverk bör jobba i 

projekt kring infrastruktur och då framför allt bilplanering.  

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet (efterfrågan) och val av transportsätt 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon 

3. Begränsande ombyggnadsåtgärder 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnader (SKL 2010:12). 

För att testa hur Karlstads kommun jobbar har vi frågat det vid intervjuer av tjänstepersoner.   
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras vilka metodologiska och empiriska val som gör för uppsatsen. Samt 

tillvägagångssätt för empiriinsamling och analys. Avslutningsvis följer en metodreflektion. 

Till denna uppsats har olika sorters kvalitativa metoder valts för att omringa problemet och på 

så sätt få så bra svar som möjligt på våra frågeställningar. Vi har inte valt att använda oss av 

en kvantitativ metodansats då detta ofta används för att göra resultat av studier generella 

(Bergström & Boréus 2005). Det är inte vårt huvudsyfte med denna uppsats utan det är att se 

hur det specifika fallet ser ut. 

3.1 Fallstudie 

Fallstudier är ingen egen metodansats utan en forskningsstrategi som kan innefatta både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Dessa två delar ska inte betraktas som motpoler utan bör 

ses som olika ansatser en forskare kan använda för att få en så bred kunskap om det som ska 

studeras som möjligt. Fallstudier kan kort beskrivas som en forskningsstrategi som handlar 

om att samla så mycket information om ett avgränsat område som möjligt. Det är särskilt två 

kännetecken som är gemensamma för alla studier som innefattar fallstudier: en avgränsning 

av vad som ska studeras och vad som ligger utanför och en djupare beskrivning av det 

beskrivna fallet. Det avgörande för fallstudien är att forskaren får fram det specifika och 

centrala (Johannesen & Tufte 2003). I denna uppsats är det Karlstad kommun som är grunden, 

närmare bestämt Östra Torggatan. 

3.2 Primärdata 

3.2.1 Intervjuer 

Intervjuer har skett med utvalda respondenter från olika företag vid Östra Torggatan och 

tjänstepersoner från kommunen som arbetar med planering samt en person som representerar 

Karlstadsbuss. Det är av vikt att välja personer från olika håll och med olika insyn i frågan för 

att på så sätt ringa in problemet och frågan (Flowerdew & Martin 2005). Flowerdew och 

Martin (2005) beskriver också hur intervjuer ger närmare kontakt med respondenterna och 

mer personliga svar. Detta kvalitativa arbetssätt används för att öppna upp för mer 

individuella omständigheter. En kvantitativ uppsats med ett frågeformulär istället för 

intervjuer ger mer statistiska och numeriska data som analyseras och därmed ett generellt svar 

i slutänden. Intervjuer till denna undersökning var passande eftersom vi ville prata och få en 

uppfattning kring hur företagarna ställer sig till de visioner kommunen har för gatan de alla 
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har en relation till. De intervjuer som genomfördes var semistrukturerade för att på så sätt ge 

oss en dialog med respondenten snarare än en ren utfrågning (Flowerdew & Martin 2005). 

Ytterligare en styrka med intervjuer jämfört med enkäter är att det lättare öppnar upp för 

individuella erfarenheter och tankar som intervjuaren inte tänkt på. När vi intervjuade de tre 

personerna från företagen var det speciellt påtagligt att alla hade individuella såväl som 

företagsrelaterade erfarenheter av händelser på Östra Torggatan. Dessa händelser och tankar 

hade kanske inte framkommit lika tydligt om vi valt att dela ut enkäter istället.  

Vår egna roll i intervjusituationen är också viktigt att tänka på. Hur vi som intervjuare kanske 

påverkar respondenten, och om vilka maktförhållanden som i så fall finns personer mellan 

(Flowerdew & Martin 2005). Vid de intervjuer som genomfördes kände vi inte av några 

speciella skillnader gällande maktförhållanden. Alla respondenter var tillmötesgående och 

trevliga. Den så kallade kontrolleffekten som kan uppstå vid intervjuer handlar om hur vi som 

intervjuare påverkar respondenten. Respondenten kan svara det hen tror att vi vill höra för att 

ge ett så gott intryck som möjligt eller för att dölja brist på kunskap (Larsen 2009). Våra egna 

erfarenheter och den syn på omvärlden vi har sedan tidigare påverkar också de frågor som 

ställs och de svar vi fått. Vårt kön, ålder och sätt att bemöta andra människor är ytterligare 

påverkansfaktorer som kan göra att intervjuerna får en annan riktning än om någon annan 

skulle försöka göra samma intervju. Skillnaden i att intervjua tjänstepersoner och personer 

från företag var känslan av att företagen var betydligt mer frispråkiga jämfört med 

tjänstepersonerna. Det kan bero på att tjänstepersonerna representerar en större organisation 

som de inte själva styr över eftersom de jobbar utifrån politikens direktiv. Representanterna 

från kommunen var inte svårpratade på något sätt men det fanns ändå en skillnad gentemot 

företagarna.  

Vi valde att intervjua utvalda företag för att få kontakt med människor som dagligen befann 

sig på Östra Torggatan. Vi hade kunnat försöka prata med människor vi mötte på gatan men 

rent praktiskt skulle detta ha varit svårt eftersom det beror väldigt mycket på vilken tid vi 

hade befunnit oss på platsen, om någon överhuvudtaget hade haft viljan att prata med oss eller 

om vi fått tillräckligt stor spridning hos våra respondenter i till exempel ålder och frekvensen i 

hur ofta de faktiskt besöker Östra Torggatan. När vi nu pratade med företag fick vi reda på 

vad de personerna tyckte men också om kunder brukade eller någon gång hade sagt något om 

Östra Torggatan och till exempel de parkeringsmöjligheter som finns (se avsnitt 4.6 för 

intervjuredovisning).    
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Presentation av intervjuade: 

Ewa Isaksson – butiksägare Eja’s Mode som ligger på Östra Torggatan 19.  

Margareta Nilsson – butikschef Specsavers Optik som ligger på Drottninggatan 5. Affären 

ligger i ett hörn som gränsar till Östra Torggatan.  

Respondent – Solsta cykel. Östra Torggatan 19.  

Jan Söderberg – Karlstads kommun, har jobbat med Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. 

Peter Thörn – Karlstads kommun, jobbar med trafikfrågor mer översiktligt. 

Mattias Bergh – Karlstads kommun, VD Karlstadsbuss. 

Vi skapade tre olika intervjuguider beroende på respondent och beroende på våra 

frågeställningar för att få in den empiri som behövdes för att besvara vårt syfte. 

Kategoriseringen är utifrån om det var ett företag, planerare eller kollektivtrafiksansvarig som 

intervjuades. Sammanställningen av intervjuerna hanterades varsamt för att inte förändra allt 

för mycket i hur respondenterna svarade. För att göra det mer läsvänligt har dock 

kategorisering gjorts utifrån de frågeställningar som uppsatsen vilar på. 

3.3 Sekundärdata 

Analyserandet av de dokument vi valt att titta på har gjorts delvis genom innehållsanalys. 

Innehållsanalys är ofta kvantitativ och är bra att använda om forskaren letar efter hur många 

gånger vissa ord används eller hur ofta vissa saker nämns till exempel. Det finns dock en 

skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys syftar till 

att ingenting specifikt mäts eller generaliseras på samma sätt som genom det kvantitativa 

sättet. Utifrån detta har vi valt att titta på texterna utifrån det hermeneutiska synsättet. 

Hermeneutiken står för läran om läsning och tolkning och när det gäller kvalitativ 

innehållsanalys utifrån hermeneutiken innebär det att forskaren söker textens mening utifrån 

det perspektiv som författaren hade när denne skrev texten. Det handlar också om att försöka 

förstå i vilken kontext texten producerats (Bergström & Boréus 2005; Bryman 2011). De 

dokument som studerats är Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden (2016), Cykelplan för 

Karlstads kommun (2014a), Trafikplan för Karlstads kommun (2014b). Inom 

stadsdelsvisionen finns trafiklösningar beskrivna men en utveckling av dessa sker i 

trafikplanen och cykelplanen. Vi har alltså läst och tittat efter delar där Östra Torggatan finns 

beskriven, trafiklösningar samt allmänna visioner som gäller för gatan. 
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En större trafikplan, utöver den inriktningen som finns i stadsdelsvisionen för 

Tingvallastaden, finns också tillgänglig. Denna är allmän för hela staden vilket gör att 

redovisningen i denna uppsats kommer att göras utifrån de delar som behandlar Östra 

Torggatan. Trafikplanen tar ett helhetsgrepp för alla trafikslag och i hela kommunen med 

omnejd. Det gör att vi tittat på hur de hanterar frågor som tillgänglighet i staden och uteslutit 

texter om till exempel bytespunkter utanför staden. Dokumentet är dessutom uppdelat i olika 

arbetsområden som kan sammanfattas på detta vis: trafiksäkerhet, beteende, cykel, 

kollektivtrafik, bilen, bytespunkter, godsförsörjning, utryckningstrafik, drift och underhåll. Vi 

har valt att enbart titta på hur kommunen skriver om beteende, cykel, kollektivtrafik och bilen 

eftersom detta direkt kan kopplas till Östra Torggatan tydligare än de andra.   

Vi har också i viss mån behandlat texter producerade av media. Detta för att ge en aktuell bild 

av diskurserna som förts och de åsikter som framkommit från till exempel företag kring Östra 

Torggatan.  

3.4 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

Validitet i en uppsats får inte uppfattas som något absolut utan ska vara ett kvalitetskrav som 

nästan kan vara uppfyllt (Johannessen & Tufte 2003). Validitet betyder rent 

definitionsmässigt att uppsatsen ska vara giltig och ha relevans (Larsen 2009). Vad vi gjort i 

denna uppsats är att vi försökt vara så öppna som möjligt mot respondenterna för att de skulle 

förstå vad vi undersökte och att deras svar inte påverkade dem varken privat eller i deras 

arbetsroll. Detta för att de skulle svara så sanningsenligt som möjligt och att vi utifrån det 

kunde dra korrekta slutsatser. Att resultaten ska gå att lita på är oerhört viktigt för att 

uppsatsen ska kunna användas, diskuteras vid ett senare skede och ge god reliabilitet. Att 

däremot återskapa intervjusituationer och de svar som fås vid semistrukterade intervjuer är 

nästintill omöjligt (Larsen 2009). Vi måste istället tydligt förklara den metod som använts och 

på så sätt skapa reliabilitet och trovärdighet till uppsatsen. Replikerbarheten kan diskuteras. 

