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Sammanfattning  

Staden och dess stadskärnor har genom historien förändrats och varit under inflytande från 

olika planeringsideal. Andra händelser och skeenden så som till exempel bränder har också 

bidragit till att forma staden. Även idag sker förändringar och omvälvningar i stadskärnan, 

mitt framför våra ögon. Syftet med denna studie är att klargöra centrumaktörers uppfattningar 

om Karlstads stadskärna och dess framtid samt hur intressenterna upplever att e-handeln 

påverkar stadskärnan. Studiens frågeställningar inriktades således på att klargöra 

centrumaktörers uppfattningar om stadskärnan, samt vad intressenterna ansåg att planeringen 

behövde göra för att på bästa sätt tillmötesgå framtida utmaningar i stadskärnan. En 

ytterligare frågeställning syftade även till att klargöra vilka intressenterna ansåg vara de 

största faktorerna bakom valet till varför man väljer att besöka stadskärnan.  

 

Studiens teoretiska referensram utgörs av teorier och tidigare forskning som berör främst 

städer och dess utveckling samt plats och lokalisering av handel och e-handel. Metodvalet för 

denna studie har tagit sin utgångspunkt från en kvalitativ metodologisk ansats. Studien har 

genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomfördes med fem 

centrumaktörer som i studien till stor del hädanefter omnämns som intressenter, vilka alla på 

något sätt är verksamma i stadskärnan. Intressenterna som intervjuades och som sedermera 

lade grunden till studiens empiri var: En företrädare för näringslivet, en centrumledare, två 

fastighetsägare samt planerare på Karlstads kommun.  

 

Studiens slutsats påvisar att flera av utmaningarna i stadskärnan går att knyta an till handel 

och utformningen av stadsrummet. En stor utmaning enligt studiens tillfrågade intressenter 

var även att kunna anpassa sig efter de förändringar som staden ständigt utsätts för. En bättre 

dialog och ett mer fördjupat samarbete mellan kommunen och aktörerna i stadskärnan ansågs 

också vara en utmaning som enligt intressenterna måste tillmötesgås i framtiden. Beträffande 

stadskärnan framtid påvisar studiens slutsats att det finns en enhetlig uppfattning om att 

stadskärnan i framtiden kommer att ha en stor roll som social kontaktyta och mötesplats.  

 

Nyckelord: Intressenter, Karlstad, Stadskärna, Förändring, Framtid  
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1. Inledning 
Inledningen presenterar studiens ämne, bakgrunden till ämnet och varför det är intressant att 

undersöka detta. Kapitlet redogör vidare för studiens problemformulering, syfte och 

frågeställningar. Definitioner som använts i studien presenteras även i kapitlet, slutligen 

presenteras studiens avgränsningar och disposition.  

 

Lokalisera handel på nuvarande busstationen, bygga 1000 nya bostäder, bygga ett nytt 

resecentrum och på nuvarande parkering vid pråmkanalen i Karlstad kanske det blir ett 

spännande nytt grönt torg. Detta sägs vara delar av Karlstads kommuns förslag på utveckling 

av centrala Karlstad. Du som läsare får gärna fundera en stund på vad du känner inför denna 

stora stadsomvandling. Tänker Karlstad rätt i planeringen eller vad är det som verkligen 

behövs i stadskärnan för att göra den till en mer attraktiv handels- och mötesplats? (Karlstad 

kommun 2016). Finns det någon bakomliggande orsak till de förändringar som sker i 

stadskärnan, såsom att e-handeln idag har tagit en allt större plats i människans vardag som 

gjort att det tillexempel står butiker tomma i centrum eller är det externa köpcentrum som 

konkurrerar ut centrumhandeln? Är det rimligt att anta att e-handeln och externhandeln har 

frambringat en konkurrens mot centrumhandeln?  

 

Stadskärnan är en dynamisk plats som ständigt är utsatt för förändringar, som staden såväl 

som samhällsplaneringen måste anpassa sig till (Forsberg 2005). Således är planeringen av 

stadskärnan en central del av många svenska kommuners samhällsplaneringsverksamhet. 

Emellertid finns det många olika aktörer som har olika uppfattningar om hur stadskärnan bör 

planeras och utvecklas. Vi har i den här studien fokuserat på att klargöra centrumaktörers 

uppfattningar om Karlstads stadskärna och dess framtid samt hur centrumaktörerna upplever 

att e-handeln påverkar stadskärnan.  
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1.1 Problemformulering  

Handelsplatser har genom historien framförallt lokaliserats kring där flest människor rör sig. 

Fram till bilismens intåg i det moderna samhället lokaliserades ofta stadens handel till 

stadskärnan, med tiden började allt fler människor använda bilen som transportmedel vilket 

föranledde att det skedde en viss omlokalisering av stadens handel. Shoppingcenter växte upp 

längs med de stora trafikstråken, ofta i stadens utkanter. Ett exempel på detta är de externa 

shoppingcentren Bergvik och Välsviken som båda är belägna i närhet till motorvägen E18 

som går genom Karlstad (Jörnmark 2010).  

 

2017 hade 9 av 10 svenskar mellan 26 och 55 år någon gång handlat eller beställt en vara eller 

en tjänst över internet. Utifrån ovanstående statistik förefaller det således rimligt att anta att e-

handeln idag har en stark förankring hos stora delar av den svenska befolkningen (IIS 2018).  

 

Forskning kring e-handel hävdar att e-handel är något som i framtiden kommer vinna allt 

större marknadsandelar på fysiska butikers bekostnad och därför är viktig att beakta när den 

framtida stadsutvecklingen planeras (Frostenson et al. 2017). Detta kan ses som ett tecken på 

att en ytterligare omlokalisering av handeln har ägt rum, nämligen den att handeln eller 

iallafall en viss typ av handel antingen har lagts ned eller omlokaliserats från stadskärnor och 

externa shoppingcenter till internet, där många av konsumenterna på dagens marknad rör 

sig.    

 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang finner vi det intressant att med denna studie 

studera de omvandlingar som sker i Karlstads stadskärna och hur de tillfrågade intressenterna 

anser att planeringen bör gå till väga för att tackla framtidens utmaningar i stadskärnan.    

       

1.2 Syfte  

Studien syftar till att klargöra centrumaktörers uppfattningar om Karlstads stadskärna och 

dess framtid samt hur centrumaktörerna upplever att e-handeln påverkar stadskärnan. På en 

övergripande nivå är även studiens ambition att bidra till förståelsen för städers omvandling.      
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1.3 Frågeställningar  

Städer omvandlas hela tiden och det finns faktorer som pekar på att många ständers 

stadskärnor nu står inför en större omvandling, då e-handeln vinner allt större 

marknadsandelar. Vilket kan föranleda att butikslokaler i stadskärnan lämnas tomma.       

För att infria studien syfte formulerades följande frågeställningar;   

 

1. Vilka utmaningar i stadskärnan har identifierats av de tillfrågade centrumaktörerna?  

2. Vad anser de tillfrågade centrumaktörerna att planeringen bör göra för att på bästa sätt 

tillmötesgå framtida utmaningar i stadskärnan, som bland annat kan ha uppkommit 

som en konsekvens av ökad e-handel?     

3. Vilka är enligt de tillfrågade centrumaktörerna de största faktorerna till att man väljer 

att besöka stadskärnan?  

 

1.4 Bakgrund   

Under vår studietid i Karlstad har vi blivit varse om att staden och stadskärnan är platser som 

besitter stor komplexitet, i form av att staden ständigt påverkas av dess invånare samt rådande 

trender och planeringsideal. Vi har själva lagt många timmar på att fundera på vilken framtid 

som väntar Karlstad och dess stadskärna och vi har märkt att det här finns en viss 

kunskapslucka beträffande intressenters uppfattningar om Karlstads stadskärna.  

 

Vi har båda en förutfattad uppfattning om att det är e-handeln som till viss del ligger bakom 

att butiksutbudet i stadskärnan förändrats. För att gå till botten med stadskärnans komplexa 

natur och de skeenden som sker i dess rum beslutade vi oss emellertid för att skriva detta   

examensarbete.  