Det går att göra om uppsatsen men som redan skrivet kommer empirin till viss del grunda sig 

i intervjuer och dessa går att göra om men troligtvis inte få samma resultat och diskussion 

som första gången de gjordes. Eftersom intervjuerna var semistrukturerade ger det olika svar 

beroende på intervjutillfälle. Replikerbarheten gällande textanalysen är god då samma texter 

kan användas flera gånger.   
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3.5 Etiska spörsmål 

Den etiska analys som bör göras i uppsatsen och arbetet med den handlar inte bara om att 

empiriska data hanteras korrekt eller vilka metoder som används utan också om värden och 

normer. Innan datainsamlingen startade var det viktigt att vi frågade oss själva vissa frågor 

som Larsen (2009) ger exempel på i boken metod helt enkelt. Vi var tvungna att diskutera och 

fundera över till exempel huruvida alla deltog i undersökningen av fri vilja, om det var rätt att 

göra dolda observationer och om det var okej att ställa privata och intima frågor (Larsen 

2009). De som intervjuats till denna uppsats gjorde det i sin yrkesroll och därför behövdes 

inga privata eller intima frågor ställas. De svarande ställde också upp frivilligt och de 

observationer som gjorts har gjorts av byggnader och den fysiska struktur som finns på 

platsen vilket gör att det inte blir ett lika stort etiskt dilemma som att studera människor. Innan 

intervjuerna skedde var det av stor vikt att informera respondenterna om vissa specifika saker 

som punktas nedan. Följande lista är tagen ur Att skriva uppsats med akribi (Trost 2014): 

- Studiens namn 

- Vilka som genomför den och för vems räkning 

- Syftet (vad en vill utreda och varför) 

- Studiens upplägg i grova drag 

- Hur potentiella deltagare valts ut 

- Vad det innebär i praktiken att delta (risker, prover) 

- Hur insamlade data hanteras och skyddas 

- Att medverkan är frivillig 

- Att en har rätt att dra tillbaka samtycke när som helst utan att behöva ange skäl 

- Hur den som vill ha mer information kan få det (Trost 2014:37). 

 

Det finns också en lag sedan 2004 om etikprövning vid forskning om människor (Trost 2014). 

Då denna uppsats inte innehållit intervjuer med barn eller privatpersoner behövdes ingen 

etikprövning enligt etikprövningslagen. Det är istället handledaren som ska bedöma om 

känslig data och kunskap kan samlas in på annat sätt än just genom experiment eller intervjuer 

(Trost 2014).  
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3.6 Metodreflektion 

Vi valde att inte använda oss av kvantitativ innehållsanalys då det främst lämpar sig för större 

material och grova kategoriseringar med mera. Dessutom kan inte alla intressanta aspekter 

räknas eller mätas. Vid användandet av kvantitativ innehållsanalys kan det vara så att 

sammanhanget i vilka de räknade enheterna befinner sig inte tas i beaktning och att detta i sin 

tur försämrar validiteten (Bergström & Boréus 2005). Syftet med uppsatsen var inte att 

kategorisera utan att se specifika åsikter och arbetssätt med till exempel mobility 

management. Därför valde vi att intervjua personer från olika företag och olika delar av 

kommunen för att på så sätt omringa problemet. För att få en bättre förståelse för mer exakt 

hur kommunen jobbar med just begrepp som mobility management hade fler behövt 

intervjuats. Kommunen är så pass stor att det kanske sitter andra som jobbar mer med de 

mjuka frågorna än de som planerar trafiken i staden. På grund av tidsbrist kunde vi inte få till 

intervjuer med fler personer.  
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Bild 2: Översiktsbild för Tingvallastaden. Källa: Skärmdump från Google maps. 

4. Empiri 
I detta kapitel kommer redovisning av vårt insamlade material ske. Först ges en kortare 

beskrivning av Karlstad som stad och därefter en genomgång av tre olika visionsdokument; 

Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden, trafikplanen och cykelplanen för Karlstads kommun. 

Till dessa visionsdokument har litteraturgenomgång av tidningsartiklar gjorts och redovisas 

som en del innan redogörelse av de intervjuer som genomförts görs. 

4.1 Karlstad 

Karlstads kommun ligger beläget precis norr om Vänern i Värmlands län. I hela kommunen 

bor cirka 90 000 personer (Karlstads kommun 2017). I mitten av staden ligger stora torget 

omgärdat av vägar och större byggnader. Östra Torggatan som studeras i denna uppsats ligger 

öster om denna markyta och sträcker sig från Klarälven i norr till Hamngatan i söder. Östra 

Torggatan ligger inom stadsdelen Tingvallastaden som är den mest centrala stadsdelen som 

står inför stora förändringar de kommande åren.  Kartan nedan visar innerstaden med Stora 

torget och Östra Torggatan som en nod genom hela stadskärnan.  
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4.2 Stadsdelsvision Tingvallastaden  

Grunden till stadsdelsvisionen och förändringarna för kollektivtrafiken är projektet tåg i tid 

som syftar till att förändra tågstationsområdet i Karlstad. Kommunen vill minska de 

barriäreffekter som stationen, spåren och tågen idag utgör mellan stadsdelarna. Därav har 

dokumentet Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden utvecklats för att formulera en tydlig 

inriktning för den framtida utvecklingen. Dokumentet beskriver bland annat hur visionerna 

för trafiksituationen ser ut. Dokumentet tar också upp utveckling av nya bostadsområden men 

vi har valt att titta närmare på trafiken och hur nya stråk som planeras, för till exempel handel, 

påverkar rörelsen i staden. Frågor kommunen bedömer är särskilt viktiga att studera är:  

 

- Möjlighet till förtätning: genomförandet av resecentrum kommer innebära nya möjligheter 

till förtätning av Tingvallastaden, bl.a. i kv. Älgen, som bör studeras i ett sammanhang.  

- Nya stråk och kopplingar: resecentrum öppnar också nya stråk i centrum vars effekter bör 

studeras för att bedöma hur de påverkar rörelsemönster och möjligheter till handel och 

andra verksamheter.  

- Trafikfrågor: ett nytt läge för resecentrum innebär att bussar i centrum behöver trafikera 

andra gator än idag för att nå resecentrum. Detta ställer krav på en översyn av hela 

trafiksystemet i Tingvallastaden.  

- Parkeringsförsörjning i centrum: parkeringsförsörjningen till Tingvallastaden behöver ses i 

större sammanhang så att behoven kan tillgodoses på väl valda platser. Hela visionsarbetet 

sker med utgångspunkt hur Tingvallastaden kan fortsätta utvecklas med välfungerande 

handel, bostäder, arbetsplatser och mötesplatser. (Karlstads kommun 2016:7). 
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En trafikutredning har gjorts inom arbetet för stadsdelsvisionen och det övergripande syftet 

med denna är att utreda och ge förslag på hur olika trafikslag och funktioner kan anordnas 

tillsammans för att skapa ett attraktivt transportsystem. I staden ska, i denna ordning, denna 

prioritering råda: fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, räddningstjänst, 

lastning/lossning/angöring samt övrig biltrafik. Med denna lista som grund har sedan olika 

förslag på trafiknät lagts fram med prioriterade stråk för gående och cykel. Förslagen visar 

också hur gatulänkar tas i anspråk av kollektivtrafik och helt eller delvis stängs av för 

biltrafik. Trafikutredningen visar att det går att hitta hållbara lösningar som ger rätt 

prioriteringsordning men att detta också ger stor inskränkning i framkomligheten för 

biltrafiken.  

 

För Tingvallastaden som helhet är handeln en viktig del och vid Östra Torggatan ligger det 

många företag. I visionsdokumentet framgår att: det ska vara lätt att ta sig till och från 

handelsstråken med alla trafikslag (Karlstads kommun 2016:39). Detta samtidigt som 

biltrafik inom Tingvallastaden ska minimeras för att hållbart resande ska värnas och en 

attraktiv stadsmiljö i och med detta skapas. Gatutformningen inom Tingvallastaden är sådan 

att bilens utrymme och roll minskas. Kommunen skriver: Gatunätet för biltrafik bygger på en 

Bild 3: Förslagen trafikföring biltrafik. Källa: Karlstads kommun. 
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hög tillgänglighet samtidigt som genomfartstrafik ska försvåras (Karlstads kommun 2016: 

44). De menar vidare att gatunätet i Tingvallastaden ska gå att ta sig fram på men med låg 

fart. Kommunen skriver också hur en central faktor för ett levande centrum är att enkelt kunna 

ta sig till och från centrum utan problem. Att tillgängligheten med bil och parkeringsplatser 

för dessa är av vikt att prioritera. Detta är dock inte motsättning till att en ombyggnad till 

gågator kan komma att ske på flera platser eftersom detta på flera andra platser visat att 

omsättningen i stadskärnan ökat när det skett. Det är dock av vikt att förstå betydelsen av 

konkurrensen med till exempel externa handelsområden som Bergvik. Centrum bör ses som 

starkt vad gäller stadsupplevelsen, restaurangutbudet, kulturen och den allmänna stråkmiljön 

men om unika butiker och restauranger börjar försvinna bör uppmärksamhet och hjälp riktas 

till centrum då dessa betyder mer för centrum än deras faktiska omsättning. Angående 

busstrafik i innerstaden finns det olika förslag där Östra Torggatan både finns representerat 

som huvudgata för busstråk och som sekundärt busstråk. 

 

  

Bild 4: Föreslagna linjer för busstrafik. Källa: Karlstads kommun. 

Bild 5: Föreslagna linjer för busstrafik. Källa: Karlstads kommun. 
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4.3 Trafikplan Karlstad 

I takt med att invånarantalet i Karlstad ökar är det också rimligt att resandet ökar. För att detta 

ska göras hållbart har trafikplanen tagits fram för att skapa större möjligheter för andra 

trafikslag än just bilen som varit dominerande tidigare. Kommunen skriver: Bilen är en viktig 

del i dagens transportsystem och kommer att vara så under överskådlig tid, men 

biltrafiksystemet måste vara i balans med omgivningen (Karlstads kommun 2014b:7). Det 

grundläggande syftet med trafikplanen är att den ska utgöra ett ramverk med fokus på de 

strukturbildande åtgärderna. Ramverket ger även inriktning för val av åtgärder av icke 

strukturbildande karaktär (Karlstads kommun 2014b:6). 

God tillgänglighet och effektivitet, hög säkerhet och stor hänsyn till miljö och hälsa. Detta är 

grunden för att uppnå en långsiktigt hållbar trafikmiljö som stöttar en önskad utveckling av 

Karlstad (Karlstads kommun 2014b:4). Kommunen skriver i trafikplanen hur nytänkande och 

ändrade vanor hos de flesta i Karlstad behövs för att lyckas med den nya trafikplanen och dess 

implementerande.  

 

Vid kommande arbete med ombyggnationer och omstruktureringar i staden kommer det 

skapas så kallade målkonflikter. Dessa handlar om att flera trafikslag, vid en första anblick, 

inte kan kombineras eller samarbeta. Det är vid dessa tillfällen prioriteringsordningen (se 

avsnitt 4.2) ska gälla. Alltså att fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras. 

Kommunen redovisar en fyrstegsprincip utvecklad av Trafikverket som planeringsverktyg där 

kategorisering sker för att se vilka åtgärder som ska tillämpas. Där stegen ofta arbetas med 

parallellt. Dessa är stegen:  

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt. 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon. 

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder. 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder. 
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I trafikplanen (Karlstads kommun 2014b) redovisas olika arbetsområden där ett område är hur 

beteende kring resande måste förändras. Kommunen menar att enbart fysiska åtgärder inte 

fungerar utan måste göras tillsammans med så kallade mjuka åtgärder. Kommunen föreslår 

satsningar och åtgärder i form av information, dialog, utbildning, kampanjer och samordning 

som ett komplement till fysiska åtgärder. Kommunen vill också se tidiga satsningar inom 

samhällsplanering för nya bostadsområden, att öka tillgängligheten för olika grupper.  

  

Gångtrafik i jämförelse med många andra trafikslag är inte så utrett och kunskapen kring 

rörelsemönster och trafikmängd är begränsat. Gångtrafiknätet måste utvecklas för att nya 

länkar ska kunna skapas. Passager där människor idag måste korsa bilnätet ska förändras till 

fotgängarnas fördel. För bästa möjliga effekt menar kommunen att kunskap måste spridas till 

allmänheten eftersom denna grupp är bred och har olika kunskap. Det är en heterogen grupp 

där barn, äldre och funktionshindrade ska vara normbildande. För att ytterligare belysa och 

sprida kunskap kring problematiken med gångtrafikanternas miljö föreslås en gångtrafikplan 

upprättas. Detta för att vidare ge kommunen och dess politiker verktyg att utveckla gångstråk 

och underlätta för människor att välja gång före bil.  

 

Bild 6: Gatustruktur Tingvallastaden. Källa: Karlstads kommun. 
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Potentialen för ökad andel cyklister är god i Karlstad eftersom många av de kortare resorna 

som genomförs görs med bil. År 2012 granskades Karlstad tillsammans med andra kommuner 

och då framkom att Karlstad låg klart över genomsnittet gällande investeringar för 

cykelvägar, medel för drift och underhåll samt marknadsföring och information. Positivt för 

Karlstad är att det finns många, långa och avskilda, enhetliga sträckor för cyklister samtidigt 

som det negativt finns korsningar där biltrafik prioriterats. Vidare redovisning om 

kommunens visioner angående cyklister och möjligheter för cykel redovisas i delen som följer 

där en fördjupning finns i form av en cykelplan.   

 

Vad gäller parkering är kommunen medveten om att det är en viktig punkt att belysa för att 

om möjligt kunna förändra de vanor människor har. Bilen står parkerad 96% av sin livstid och 

utifrån detta kan det användas som styrmedel för förändring. Kommunen listar några konkreta 

saker som går att göra. Bland annat går det att påverka efterfrågan på parkeringar genom att 

förändra gångavståndet till parkeringsplatser, samt reglera tider och avgifter för att på så vis 

anpassa till olika användargrupper. Platserna ska också reduceras där den fysiska strukturen 

egentligen är bättre för gång- cykel- eller kollektivtrafik.  

 

Situationen i centrum blir inte bättre i framtiden om vi inte skapar ett trendbrott genom att 

minska andelen bilresor (Karlstads kommun 2014b:23). De svarta siffrorna i bild 7 är 

befintliga anläggningar. De lila siffrorna är föreslagna nya parkeringsanläggningar.  

  

Bild 7: Översikt större besöksparkering. Källa: Karlstads kommun. 
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4.3 Cykelplan Karlstad 

Den cykelplan som Karlstads kommun upprättat är en fördjupning av trafikplanen. 

Cykeltrafiken är dynamisk och utvecklingen går hela tiden framåt med bland annat el-

assisterande cyklar och bredare trehjuliga ekipage som tar betydligt större plats än tvåhjuliga 

cyklar. Cykelbanorna behöver därför utvecklas i samma takt för att kunna vara säkra för de 

allt högre hastigheter som i framtiden kommer synas betydligt mer. I Tingvallastaden är det 

på många platser oklart hur cyklister ska bete sig och mer exakt var de ska cykla. Cyklister är 

känsliga för omvägar och vill ha snabba, raka och enkla färdvägar. För att konkurrenskraften 

ska vara så stark som möjligt gentemot bilen finns det en restidskvot som kommunen 

använder sig av vilket innebär att restiden för att resa med cykel helst inte ska vara längre än 

1,5 gånger tiden det tar med bil. Helst av allt ska såklart cykeltiden vara mindre än om 

personer skulle ta bilen. För att uppnå detta krävs att cykelvägar är ihopbundna, att det finns 

fler cykelvägar och att dessa är säkra, att underhållet är bra året om och att belysningen 

fungerar som den ska längs alla cykelvägar. Detta är önskemål som Karlstads cyklister 

uttryckt i en enkätundersökning år 2013. 

 

Bild 8: Föreslagna huvudstråk för cykel. Källa: Karlstads kommun. 
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Karlstads kommun vill öka antalet cyklister samtidigt som trafiksäkerheten ska öka och detta 

kan göras genom att se och förstå att cyklister inte är en homogen grupp. Kommunen har listat 

fyra olika grupper som utmärker sig genom skillnader i hastighet och utrymmesbehov med 

mera. Dessa är barn, vardagscyklisten, fritidscyklisten och vintercyklisten. Dessa behöver ha 

olika prioritering vid olika tillfällen och genom att skapa större ytor för cyklister och separera 

dessa från gående, biltrafik och kollektivtrafik skapas en säkrare situation som gör att fler 

kommer välja cykeln istället för bilen när det gäller de korta resorna som är utmärkande. 

Cykelöverfarter/korsningar ligger tätt i innerstaden med, för många trafikanter, oklara 

väjningsförhållanden. Många av cykelöverfarterna och andra korsningspunkter uppfyller inte 

minimikraven på framkomlighet. I korsningspunkter mellan bil och cykel bör kommunen göra 

ett medvetet val om vem som ska prioriteras och vem som ska lämna företräde, bilisten eller 

cyklisten (Karlstads kommun 2014a:11). 

4.5 Dagspress 

Den information som nu kommer redovisas är ett utdrag från tidningsartiklar som publicerats 

både på internet och i pappersform. Östra Torggatan har varit föremål för ombyggnation 

under 2014 och i samband med detta höjdes röster från butiksägare som krävde ersättning för 

förlorad inkomst från kommunen eftersom de menade att ombyggnationen sänkte intäkterna 

markant. SVT skrev i slutet av 2014 om butiksägare som förlorat en stor del av sin omsättning 

på grund av att kunder inte tog sig till butiken som förr. I ett brev från sex butiksägare till 

kommunen skriver de att de kräver ersättning och att informationen kring byggnationen varit 

alldeles för knapphändig. Butikerna har behövt leva på sparat kapital och vissa har också 

behövt skära ner på personal för att klara sig. Kommunen svarade på brevet och menade att de 

hade stöd i rättspraxis att inte betala ut ersättning så länge det inte gällde stängning av butik 

(Hugosson 2014). När så kommunen gav förslaget till bilfritt centrum kom diskussionen kring 

huruvida det var bra eller dåligt för medborgare såväl som företag. Maria Dahlbom, cityledare 

för centrum Karlstad menar att det hade varit förödande om alla vägar täpptes igen och 

föreslår istället parkeringshus under torget. Enligt Tomas Svensson, forskningsdirektör vid 

Statens väg- och transportforskningsinstitut som också intervjuats av NWT, är den 

omplanering som kommunen pratar om nödvändig för framtidens stad. Samma sak sker i 

många andra städer och på många platser har det blivit succé menar han. Svensson nämner 

bland annat Kalmar och Malmö som gått från riktigt dåliga utgångslägen till att bygga en 

attraktiv innerstad genom att planera om för biltrafiken (Bouczan 2017; Martinsson 2017). 
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4.6 Intervjuer 

Under veckorna 20 och 21 i maj 2017 genomfördes intervjuer med utvalda respondenter från 

företag längs Östra Torggatan, Specsavers optik, Eja’s mode och Solsta cykel, samt 

respondenter från Karlstads kommun. Peter Thörn, samhällsplanerare, Jan Söderberg, 

trafikingenjör, samt Mattias Bergh, VD för Karlstadsbuss. Intervjusvaren har bearbetats 

varsamt för att svaren som framkom vid intervjuerna inte skulle förändras allt för mycket. För 

att göra det mer läsvänligt har vi dock kategoriserat dem under teman utifrån de 

frågeställningar uppsatsen innehåller.  

4.6.1 Visionen för Östra Torggatan  

Svaren från respondenterna från kommunen skiljde sig något åt när vi pratade om 

stadsdelsvisionen. Jan Söderberg menade att en ny förändring av Östra Torggatan inte var 

aktuell inom den närmsta framtiden för att den precis var omgjord och därmed relativt bra för 

det trafikflöde som kommer bli när busslinjer förändras. Det är den enda nord-sydliga 

kopplingen som finns i innerstaden vilket gör den viktig för många trafikslag. En förändring 

av den södra delen mot Hamngatan kan dock bli aktuell eftersom den generella tanken med 

stadsdelsvisionen är att minska trafiktrycket inne i staden och att bygga parkeringshus i 

ytterkanterna. Peter Thörn menade att den främsta prioriteringen för Östra Torggatan i 

stadsdelsvisionen var att stadsbussen inte skulle gå där som den gör idag och att 

restaurangstråket skulle växa mer längs hela gatan eftersom det idag nästan inte är någon 

uteservering i den norra delen till exempel. Tillgängligheten för bil ska dessutom strypas och 

tanken är också att det ska ske en omstrukturering för att en så kallad handelsloop ska gå 

längs med hela Östra Torggatan istället för bara Drottninggatan och delar av Östra Torggatan 

som idag tar en stor del av besökarna. Det är något Margareta Nilsson på Specsavers optik 

pratar om också, att deras butik är lite ”off” från det stråk som idag finns på Drottninggatan. 