 

I Sverige har olika städer anlagts för olika ändamål och syften. Karlskrona anlades till 

exempel i syfte att vara en utpräglad marin försvarsstad som skulle bidra till att försvara det 

dåtida stormakts-Sverige. Andra städer anlades på religiösa eller kulturella grunder såsom till 

exempel Skara som sedan lång tid tillbaka i historien troligen varit en viktig kultplats för 

befolkningen i främst Västergötland (Stads- och kommunhistoriska institutet 2008). 

Synonymt för många av dagens svenska städer är att de anlades där det tidigare varit 

betydande marknadsplatser. Karlstad utgör ett bra exempel eftersom staden utvecklades från 

Tingvallastaden som sedan medeltiden varit en viktig handelsplats (Karlstads kommun 

2017).     
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I och med den omfattande urbaniseringen som ägde rum under främst 1900-talet kom 

Karlstad att växa sig allt större och således kom staden att bli den självklara centralorten i 

länet. Bostadsbyggande och stadsförtätning har blivit ett attraktivt inslag i den svenska 

urbaniseringsdiskursen och inte minst i Karlstad. En effekt av denna starka tillväxt är att 

handeln också har genomgått en stor förändring (Jörnmark 2010). 

 

Stadskärnan har under lång tid varit självskriven som stadens främsta handelsplats. På senare 

tid har detta tidigare självklara faktum blivit allt mer ifrågasatt. Detta mycket till följd av den 

ökade konkurrensen från handelscenter belägna i städernas utkanter. Under senare delen av 

2010-talet har ytterligare en konkurrent till handeln i stadskärnan uppenbarat sig, nämligen e- 

handeln. Prognosen för 2018 är att e- handeln befinner sig i en stark tillväxtfas där 

omsättningen på nätet fortsätter att öka. Förra året; 2017 slog den totala omsättningen för      

e-handel i Sverige nytt rekord med 49,6 miljarder kronor (DIBS 2017). Tillväxten kan 

förklaras genom den snabbt växande digitaliseringen där e-handeln är mer tillgänglig idag än 

någonsin tidigare. Idag kan man handla på nätet dygnet runt (e-barometern 2017).   

 

1.4.1 Karlstads stadskärna 

Området som utgör de centrala delarna av dagens Karlstad har sedan långt tillbaka i historien 

varit en betydande marknadsplats under namnet Tingvalla. Staden Karlstad grundades av Karl 

IX år 1584. Karlstad har brunnit vid ett flertal tillfällen. Den stora stadsbranden år 1865 

resulterade i att så gott som hela staden brann ner till grunden (Karlstads kommun 2012). 

 

Stadsbranden 1865 kom att få stor betydelse för hur staden planerades när den återuppfördes 

efter branden, bland annat gjordes gatorna bredare för att minimera risken att elden sprider sig 

mellan byggnader vid en ny brand. Bebyggelsen i Karlstad kom med tiden att expandera 

utanför det område som byggdes upp efter den stora stadsbranden, vilket idag utgör Karlstads 

stadskärna. Under åren sedan stadsbranden har olika planeringsideal satt sin prägel på den 

framväxande bebyggelsen. I Karlstads stadskärna går det än idag att se tydliga drag efter de 

planeringsideal som rådde vid tiden för den stora stadsbranden år 1865 (Karlstads kommun 

2015). 
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Som en följd av de stora stadsbranden 1865 präglas stadskärnan i dagens Karlstad av breda 

gator och stora torg. Stadskärnan inrymmer i dagsläget ett flertal mindre enskilda butiker, 

restauranger, caféer och andra näringar samt fyra större shoppinggallerior som i sin tur 

inrymmer flera mindre butiker, restauranger och caféer. Utöver affärsverksamheten inrymmer 

även stadskärnan flertalet bostads- och kontorshus (Karlstads kommun 2012).    

 

Utvecklingen i Karlstad under efterkrigstiden går tydligast att se genom uppbyggandet och 

utvecklingen av stadsdelarna Kronoparken och Våxnäs. Bostadsstrukturen i dessa områden är 

stilbildande för hur såväl planeringsideal som hur den svenska verkligheten såg ut vid den 

tidpunkten. Den nya stadsutvecklingen under främst 1970-talet gav emellertid uppskov till 

debatt. Debatten kom främst att kretsa kring etableringen av Bergviksområdet och tillhörande 

villakvarter kontra stadskärnans förslumning. Perifera stadsdelar hade under denna period 

betydligt högre tillväxttakt än Karlstads stadskärna. Stadskärnans utveckling kom att ta ny fart 

då den svenska bostadsmarknaden förändrades i grunden under främst 1980 och 1990-talen. 