Butiken har inte samma sorts spontankunder som en butik på Drottninggatan har. Att 

biltillgängligheten ska strypas tycker Ewa Isaksson på Eja’s mode är dåligt. Hon menar att 

endast 20% av hennes kunder kommer från innerstaden och därmed utan bil medan hela 80% 

kommer utifrån och då kommer med bil. Om biltillgängligheten skulle minska kommer hon 

inte klara av att driva företaget.  

Arbetet med visionen har pågått i över tre år vilket Peter Thörn poängterar är en alldeles för 

lång tid. Det påverkar så mycket andra arbeten att tjänstepersoner och politiker hänvisar till ett 

visionsdokument som ska bestämma riktlinjer för fortsatt arbete men som inte är klart. Ett 
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dokument som detta är bra när det är klart för att det fungerar som en pusselbit i den stora 

planeringen men så länge det inte är klart blir andra projekt lidande. Gällande stadsbussen och 

det ”bus rapid transit”-stråk (BRT-stråk) som planeras bröts det ut ur arbetet med 

stadsdelsvisionen eftersom beslut kring det var tvunget att komma tidigare än färdigställandet 

av stadsdelsvisionen. Peter Thörn berättade hur sträckningen av det nya BRT-stråket skulle 

gå. Sträckningen ska komma från Hagatorget in mot staden och in över kyrkbacken, därefter 

ner till Tingvallagatan. Detta gör att bussen endast kommer korsa Östra Torggatan.  

Angående länsbussarna kommer de fortfarande trafikera Östra Torggatan på samma sätt som 

idag. Peter Thörn berättade dock hur de vill att de istället ska stanna vid de bytespunkter som 

byggs utanför staden och att passagerarna där istället byter till BRT-stråket. Inget beslut kring 

detta är dock ännu taget.   

Eftersom bussen brutits ut ur just arbetet med Stadsdelsvisionen var Mattias Bergh inte direkt 

involverad i arbetet just nu men han pratade om hur viktigt det var att kollektivtrafiken får 

vara med tidigt i arbeten som dessa för att i ett tidigt skede kunna påverka för att på så sätt få 

så bra förutsättningar som möjligt.  

Företagarnas syn på stadsdelsvisionen skiljde sig också åt. Två av dem hade inte hört något 

om arbetet med Stadsdelsvisionen medan den tredje menade att det varit mycket information 

till företaget men att de inte haft tid att engagera sig. 

Både Peter Thörn och Jan Söderberg menade att det funnits en medborgardialog genom hela 

processen och Jan Söderberg sa specifikt att han visste om diskussioner med just 

centrumföreningar och fastighetsägare för att på så sätt försöka fånga in så många åsikter som 

möjligt. Peter Thörn berättade om dialoger och workshops speciellt vid ombyggnationen av 

Östra Torggatan. Huruvida kontakten fanns med företagen idag visste han inte men berättade 

att det finns information på kommunens hemsida angående pågående dialoger.  

4.6.2 Mobility management 

Eftersom begreppet mobility management har en stor grund i denna uppsats valde vi att fråga 

alla respondenter huruvida val av färdmedel är något det fokuseras på.  

Företagens ingång till det hela gavs genom att vi diskuterade deras och kundernas syn på 

bilanvändande och om det var något som överhuvudtaget diskuterades med kunder. Ewa 

Isaksson på Eja’s mode menade att 80% av hennes kunder kom med bil och att det hade varit 

förödande om de inte tog sig till butiken med bil eftersom de då skulle välja de externa 
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köpcentren istället. Hon pratade också utifrån personliga preferenser och att hon inte skulle 

klara sig utan sin bil trots att hon bodde i staden. Solsta cykel hade inte samma problematik 

med just kundparkering eftersom många kunder kom gående med sin trasiga cykel eller 

cyklandes. De hade visserligen kunder från hela Värmland men deras geografiska läge nära 

biblioteksparkeringen gjorde att de inte hörde klagomål kring just parkering speciellt ofta från 

kunderna. Däremot berättade han att leveranser till butiken kunde vara krångligt för att gatan 

är trafikerad och relativt smal. Respondentens egna åsikt kring bilen var att han absolut valde 

cykeln framför bilen många gånger för till exempel pendling till jobbet. Margareta Nilsson på 

Specsavers optik hade en fördel som de andra inte kunde hantera på samma sätt. Butiken är 

självklart öppen för att gå in och bara titta i men en stor del av kunderna tidsbokas vilket i sin 

tur gör att många bilburna kunder som inte bor i staden kan bestämma när de vill komma. 

Margareta berättade att de ofta hade äldre människor på morgonen, innan klockan tio, 

eftersom de ville ha möjlighet att lättare få parkering nära butiken innan alla andra butiker 

öppnade för dagen. Kundkretsen är från hela Värmland och Dalsland vilket gör att en stor del 

av dem kommer med just bil. Margaretas personliga åsikt kring bilanvändande var att hon tog 

bilen varje dag trots att hon hade två busstopp alldeles i närheten av hennes hem. 

Hur kommunen jobbar med att försöka förändra det beteende som finns kring bilanvändande 

eftersom bilen tar allt för stor plats i staden samtidigt som bullret ökar och miljön försämras. 

Alla tre respondenter, Jan Söderberg, Peter Thörn och Mattias Bergh menade att det måste till 

fysiska åtgärder innan det går att arbeta med de mjuka åtgärderna. Peter Thörn berättade dock 

att det finns ett större projekt som jobbar med just mjuka åtgärder. Projektet ”hållbart 

resande” är ett projekt som Karlstads kommun håller tillsammans med Region Värmland, 

Värmlandstrafik samt åtta kommuner i Värmland och de arbetar med reklam och uppmuntrar 

till att ta cykeln för pendling istället för bilen. De fysiska åtgärderna är viktiga för att, som 

Peter Thörn uttrycker det;  

- Försöker du få en resenär som sitter och kör bil att sätta sig på en buss som inte riktigt 

funkar, som inte är synkad med övrig trafik, den kommer aldrig tillbaka på en buss. Därför 

måste trafiken igång först.  

Jan Söderberg berättar om hur signalprioritering för busstrafik samt ombyggnation av 

befintliga vägar är en prioriterad fråga. Ombyggnationerna sker för att lättare kunna ge bussen 

prioritering och på så sätt också ge den en snabbare rutt genom staden. Bekvämligheten på 

bussen så som wi-fi, USB-laddare och bra säten gör bussen mer attraktiv. I och med 

ombyggnationer och omstruktureringar av busstråk måste kommunen också få människor att 
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inse att kollektivtrafiken då går mycket fortare eller lika snabbt som bilen. Att åka kollektivt 

innebär dessutom att de slipper leta parkering. Mattias Bergh poängterade också hur viktigt 

det var att kollektivtrafiken jobbade nära tillsammans med och tidigt i planläggningsprocessen 

för att på så sätt få med prioritering av kollektivtrafiken i ett tidigt skede. Samtidigt som de 

ofta jobbar med marknadsundersökningar hos medborgare i Karlstads kommun för att på så 

vis kunna kategorisera vad kunder och så kallade icke-kunder tyckte var viktigast för att de 

skulle fortsätta åka eller överhuvudtaget välja att åka. Huruvida ”Värmlänningen” är redo för 

att verkligen rata bilen trodde Mattias Bergh att Karlstadsbon var men inte ”Värmlänningen”. 

Han berättade om resevaneundersökningar som görs med tio års intervaller och där kunde 

2014 utläsas att resandet med bil minskat med 2000 resor sedan 2004 men att det i övriga 

Värmland fortsatt var den stigning som tidigare varit. Peter Thörn svarade att 

”Värmlänningen” antagligen inte är redo för att rata bilen men att de kommer bli så illa 

tvungna när omstrukturering sker i allt större utsträckning.  

För att få bort bilarna från innerstaden fokuserar kommunen på att bygga infartsparkeringar 

och tidsstyrning av de parkeringar som finns kvar i innerstaden för att på så sätt få till 

exempel boende att inte ockupera dem. Att jobba med korttidsparkeringar på två timmar gör 

att det blir ett flöde på trafiken. Mattias Bergh berättade vidare att det är känsligt för politiken 

att gå för fort fram eftersom bilen fortfarande är väldigt stark i planeringen och i människors 

vardagliga liv. Vid ombyggnationen av Östra Torggatan var det inte något trafikslag som 

prioriterades tydligt utan alla är på gatan under samma förutsättning. Vad som gjordes var att 

gatan smalnades av för bil- och kollektivtrafik. Både Mattias Bergh och Peter Thörn påtalar 

att det gjort gatan rörig och att det idag inte är speciellt bra för någon. Jan Söderberg däremot 

menade att den känsla av rörighet som idag finns på platsen kommer att försvinna eftersom ett 

BRT-stråk inom snar framtid kommer byggas och att en stor del av stadsbusstrafiken kommer 

försvinna från just Östra Torggatan. Från att det idag är cirka åttio bussar i piktimmen till att 

det i framtiden istället kan ske en halvering till fyrtio bussar i piktimmen. 

Det är inte bara kollektivtrafik det fokuseras på från kommunens håll utan om- och 

nybyggnationer av pendelstråk för cykelvägar för att dessa inte håller tillräckligt god standard 

för de cyklister som pendlar och kanske vill hålla en högre hastighet som Peter Thörn 

uttrycker det. Solsta cykel berättade att de hade tät kontakt med kommunen gällande 

cykelfrågor och att de också hade chans att påverka och komma med inspel om förbättringar 

och utveckling av både cykelstråk och säkrare cykelparkeringar eftersom stölder av cyklar är 

ett stort problem. Han menade vidare att frågan om säkerheten utifrån aspekten kring stölder 
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måste vara prioriterad för att få fler att välja cykeln. Försäljningen av el-cyklar går stadigt upp 

och dessa ligger i prisklassen mellan tjugo- till trettiotusen kronor. Då måste det också vara 

säkert att ha den stående på stan menade Solsta cykel.  

4.6.3 Uppfattning av Östra Torggatan      

Synen på Östra Torggatan och upplevelsen av den är relativt entydig från alla respondenter. 

Margareta Nilsson på Specsavers optik pratade om hur hektisk gatan var från morgon till 

kväll och att det är något kunderna också påtalade. Hon berättade om äldre som de får hjälpa 

över gatan för att de inte känner sig säkra på hur de ska ta sig över gatan när bilarna, bussarna 

och cyklisterna kör om varandra. Margareta Nilsson önskar tydligare cykelbanor för att det 

ska bli lättare för alla att se hur de ska röra sig beroende på hur de tar sig fram. Det är också 

något Peter Thörn pratar om, att det är rörigt som det är idag med otydliga och för smala 

partier för respektive trafikslag.  