Under samma tidsperiod kom även det svenska näringslivet att förändras nämnvärt då många 

föråldrade industriverksamheter försvann (Jörnmark 2010).   

 

1.4.2 Karlstads stadskärna 1950–2000   

Under åren efter andra världskriget var tillväxten stor i Karlstad så väl som i övriga Sverige, 

befolkningen växte och industrierna blomstrade. Karlstad förvandlades under denna period 

från en trästad till en stenstad. Småskaligheten i byggandet ersattes med storskalighet i 

byggandet av såväl bostäder som andra fastigheter. Under 1960 talet fick stadskärnan två nya 

byggnader som kom att innebära mycket för stadskärnans näringsliv. De byggnader som 

uppfördes var Löfbergs kafferosteri i Inre hamn och Ahlmarks-huset i korsningen mellan 

Karlbergsgatan och Drottninggatan (Magnusson 1995).  

Under 1960- och 1970-talen byggdes även många bostäder i Karlstad som en del av det så 

kallade miljonprogrammet. Det myckna bostadsbyggandet ställde höga krav på beredskapen 

beträffande såväl markanskaffning som stadsplanering (Magnusson 1995). 

Många av bostäderna inom miljonprogrammet byggdes i stadsdelarna Våxnäs och 

Kronoparken, vilket föranledde att befolkningen i Karlstads stadskärna minskade drastiskt. I 

stadsdelarna Haga, Tingvalla och Klara minskade befolkningen från 6000 till 2800 människor 

under de tre decennium som följde efter andra världskriget. Befolkningsminskningen 

föranledde emellertid att stadskärnan förslummades (Jörnmark 2010).  
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Som en följd av förslumningen av stadskärnan framhåller Jörnmark (2010) att till och med 

Skåre under en period hade en starkare marknad än Karlstads stadskärna. Stadskärnan kom 

emellertid att återhämta sig från förslumningen, detta tog sin början på 1980-talet då antalet 

hotellrum växte kraftigt i Karlstads stadskärna. Även restaurangnäringen fick ett uppsving 

under 1980-talet bland annat på grund av att fler utskänkningstillstånd beviljades. 

Utvecklingen var helt i linje med den investeringsvillighet så väl som den mer liberala synen 

på alkohol som blev rådande under 1980-talet (Jörnmark 2010). 

I och med den omvandling av stadskärnan som ägde rum med början på 1980-talet behövde 

stadskärnan anamma en ny identitet. Under samma period lades det genom ekonomiska 

investeringar grunden till den identitet som stadskärnan i mångt och mycket än har kvar idag; 

nämligen den som handelsstad. Således började det under 1980- och 1990-talen att växa fram 

olika gallerior i stadskärnan, flertalet av dessa gallerior finns kvar än idag (Jörnmark 2010).  

Under 2000-talets första år fick även upplevelsenäringen ett stort uppsving i Karlstad. Ett 

tydligt exempel på detta var när tre Karlstadskrögare bestämde sig för att etablera en ny 

verksamhet i det gamla gjuteriet som tidigare tillhört Karlstads Mekaniska Werkstads 

(Jörnmark 2010). Avslutningsvis framhåller även Jörnmark (2010) att Karlstads stadskärna 

mer livskraftig idag än den var för 25 år sedan.  
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1.5 Definitioner av centrala begrepp  

 

- Karlstads stadskärna  

I denna studie avgränsas området ”Karlstads stadskärna” till att omfatta ett område som i norr 

och i väster avgränsar sig till Klarälven samt Pråmkanalen i östlig riktning och järnvägen i 

sydlig riktning.  

 

Bild 1: Karlstads stadskärna. Källa: Skärmdump Google Maps (2018). 