- Man måste bestämma sig; här lägger vi ett cykelstråk och här har vi ett gångstråk. Då 

måste cyklarna få komma fram eller om du har ett busstråk då är det bussen som gäller. 

Det är det som är Stadsdelvisionen, att man måste sätta ner foten. Du kan inte hålla på att 

klämma in allt överallt för gaturummet räcker inte till. Från fasad till fasad från husen så 

har du ett visst utrymme, du kan inte klämma in allt.  

Mattias Bergh från Karlstadsbuss är också inne på samma spår. På Östra Torggatan finns idag 

ingen specifik prioritering, utan alla trafikslag har tryckts ihop vilket gör det obekvämt för 

alla. Tanken i sig är god eftersom det gör att människor kanske väljer att ta en annan väg eller 

annat färdmedel än bil men stråk som ska prioritera kollektivtrafik ska inte se ut som Östra 

Torggatan gör idag. Jan Söderberg från kommunen pratar om att trängseln på Östra Torggatan 

gör att hastigheten hålls nere och att det i framtiden kommer bli bättre framkomlighet 

eftersom stadsbussarna inte kommer trafikera på samma sätt.  
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5. Analys 
Vi har valt att dela upp analyskapitlet i tre delar vilka följer uppsatsens frågeställning vilka är; 

vilka visioner har kommunen för Östra Torggatan? På vilket sätt använder sig kommunen av 

mobility management för att påverka människors färdmedelsval? Hur uppfattar företagarna 

längs med Östra Torggatan en eventuell trafikomvandling? I analysen flätar vi samman teori 

och empiri, ser på likheter och skillnader och försöker på så vis driva en diskussion. Analysen 

mynnar sedan ut i uppsatsens slutsatser där resultatet och svaren på frågeställningen 

redovisas. 

5.1 Visioner för Östra Torggatan 

Det dokument vi utgått från till största del är Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden som nu 

tas fram av Karlstads kommun för att få en tydlig bild över framtidsarbetet för innerstaden. Vi 

har valt att titta på hur kommunen sammankopplar tid och rum, utifrån tidsgeografin, genom 

visionen för att på så sätt skapa en så attraktiv innerstad som möjligt. Att enbart titta på Östra 

Torggatan som ett geografiskt rum hade inte gett speciellt mycket till denna uppsats utan 

kopplingar har dragits till teorier om bland annat hur innehållet i rummet måste beaktas 

(Thrift 2009). Vi har också tittat på större visioner som gäller för hela staden eftersom det som 

sker på en specifik plats är påverkat av vad som finns utanför enligt aktivitetsansatsen 

(Castree 2009). De visioner som ligger till grund för analysen är Stadsdelsvisionen för 

Tingvallastaden (2016), Cykelplanen (2014a) samt Trafikplanen (2014b).  

Arbetet med Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden har pågått under en längre tid enligt Peter 

Thörn, Samhällsplanerare på Karlstads kommun. Jan Söderberg, trafikingenjör på Karlstads 

kommun, menar att den generella tanken med visionen är att minska trafiktrycket inne i 

staden och bygga parkeringshus i ytterkanterna. I visionsdokumentet framgår att: det ska vara 

lätt att ta sig till och från handelsstråken med alla trafikslag (Karlstads kommun 2016:39). 

Detta samtidigt som biltrafik inom Tingvallastaden ska minimeras för att hållbart resande ska 

värnas och en attraktiv stadsmiljö i och med detta skapas. Handelsstråken ska också utvecklas 

för att omfatta Östra Torggatan då det idag inte är samma aktivitet på samma sätt som på 

Drottninggatan. I Stadsdelsvisionen framgår att:  

- Nya stråk och kopplingar Resecentrum öppnar också nya stråk i centrum vars effekter bör 

studeras för att bedöma hur de påverkar rörelsemönster och möjligheter till handel och 

andra verksamheter (Karlstads kommun 2016:7).  
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Genom intervjuerna framgår att kommunen precis som företagarna märkt av samma sak. 

Margareta Nilsson på Specsavers optik yttrade sig liknande som Peter Thörn, om hur det inte 

var samma flöde av människor på Östra Torggatan gentemot Drottninggatan. Han menade 

vidare att kommunen planerar för en ny handelsloop för att på så sätt skapa mer liv på Östra 

Torggatan och därmed hjälpa handeln till bättre försäljning. Med tanke på vad teorin om rum 

Taylor (2009) skriver om där han menar att förståelsen för relationen mellan individen och 

dess omgivning förloras om dessa två skiljs åt (Taylor 2009) bör visionerna som kommunen 

skapar för innerstaden därför ha förståelse för att omgivningen och den fysiska strukturen 

påverkar människan på platsen och det sätt hon interagerar med rummet. Det finns en 

medvetenhet inom kommunen att en inkludering av Östra Torggatan i ett mer naturligt 

handelsstråk gör att människors relation till gatan inte planeras bort.  

 

Genom den kvalitativa textanalys som gjorts av kommundokumenten framgår att kommunen 

vill skapa levande stadskärnor och för att lyckas med detta måste de offentliga rummen bli 

mer attraktiva.  Kommunen skriver bland annat: Gatunätet för biltrafik bygger på en hög 

tillgänglighet samtidigt som genomfartstrafik ska försvåras (Karlstads kommun 2016: 44).  

Bilen ska alltså kunna ta sig fram men med låg fart för att gängare och cyklister ska känna sig 

mer premierade. Samtidigt som kommunen vill begränsa bilens tillgång till gatan menar de att 

tillgänglighet är viktigt för att få en attraktiv kärna. Därav planerar de för parkeringshus i 

ytterkanten av innerstaden. De menar vidare att tillgänglighet för bilen inte är en motsättning 

mot ombyggnation av vissa gator till gågator. Bilens plats i samhället, specifikt staden, får en 

allt mindre plats och det menade Jacobs (2004) redan på 1960-talet. Att städerna förslumrades 

av biltrafiken. Intresset för att ta tillbaka staden från bilen till gångtrafiken och cyklisterna har 

funnits sedan energikrisen under 1970-talet (Ingmarsson 2004) och den slutsats Gehl och 

Gemzöe (2008) drar huruvida dagens bilplanerade städer inte samarbetar med stadens 

funktioner som mötes- och handelsplats går hand i hand med kommunens framtida visioner 

för Östra Torggatan och innerstaden. I Trafikplanen (2014b) uttrycker kommunen bilens plats 

i samhället: Bilen är en viktig del i dagens transportsystem och kommer att vara så under 

överskådlig tid, men biltrafiksystemet måste vara i balans med omgivningen (Karlstads 

kommun 2014b:7). Utifrån detta kan ses att Ingmarsson (2004) gjort en korrekt iakttagelse 

kring hur trenderna för att intresset kring att ta tillbaka städerna från biltrafiken till 

människorna förändrats. Vår analys av det citat som tagits ut trafikplanen är att kommunen ser 

bilen som en oerhört viktig del i samhället men att den måste få minskad plats i den nya 

staden för att få en bättre balans och mer attraktiv miljö.  
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En enighet verkar finnas mellan forskare, planerare och politiker att vi måste gå tillbaka till en 

blandad och tät stad där bilens plats minimeras. Det finns dock olika åsikter och tankar kring 

hur detta ska ske, även bland tjänstepersoner på kommunen. Oenigheten kan bero på att 

Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden inte ännu är antagen och att det tidigare inte funnits 

någon tydlig inriktning på hur arbetet ska föras. Detta bidrar till konflikter i form av olika 

åsikter och tankar. Dessa olika åsikter finns bland både personer som arbetar med 

omstruktureringen samt bland företagarna längs Östra Torggatan. Målkonflikterna som enligt 

postmodernismen skapas när gårdagens fysiska strukturer sätter ramarna för de 

ombyggnationer som är möjliga blir komplexa. Kommunens visioner för framtiden kan ses 

utifrån den postmoderna teorin. Utifrån detta kan de ses som en förändring gentemot den 

planering som tidigare varit mer strikt med exakta mål att följa (Nayak & Jeffrey 2011). 

 

Jan Söderberg menade att en ytterligare omstrukturering antagligen inte var aktuell eftersom 

gatan nyligen gjorts om och därmed var relativt bra och kommer förbättras ytterligare när 

busslinjen förändras. Peter Thörn däremot pratade om att den främsta prioriteringen var hur 

förändring av busstråket skulle göras och en utökning av restaurangstråk och handelsloop för 

att få mer liv på gatan. Analysen av detta kan vara att kommunen inte lyckats få till något 

övergripande samarbete än. Det är här Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden kommer att fylla 

luckan. Tanken med Stadsdelsvisionen är att vägleda planeringen och utvecklingen av 

innerstaden men när handlingen ännu ej är antagen blir det svårt att veta vad som gäller. Peter 

Thörn förklarar det som ett pussel för den större planeringen och många andra projekt blir 

lidande på grund av att ett större visionsdokument som detta inte ännu kunnat färdigställas. 

Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden kan ses som en ram för alla de mindre projekt 

kommunen har. Castrees (2009) teori kring hur det som finns i det bestämda rummet påverkas 

av det som finns utanför kan tolkas utifrån ett pussel. Eftersom inte ramarna för pusslet är lagt 

vet ingen heller hur bitarna ska läggas. Visionsdokumentet förhalar många andra projekt men 

kommer fungera som en god stomme när det färdigställs och då vägleda resten av 

utvecklingen.  

 

Något som däremot är fastställt för Östra Torggatan enligt intervjusvaren är att stadsbussarna 

inte längre ska trafikera på samma sätt som idag och att beslutet kring detta är utbrutet ur 

visionen. Detta tvärtemot det som framgår genom textanalysen av Stadsdelsvisionen för 

Tingvallastaden, hur busstråk skulle vara sekundärt alternativt huvudstråk på Östra Torggatan, 
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som bilderna 4 och 5 illustrerar på sidan  26. Jan Söderberg berättar att detta kommer leda till 

en betydligt lugnare gata då stadsbussarna kommer minska från cirka 80 bussar/piktimme som 

det idag är till en halvering till cirka 40 bussar/piktimme. Tanken är att det nya BRT-stråket 

ska korsa Östra Torggatan från kyrkbacken och ner till Tingvallagatan. Detta medför att 

stadsbusstrafiken minskar på själva Östra Torggatan. Länstrafikbussarna kommer dock 

trafikera gatan som idag och detta är något som kommunen vill ändra på. För att detta ska 

fungera måste dock mjuka åtgärder inom mobility management sättas in eftersom minskad 

busstrafik på Östra Torggatan kan göra att biltrafiken ökar då de känner att de får lättare 

framkomlighet. För att effektiviteten ska bli så stor som möjligt av kollektivtrafiken måste 

MM-åtgärder sättas in. Information och kommunikation är nyckelbegrepp som 

kostnadseffektivt kan användas för att öka kollektivtrafikresenärer (EPOOM 2017b). Det är 

dock viktigt att komma ihåg att detta begrepp och arbetssätt inte är en universallösning utan 

att befintligt kollektivtrafiknät utnyttjas mer effektivt (Reinholt Hageback 2009). De varierar 

också stort mellan olika platser och beroende på vem eller vilka som implementerar det 

(Törnblad et. al. 2014) vilket gör att Karlstads kommun måste hitta sätt som passar in just här.  

Vidare diskuteras bilens betydelse för människan samt hur och om kommunen jobbar med 

begrepp som mobility management och på vilket sätt de i så fall gör det.  

5.2 Mobility management  

I inledningen till uppsatsen identifierades ett tomrum mellan bekymret kring 

klimatförändringarna och de verkliga handlingar som människor ändå gör. Detta gav ett 

upphov till att uppsatsen delvis skulle belysa förståelsen för relationen mellan människan och 

bilen för att på så sätt förstå varför fysiska åtgärder måste kombineras med mjuka åtgärder för 

att lyckas förändra färdmedelsvalet hos människor. Sambandet mellan bilåkande och 

miljöhotet finns men ändå fortsätter människor åka bil. För att implementering av mjuka 

åtgärder som mobility management ska fungera måste människors förhållande till bilen 

förstås. Därför redovisas till en början det behov människor känner till att använda bilen och 

också hur de kan känna ett hot mot den egna personen om de fria passagerna för bilen hotas 

(Tengström 1991). Relationen mellan bilen och människan är komplicerad och är av vikt att 

ha förståelse för. För att förstå relationen mellan bilen och människan enligt den humanistiska 

geografin (Nayak & Jeffrey 2011) är det viktigt att skapa en bild över vad bilen haft för 

betydelse för den enskilda individen och hur detta påverkat människans val av färdmedel 

genom decennier. För att därefter koppla till den fråga kring mobility management som 
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ställdes i inledningen ses det arbete som kommunen gör utifrån teorierna kring mobility 

management som European platform on mobility management tagit fram samt 

fyrstegsprincipen från Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting.  

Respondenterna från företagen hade olika svar angående bil och detta kan tolkas utifrån hur 

deras personliga åsikt kring bilen påverkar färdmedelsvalet. Ewa Isaksson, Eja´s Mode, sa till 

exempel att hon inte skulle klara sig utan sin bil trots att hon bodde i staden. Samma spår var 

Margareta Nilsson inne på, butikschef på Specsavers optik. Hon tog också bilen in till jobbet 

trots att hon hade två busshållplatser att välja mellan precis utanför hennes hem medan 

respondenten på Solsta cykel menade att han många gånger valde cykeln framför bilen. Det 

mest påfrestande för människor är att medvetenheten kring hotet som finns framöver måste 

påverka de dagliga beslut vi tar för hur vi ska röra oss i samhället (Hiselius & Rosqvist 2016). 

Bilens segertåg kan beskrivas genom det resonemang som Torsten Malmberg (1983) för:  

Det finns såvitt jag kan förstå en sällan uppmärksammad, rimlig förklaring till privatbilismens 

otroliga segertåg. Jag tänker naturligtvis på revirbeteendet i förening med rörelse och 

exploration, det vill säga att man kan fara omkring och upptäcka nytt och hela tiden ha med sig 

den välkända, trygga, statusökande plåtförstorningen av den egna kroppen (Malmberg 

1983:109). 

Det går alltså inte att enbart se bilen utifrån tanken på hur illa den är för miljön. Det har 

utvecklats till att bli ett revir för människan, en symbol för vitalitet tack vare den hastighet 

som kan väljas och utifrån det bidrar till att ge en känsla av kraft, livsduglighet och hur det 

anses bättre att göra något snabbt än långsamt (Holmberg & Hydén 1996). Att förstå detta för 

att på så sätt kunna förändra det är av vikt för att begrepp som mobility management 

överhuvudtaget ska kunna användas på ett effektivt sätt och förändra de invanda mönster som 

finns hos människor. Det är inte bara vanor som är av vikt att förstå, det finns även ett 

symbolvärde i att äga en bil och utveckla en livsstil utifrån detta som människor utan bil inte 

har möjlighet till (Tengström 1991). Empirin visade hur Mattias Bergh, VD Karlstadsbuss, 

trodde att Karlstadsbon var redo för att rata bilen men inte ”Värmlänningen”. Detta baserade 

han på resvaneundersökningar som görs med tio års mellanrum som visade hur resorna med 

bil minskat i Karlstad men ökat i resten av Värmland. Peter Thörn sa att ”Värmlänningen” 

kanske inte var redo men att de snart inte skulle ha något annat val. Att gå för fort fram är 

dock känsligt för politiken eftersom bilen fortfarande har en så stark betydelse för många 

människor enligt Mattias Bergh. 
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Diskursen ovan lägger en grund till att förståelsen för mobility management i planeringen är 

viktig. Att ändra människors färdmedelsval är komplext och detta kräver hårda och mjuka 

åtgärder för att lyckas. Detta kan återkopplas till uppsatsens andra frågeställning: På vilket sätt 

använder sig kommunen av mobility management för att påverka människors färdmedelsval? 

Vidare förs diskussion kring hur kommunen arbetar med mjuka åtgärder för att förändra 

människors färdmedelsval.  

Kommunen skriver i sin Trafikplan hur arbetet ska utgå från den fyrstegsprincip som 

Trafikverket tillsammans med SKL tagit fram för hur arbetet ska föras i infrastrukturprojekt 

och då framför allt bilplanering (SKL 2010).  

1. Åtgärder som kan påverka transportbehovet (efterfrågan) och val av transportsätt 

2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och fordon 

3. Begränsande ombyggnadsåtgärder 

4. Nyinvesteringar och större ombyggnader (SKL 2010:12). 

 

Kommunen uttrycker sig i Trafikplanen hur dessa steg ofta arbetas med parallellt men 

Trafikverket och SKL som tagit fram fyrstegsprincipen ser det mer som att stegen ska vara 

just en stege och att åtgärderna ska göras i den ordning som är från ett till fyra. Det går också i 

linje med hur EPOMM (2017b) menar att arbetet ska föras. Respondenterna från kommunen 

sa dock vid intervjuerna att den fysiska strukturen är otroligt viktig för att de mjuka 

åtgärderna ska förbli bestående och inte bara tillfälliga. Det finns dock ett större projekt, 

“Hållbart resande”, som Karlstads kommun ansvarar för tillsammans med Region Värmland, 

Värmlandstrafik samt åtta kommuner i Värmland. Projektet syftar till att använda sig av 

mjuka åtgärder för att till exempel öka cykelanvändandet men är enligt Peter Thörn dock inte 

en konkret del i arbetet med Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden. 

 

Den fördjupning av trafikplanen som cykelplanen utgör går i linje med vad Peter Thörn 

påtalade under intervjun, att cykelbanorna behöver bli bredare och rakare för att var säkra och 

på så sätt locka fler att använda cykeln istället för bilen. Att enligt fyrstegsprincipen jobba 

med de mjuka värdena först är inte något kommunen gör enligt visionsdokumenten eller 

utifrån de intervjuer som genomförts. Cykelplanen redovisar som redan skrivet hur det måste 

bli bredare banor men också att cyklister måste förstås som en heterogen grupp där alla har 

olika sätt att cykla på. Utvecklingen av cykeltrafik kan ta hjälp av de åtgärdsförslag EPOMM 

tagit fram. Att till exempel fokusera på tävlingar där antal cyklande mil räknas (EPOMM 
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2017) kan medföra att människor till en början bara använder cykeln för att vara med i 

tävlingen men att de sedan inser att de kan ta cykeln istället för bilen till vardags. Enligt 

Solsta cykel har de också fått vara med i frågor kring huruvida säkerheten kring cykel kan 

höjas. Kommunen skriver i sin cykelplan hur trafiksäkerheten kan höjas genom att inte se 

cyklister som en homogen grupp utan att förstå hur olika behov påverkar utformning.  

De tre respondenterna från kommunen, Jan Söderberg, Mattias Bergh och Peter Thörn var 

eniga kring huruvida fysiska åtgärder måste till innan mjuka åtgärder kan fungera så effektivt 

som möjligt. Peter Thörn förklarade det bra genom att beskriva hur en människa som aldrig 

satt sin fot på en buss måste ha det bra första gången för att överhuvudtaget komma tillbaka 

och fortsätta rata bilen. Det går i linje med den teori Parysek Jerzy och Mierzejewska talar 

om, hur medborgares rörelser reflekteras genom den fysiska struktur som finns i staden och 

att det i första hand måste till fysiska omstruktureringar för att sedan använda mjuka värden 

(Parysek Jerzy och Mierzejewska 2016). Den stege som Trafikverket och SKL förespråkar 

anser kommunen alltså inte kan följas som en stege eftersom den fria viljan och individuella 

val som aktivitetsansatsen tar fasta på som påverkar det färdmedelsval människor gör utifrån 

att de ska hinna med så mycket som möjligt med tanke på den tid de har att förfoga över i det 

rum de befinner sig i (Krantz 2009). Om då inte kollektivtrafiken fungerar som den ska blir 

attraktiviteten kring detta färdmedelsval inte speciellt stor och mobility management-åtgärder 

får inte den effekt som efterfrågas. Kommunen skriver också i Trafikplanen (2014b) hur 

gångtrafiken måste få en allt större betydelse och att en gångtrafikplan bör upprättas för att 

ytterligare skapa bättre förutsättningar för gående gentemot bilen. Dagens tankar kring 

gångtrafiken redovisas i bild 6 på sida 27.   

 

Den listan med åtgärder som EPOMM tagit fram där de till exempel tar upp hur bilpooler, 

personlig resehjälp och utbildning av personal för att de ska kunna sprida kunskap (EPOMM 

2017b) har inte kunnat ses hos Karlstads kommun utifrån de intervjuer som gjorts. De 

tjänstepersoner som intervjuades diskuterade mer kring hur hårda åtgärder var att föredra till 

en början för att på så sätt få mer hållbara lösningar på förändringar av färdmedelsval. Den 

innehållsanalys som gjordes visade dock antydningar på att kommunen är medvetna om att 

mjuka åtgärder bör användas men de kallar det inte specifikt mobility management-åtgärder. 