 

 

- Stadskärna  

Stadskärna har enligt HUI (2017) oftast definierats mot bakgrund av subjektiva uppfattningar 

hos den enskilda individen. Vanliga parametrar som används för att identifiera och avgränsa 

en stadskärna är densitet av kommersiella verksamheter, arbetsplatser och besöksflöden. Även 

förekomsten av kultur, kommunikationer och statliga inrättningar är något som också kan vara 

parametrar i att definiera och avgränsa stadskärnan (HUI 2017). 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 

- E-handel  

Det finns ingen riktig definition av begreppet e-handel, en rådande uppfattning är dock att det 

handlar om konsumenter som köper eller säljer en vara från en nätbutik, antingen handel 

mellan konsumenter, handel mot konsumenter eller handel mot andra företag (NE 2018b). 

  

- Fysiska butiker 

Fysiska butiker definieras i denna studie som butiker som finns på gator, i köpcenter och på 

andra platser i det fysiska rummet. Där du som konsument direkt kan handla de varor som du 

behöver och ta med dig dessa hem.  

 

- Centrumaktörer  

Centrumaktörer definieras i denna studie som de människor som vi intervjuade. Gemensamt 

för alla centrumaktörer är att de på något sätt är verksamma i Karlstads stadskärnan. Notera 

att centrumaktörerna och intressenterna utgörs av samma individer.  

 

- Intressenter  

Intressenter definieras i denna studie som de personer som vi intervjuat i syfte att samla in 

vårt empiriska material. Gemensamt för samtliga är att de är verksamma eller närvarande i 

stadskärnan. De intressenter som omnämns i studien är; Två fastighetsägare, två planerare 

från Karlstads kommun och en företrädare för näringslivet samt en centrumledare.   

 

1.6 Avgränsningar  

Denna studie har en begränsad tidsram vilket har gjort att vi har fått begränsat oss till 

insamling av material samt valet av antal intressenter. En geografisk avgränsning har gjort till 

Karlstads stadskärna. Mot bakgrund av studiens syfte har vi valt att inrikta oss på att klargöra 

utvalda intressenters uppfattningar om Karlstads stadskärna. Urvalet av intressenter baseras på 

att de är verksamma inom det geografiska område som studien undersöker samt att de 

företräder olika näringar och intressen, vilket enligt vår mening ger studien ett bredare 

underlag för analys och diskussion.  
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1.7 Disposition  
 

Kapitel 1- Studiens första kapitel behandlar bakgrund till såväl problemområdet som varför 

vi valde att genomföra denna studie. Vidare definieras även centrala begrepp som 

förekommer i studien. Syfte, frågeställningar och problemformulering finns även i detta 

kapitel. Slutligen behandlar också kapitlet studiens avgränsningar. 

Kapitel 2- I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram i kombination med 

tidigare forskning. Teorier och tidigare forskning kring städer och dess utveckling samt plats, 

lokalisering av handel och e-handel är några av de områden som behandlas i studiens 

teoretiska referensram. Detta ligger sedermera till grund för att besvara studiens 

frågeställningar.  

Kapitel 3- I detta kapitel presenteras studiens metodologiska och empiriska tillvägagångssätt. 

En kvalitativ metod har tillämpats. Bakgrund till såväl metodval som till val av intressenter 

motiveras även i detta kapitel. I kapitlet återfinns även en genomförandebeskrivning av 

studien samt ställningstagen till forskningsetiska aspekter.  

Kapitel 4- I detta kapitel redogör vi för studiens empiri. Det empiriska materialet bygger 

uteslutande på intervjuer med utvalda intressenter. 

Kapitel 5-  I detta kapitel analyseras studiens empiri och teori i förhållande till studiens syfte 

och frågeställningar. I kapitlets avslutande del förs en analytisk diskussion kring vårt 

forskningsproblem.  

Kapitel 6-  I det avslutande kapitlet redogör vi för studiens slutsatser samt besvarar studiens 

frågeställningar. Slutligen reflekterar vi även över framtida forskningsrekommendationer och 

luckor som finns i vår studie.   
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2.  Teoretisk referensram och tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras en genomgång av det teoretiska ramverk som studien grundar sig 

på, i kombination med tidigare forskning som är relevant för studiens problemområde. 

Begrepp och teorier med förankring till studiens syfte och frågeställningar såväl som till den 

bredare kulturgeografiska diskursen presenteras.   