De mer stödjande åtgärder som inte direkt finns inom begreppet mobility management 

kommer i framtiden att kunna användas av Karlstads kommun. Mattias Bergh berättade om 

hur parkeringar kan tidsstyras för att på så sätt skapa ett större flöde på bilarna. Det tas också 
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upp i Trafikplanen (2014b). Att till exempel förändra avståndet till parkeringar och att bygga 

större parkeringshus utanför innerstaden för att på så sätt få bort så mycket bilar som möjligt. 

Se bild 7 sida 28.  

 

Kommunens trafikplan redovisar hur nytänkande och ändrade vanor hos de flesta i Karlstad 

behövs för att lyckas med den nya trafikplanen och dess implementerande. De skriver även att 

god tillgänglighet, effektivitet och stor hänsyn till miljö och hälsa är grunden för att uppnå en 

långsiktigt hållbar trafikmiljö (Karlstads kommun 2014b). Kommunen är alltså medveten om 

att det inte bara är fysiska strukturer som påverkar valet av färdmedelsval. Därför blir också 

uppfattningen av Östra Torggatan som den idag är viktig att ha kännedom kring och utifrån 

det arbeta med förbättringar. Vidare diskuteras uppsatsen tredje och sista frågeställning för att 

få svar på hur uppfattningen av Östra Torggatan är idag.  

5.3 Uppfattning av Östra Torggatan 

Upplevelsen av Östra Torggatan var olika beroende på respondent och dess personliga åsikt. 

Under ombyggnationen av den norra delen av Östra Torggatan under 2014 var det 

diskussioner kring ersättning från kommunen till företag på grund av förlorad inkomst när 

kommunen byggde om. Maria Dahlbom, cityledare för centrum Karlstad, menade att det 

skulle vara förödande om kommunen täppte igen alla bilvägar in till staden och föreslog ett 

parkeringshus under torget (Bouczan 2017). Detta går i linje med vad kommunen själva säger, 

inte just parkeringsgarage under torget, men att de ska satsa på parkeringshus utanför 

innerstaden för att öka attraktiviteten i stadskärnan. Tack vare den teknik och de innovationer 

vi idag lever utifrån kan dock en allt mer attraktiv stadskärna skapas men det kanske inte är 

det som i framtiden är det korrekta eftersom det vi idag tycker är rätt möjligtvis inte alls 

passar in i den framtid vi skapar (Taylor 2009). De innovationer som förespråkas och som kan 

innehålla MM-åtgärder kan i viss mån hållas tillbaka av den fysiska struktur som idag finns på 

Östra Torggatan. Diskussioner kring parkering var också något som fördes vid intervjuerna 

med företagarna. Solsta cykel menade att de inte hade problem med kundparkering men att 

varuleveranser var betydligt svårare eftersom gatan är trång som den är. Margareta Nilsson, 

butikschef på Specsavers optik, pratade om den fördel de har gentemot de andra intervjuade 

företagen. Många av deras kunder tidsbokas och det är också många kunder som frågar om 

parkering och om de kan få komma tidigt på morgonen innan alla andra butiker öppnar för att 
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på så sätt lättare få parkering eftersom kunderna inte tycker att det finns tillräckligt många att 

välja på.   

  

Ewa Isaksson på Eja’s mode pratade även hon om vad hon tyckte om visionen och vad som 

skulle hända om biltrafiken minskades. Hon ville absolut inte ha en gata som försvårade 

ytterligare för biltrafiken då hon menade att 80% av hennes kunder kom med just bil och att 

de hellre skulle välja externa köpcentrum om staden blev allt mer otillgänglig. Solsta cykel 

tyckte inte att det spelade lika stor roll som Eja’s mode eftersom de dels låg i hörnet av Östra 

Torggatan men också att många av deras kunder kom gående eller cyklandes. Margareta 

Nilsson pratade mycket om hur hektiskt gatan var från morgon till kväll och att de ofta fick 

hjälpa äldre över för att de inte kände sig säkra på hur de skulle ta sig över när bilarna, 

bussarna och cyklisterna körde om varandra. Hon önskade speciellt tydligare cykelbanor för 

att skapa en säkrare miljö för gängare. Skillnaden i svar kan bero på den kundkrets butiken 

vänder sig till och de personliga preferenser som de intervjuade har. Om de använder bilen 

som ett verktyg för att ta sig från plats A till B som Gottfridsson (2007) beskriver det eller om 

det är mer än så. Att resan med bilen är förmedlande och fantasirik som Oldrup (2006) menar 

att resan med bil ofta kan vara. Respondenterna pratade också utifrån kundernas perspektiv. 

Att svaren skiljde sig kan därmed också bero på att Eja’s mode främst vänder sig till äldre 

kvinnor. Cykelbutiken har en större kundkrets både med tanke på ålder och kön. 

 

För att förstå kommunens bild av Östra Torggatan frågade vi även tjänstepersonerna vilken 

syn de hade på gatan. Mattias Bergh och Peter Thörn menade att den ombyggnation som 

precis blivit klar på Östra Torggatan var behövlig och relativt bra men fortfarande väldigt 

rörig. Peter Thörn sa vid intervjun:  

- Man måste bestämma sig; här lägger vi ett cykelstråk och här har vi ett gångstråk. Då 

måste cyklarna få komma fram eller om du har ett busstråk då är det bussen som gäller. 

Det är det som är Stadsdelvisionen, att man måste sätta ner foten. Du kan inte hålla på att 

klämma in allt överallt för gaturummet räcker inte till. Från fasad till fasad från husen så 

har du ett visst utrymme, du kan inte klämma in allt.  

Mattias Bergh påtalade hur ingen specifik prioritering gjort att alla trafikslag kände en 

obekvämlighet och på så sätt kanske undvek gatan. Det i sig menar han är en god tanke men 

stråk som ska vara trevliga alternativt prioritera kollektivtrafik ska inte se ut som Östra 

Torggatan gör idag. Jan Söderberg menade å andra sidan att just detta medfört lägre 

hastigheter på Östra Torggatan för att alla är tvungna att samsas om samma utrymme. Peter 
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Thörn menade dock att stadsgator som denna tydligare ska visa vem som får gå alternativt 

köra var. I cykelplanen menar kommunen vidare att de i korsningspunkter mellan bil och 

cykel måste göra medvetna val om vem som ska prioriteras, vem som måste lämna företräde.  

  

Möjligheterna att hinna med så många aktiviteter som möjligt begränsas av den möjlighet 

varje individ har att förflytta sig (Krantz 2009). När kommunen minskar tillgängligheten för 

bilen i innerstaden kan det innebära att människor inte hinner med det de tänkt göra med den 

tid det har att förfoga över. När bussnätet byggs ut skapar det dock bättre tillgänglighet för 

kollektivtrafiken och den kan bli mer attraktiv än bilen. Det skapar däremot problem för de 

som måste ha bil, äldre till exempel som flera av företagarna påtalade. Margareta Nilsson på 

Specsavers optik berättade om äldre som bokade tid tidigt på morgonen för att lättare få 

parkering då inte alla andra butiker öppnat än. För de kunderna blir externa köpcentrum mer 

lockande och det skriver kommunen också i stadsdelsvisionen. Av kunderna som Ewa 

Isaksson på Eja’s mode hade var det bara 20% som var från innerstaden och resterande 80% 

kom med bil menade hon. Om biltillgängligheten ytterligare skulle försämras tror hon på en 

nedgång i försäljning alternativt att hon till och med skulle bli tvungen att stänga butiken.  

 

Både dagspress (Bouzcan 2017) och kommunen menar att stadskärnor utan biltrafik ger 

betydligt bättre handel och en bättre upplevelse än om det trafikeras med bilar. Just i 

Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden är de försiktigare i hur de uttrycker sig angående 

attraktivitet i stadskärnor som är bilfria. De skriver dock att centrum bör ses som starkt vad 

gäller stadsupplevelsen, restaurangutbudet, kulturen och den allmänna stråkmiljön. 

Kommunen menar vidare att bara att de finns är viktigare än deras faktiska omsättning och 

om de börjar försvinna är det kommunens ansvar att hjälpa dem vara kvar för att upplevelsen 

av staden ska förbli trevlig och gemytlig. Diskussionerna Gehl och Gemzöe (2008) för 

angående attraktiva stadskärnor passar bra in på hur Karlstads kommun tänker att det ska bli 

på Östra Torggatan och i innerstaden som helhet. Den samexistens som Gehl och Gemzöe 

(2008) menar fanns i de medeltida städerna mellan de tre huvudsakliga områdena som de 

identifierat vill kommunen nu återskapa. Att staden ska bli mer och ses mer som en 

mötesplats och en handelsplats måste innebära att staden som en plats för biltrafik måste 

minska (Gehl & Gemzöe 2008).  

 

Uppfattningen av Östra Torggatan skiljde sig åt beroende på vem som tillfrågades. Detta kan 

bero på personliga preferenser och vilken kundkrets företagarna vände sig till. Överlag var 
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svaren dock att gatan var rörig och Solsta cykel menade att den norra änden där de har sin 

butik var tråkig och verkligen skulle behöva mer stadsliv. Det är en utmaning kommunen står 

inför och det går inte att göra alla nöjda men för att framtiden ska bli så bra som den kan bli 

måste en förändring ske. Företagarna har svårt att se att minskad biltrafik skulle kunna öka 

handeln och för att de ska förstå och se att det verkligen kan vara så bör det finnas en dialog 

mellan kommun och näringsidkare. Förändringen som kommer ske behöver grundas på en 

dialog med människor som varje dag har kontakt med gatan för att gatan i framtiden ska 

kunna uppfattas som bättre. När företagen tillfrågades huruvida kontakten med kommunen 

var idag sa två av dem att de inte haft någon kontakt alls med kommunen medan den tredje sa 

att utskick med information hade kommit men att de inte haft tid att vara med i dialogen. 

Tjänstepersonerna tillfrågades samma sak och de sa att medborgardialog funnits men att det 

främst varit med fastighetsägare och centrumföreningar. Företagarna tillfrågades inte vid 

intervjuerna om de var medlemmar i någon centrumförening. Huruvida de är det eller inte kan 

ge svar på frågan varför de haft dialog med kommunen eller inte.  
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6. Slutsatser 
 

I detta kapitel redogör vi för de svar vi kommit fram till genom vår analys av teorin och 

empiri. För att klargöra uppsatsens syfte kommer här en återkoppling: Syftet med uppsatsen 

har varit att belysa och förstå hur det planeras för, eller emot, bilen kontra fotgängare, 

cyklister och kollektivtrafik i stadskärnan. Utgångspunkten är att Karlstad står inför en 

eventuell omstrukturering av Östra Torggatan som idag är trafikerat av många olika trafikslag. 

Vidare sker en redovisning av de frågor som ställts och de svar vi funnit. 

 

Vilka visioner har kommunen för Östra Torggatan? 

I textanalysen framgår ingen speciell vision för just Östra Torggatan. När vi upptäckte detta 

var vi rädda att valet att studera en samrådshandling inte var idealt, eftersom det inte framgick 

något specifikt om Östra Torggatan samt att dokumentet ännu inte är antaget. Vid intervjuerna 

insåg vi dock att det visst fanns planer för gatan och att dessa skiljde sig åt beroende på vem 

som tillfrågades. Samrådshandlingen som studerats kommer antagligen inte vara den samma 

som den antagna planen vilket i sin tur gör att vi inte kan besvara vår fråga. Just att studera en 

samrådshandling kanske inte var det bästa eftersom det inte är klart men tankarna kring hur 

det ska bli finns ändå grundlagda. Det enda som är fastställt är att bussen inte längre kommer 

trafikera gatan på samma sätt som idag. För att återigen påminna om att syftet inte var att 

redovisa vilka visioner som fanns utan att belysa och förstå hur det planeras för, eller emot, 

bilen kontra fotgängare, cyklister och kollektivtrafik i Karlstad innerstad. En slutsats som kan 

dras utifrån vår uppsats är att Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden blivit ett större projekt än 

vad som var tänkt från början. Denna vision kommer vägleda kommunen i hur planeringen för 

innerstaden kommer att göras. Det är själva ramen för stadens framtid och när arbetet med att 

ta fram denna vision drar ut på tiden blir andra projekt lidande. Eftersom inte ramarna för 

pusslet är lagt vet ingen heller hur bitarna ska läggas. Det intressanta som framkommit i 

analysen är just detta; eftersom visionerna för Östra Torggatan ännu inte är färdiga var 

busstråket tvunget att brytas ut för att få ett beslut. Detta kan få konsekvenser i framtiden 

eftersom många projekt måste få beslut. Visionsdokumentet förhalar många andra projekt 

men kommer fungera som en god stomme när det färdigställs och då vägleda resten av 

utvecklingen. 
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På vilket sätt använder sig kommunen av mobility management för att påverka människors 

färdmedelsval? 

För att kunna besvara denna fråga har vi utgått från att det först måste finnas en förståelse för 

den starka relation som funnits mellan människan och bilen och som präglat planeringen 

under flera decennier. Dagens planeringsideal som handlar om att kapa bandet mellan bilen 

och människan för att göra staden mer tillgänglig, attraktiv och trevlig gör att det blir en 

komplex situation för både planerare och medborgare. Kommunen jobbar inte utpekat med 

mobility management till punkt och pricka enligt EPOMM men tendenser finns till 

arbetssättet. De beskriver hur viktigt det är med marknadsföring, kommunikation och 

information. Konceptet är inte fullt etablerat i alla kommunens projekt och inte hos de 

personer vi intervjuat. Vissa projekt inom kommunen, som ”hållbart resande” jobbar betydligt 

mer med mobility management. Respondenterna har dock en viktig poäng i att den fysiska 

strukturen måste vara på plats för att få bestående förändringar i färdmedelsvalet hos 

människor. Slutsatsen av detta är att förändringen av färdmedelsvalet kan göras med både 

mjuka och hårda åtgärder och att det är bäst att kombinera detta med kommunens specifika 

förutsättningar. Det innebär alltså inte att det i alla lägen är bäst att följa mobility 

management-konceptet till punkt och pricka. Det som dock aldrig kan frångås är förståelsen 

för relationen mellan människan och bilen och tron på att människor kan anpassa sig endast 

genom att kommunen ”bygger bort” bilen.  

 

Hur uppfattar företagarna längs med Östra Torggatan en eventuell trafikomvandling? 

Majoriteten av synpunkterna från företagarna var negativa till en trafikomvandling eftersom 

de ansåg att en stor del av deras kundkrets var beroende av bilen på grund av att många kom 

från hela Värmland. De menade att en trafikomvandling till bilens nackdel skulle medföra att 

kunderna istället tog bilen till ett externt köpcentrum. Företagarna tyckte också att gatan idag 

var stökig och rörig och att det fanns en otydlighet mellan trafikslagen. Bristen på dialog och 

medborgardialog kan vara en bidragande faktor till negativitet. Vi har identifierat en lucka i 

hur viktigt det är med dialog och kommunikation. Företagen menade att det inte funnits någon 

dialog medan kommunen menade att det visst funnits en dialog. Förklaringen till detta är att 

dialogen från kommunen varit med bland andra fastighetsägare och att informationen i och 

med det inte nått företagarna som är hyresgäster. Förändringen som kommer ske behöver 

grundas på en dialog med människor som varje dag har kontakt med gatan för att gatan i 

framtiden ska kunna uppfattas som bättre. Om kunder och företagarna tydligare får göra sin 

röst hörd kommer resultatet av omstruktureringen bli bättre.  
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Företagarna berättade om hur många i deras kundkrets använde bil och kom utifrån staden. En 

omstrukturering av Östra Torggatan för att minska bilens utrymme tyckte de därför inte var 

perfekt utifrån företagets syn på vinst men inte heller utifrån personliga åsikter kring 

bilanvändande på grund av att bilen fortfarande har stor betydelse för många människor samt 

att många kommer från hela Värmland och är beroende av bilen.  

6.1 Reflektioner och vidare forskning 

Att studera Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden, som för nuvarande är samrådshandling, 

visade sig vara både till fördel och nackdel. Det är inte helt omöjligt att det vi kommit fram 

till inte blir av. Syftet var aldrig att förutspå visionerna för innerstaden utan vikten har alltid 

varit att försöka förstå och belysa hur Karlstads kommun tänker kring visionerna för hur en 

bilfri stadskärna ska formas. I uppsatsen har en del luckor identifierats som vi själva inte 

kunnat besvara vilket kan vara inspiration till vidare forskning.  

Dels kan det vara intressant att studera Stadsedelvisionen när den antagits för att se om det 

blev som det var tänkt eller om visionen bytt riktning. En annan aspekt att undersöka är att 

sätta det planeringsideal som råder ”bilfria stadskärnor” i ett större sammanhang. Vår uppsats 

fokuserade inte speciellt på detta men det kanske kunde ha gjorts för att få ett större 

sammanhang och jämföra med hur andra städer planerar sina innerstäder. Något som kunnat 

ge uppsatsen ett lyft hade varit om vi intervjuat någon med mobility management-bakgrund. 

Å andra sidan var inte syftet att få förståelse för konceptet i planeringen som sådan men det 

hade varit intressant att få en röst från det hållet. Slutligen kan luckan kring 

medborgardialogen utvecklas i framtiden. Att utveckla denna aspekt vid framtagandet av 

visioner och hur delaktiga företagen är hade varit intressant att belysa.  
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Bilaga 1. Intervjuguide – Företag 
 

- Får vi ditt godkännande för att spela in denna intervju?                                

- Får vi ditt godkännande för att använda företagets namn i vår uppsats?      

Kundinfo 

- När på dagen har ni som mest kunder?  

- Vilket färdmedelsval tror ni eller vet ni att era kunder använder sig av?   

- Säger kunderna något om parkering eller tillgänglighet eller liknande?   

Kommunsamarbete 

- Påverkades företaget av ombyggnationen som var av Östra Torggatan?   

- Känner du till kommunens visioner om trafikplaneringen i centrum?  

- Tror du att företaget skulle påverkas om dessa visioner fastslogs?    

- Har ni fått vara med i medborgardialoger om utvecklingen i centrum?  

- Hur ser er kontakt med kommunen, om den finns?   

Egen åsikt 

- Vad tror du är bäst för er butik?     

Bilgata, kollektivtrafik eller gågata? 

- Hur upplever du Östra Torggatan ur ditt perspektiv?  

-är det lätt tillgängligt att röra sig till fots 

-eller om du tar bilen eller cykeln?  
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Bilaga 2. Intervjuguide – Kommunala tjänstepersoner 
 

- Får vi ditt godkännande för att spela in denna intervju?                                

- Får vi ditt godkännande för att använda ditt namn i vår uppsats?       

- Hur länge har du jobbat på kommunen?   

Stadsdelsvision för Tingvallastaden 

- Hur länge har arbetet pågått med visionen samt i vilket skede är arbetet nu? 

- Vad för faktorer har inspirerat framtagandet av visionen? (trender i samhället).  

- Vad har ni för vision specifikt för Östra Torggatan? (Inte direkt utpekat i visionen?) 

- Vad ligger bakom tankarna om att bilen måste få mindre plats i stadsrummet?  

- Hur jobbar kommunen för att ändra människors färdmedelsval, jobbar ni något med 

mobility managment? 

- På vilket sätt jobbar ni? är det först att ändra folks beteende eller först att ändra den 

fysiska strukturen i samhället?     

Medborgardialog 

- Har ni haft någon kontakt med företag på Östra Torggatan under framtagandet av 

visionen? 

- Hur ser kontakten ute med företagen idag? (ev. synpunkter) 

Egen åsikt 

- Hur upplever du Östra Torggatan ur ditt perspektiv?  

-är det lätt tillgängligt att röra sig till fots 

-eller om du tar bilen eller cykeln? 
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Bilaga 3. Intervjuguide – Karlstadsbuss 
 

- Får vi ditt godkännande för att spela in denna intervju? 

- Får vi ditt godkännande för att använda ditt namn i vår uppsats?  

- Hur länge har du jobbat på Karlstadsbuss? 

Stadsdelsvisionen för Tingvallastaden 

- Känner du till arbetet med stadsdelsvisionen för Tingvallastaden?  

- (om ja) Har du varit delaktig i den processen och i så fall hur? 

- Hur jobbar Karlstadsbuss för att ändra människors färdmedelsval? jobbar ni något med 

mobility management? 

- På vilket sätt jobbar ni? är det först att ändra folks beteende eller först att ändra den fysiska 

strukturen i samhället? 

- Tror du ”Värmlänningen” är redo för att rata bilen?                     

  

Egen åsikt 

 - Hur upplever du Östra Torggatan ur ditt perspektiv?                

- är det lätt tillgängligt att röra sig till fots 

 - eller tar du bilen eller cykeln? 