  

2.1 Städers utveckling  

Inom kulturgeografin finns det olika sätt att förklara städers utveckling och framväxt på.    

Björk et al. (2012) beskriver historien bakom stadsutvecklingen och städernas framväxt i 

Sverige. I och med industrialiseringen av Sverige under det sena 1800-talet och under 1900-

talets första hälft kom städer att förändras och ta nya former. Stadskärnorna kom att utsättas 

för en stor omvandling under åren efter andra världskriget, då bostadshus revs för att skapa 

rum för butiker och restauranger samt kontor. Under åren efter andra världskriget ökade också 

befolkningen i Sverige vilket föranledde att bostäder behöver byggas i stor utsträckning, dessa 

lokaliserades emellertid utanför stadskärnan (Björk et al. 2012).  

 

Björk et al. (2012) framhåller vidare att den stora befolkningstillväxten ställde stora krav på 

många av dåtiden svenska städer då dessa grundades långt innan varken bilen eller järnvägen 

fanns. Vilket medförde att städerna tvingades att anpassa sig efter de nya transportmedlen och 

den ökade befolkningen, vilket föranledde att stora ingrepp i gamla stadsmiljöer kom att 

genomföras. Vidare framhåller Björk et al. (2012) att stadsbyggnad handlar om att planera 

stadens och olika stadsdelars funktioner utefter de platsspecifika behov som finns.   

 

I analogi med Björk et al. (2012)  analyserar Anas et al. (1998) i artikeln; Urban spatial 

structure städers utveckling under åren efter andra världskriget. Författarna hävdar att det har 

skett flera större ändringar beträffande stadens struktur. Den stora efterfrågan på bostäder som 

uppkom efter andra världskriget var en bidragande orsak till den förestående förändringen av 

städernas struktur. Många städer har fått flera centrum, vilka lokaliserats i närheten av 

bostäder i stadens mer perifera delar. Även infrastrukturen har under åren efter andra 

världskriget genomgått stora förändringar, vilket bidragit till en ökad mobilitet bland 

invånarna i staden och i dess omland (Anas et al. 1998).  
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Faulk (2006) synliggör i sin artikel; The Process and Practice of Downtown Revitalization 

den växande entusiasmen, som på vissa håll uppstod i och med att en större mängd handel 

utlokaliserades från centrum under 1980 och 1990-talet. Den ökade mobiliteten bland stadens 

invånare bör även ses som en faktor som möjliggjorde att en allt större mängd handel 

utlokaliserades från centrum. Kommuner började därför att formulera mål för att bibehålla en 

god utveckling i stadskärnan (Faulk 2006). 

 

Vidare argumenterar Gratz och Mintz (1998) i boken; Cities Back from the Edge: New Life 

for Downtown för att en av stadskärnans största utmaningar är att identifiera hur de tomma 

ytor som uppstår i staden till följd av utlokalisering av handel ska användas och även hur 

dessa ska finansieras. 

 

För att sedermera återknyta ovanstående teori och tidigare forskning till studiens 

forskningsproblem, kan man se att det pågår ett tydligt arbete från kommunalt håll med att 

arbeta för att stärka Karlstads stadskärna (Karlstads kommun 2012). Detta kan ta sig i uttryck 

i bland annat satsningar i stadskärnan och satsningar på förbättrade kommunikationer.    

Emellertid framhåller Forsberg (2005) att staden likväl som planeringen är under ständig 

förändring, varför det förefaller svårt att förutsäga den framtida utvecklingen i Karlstads 

stadskärna.    

    

2.2 Stadskärnan som plats  

Plats är ett centralt begrepp inom kulturgeografin. Gren och Hallin (2003) argumenterar för 

att det är viktigt att skapa sig en förståelse om vad en plats är, samt vilka olika uppfattningar 

som finns inom platsbegreppet. Plats kan enligt Gren och Hallin (2003) förstås utifrån tre 

olika förståelser. En plats kan för det första uppfattas som avgränsad och annorlunda vilket 

sedermera föranleder att platsen skiljer sig från sin direkta omgivning. Således besitter platsen 

en tydlig fysisk avgränsning då den har en geografisk start- och slutpunkt. Även Castree 

(2003) argumenterar för att en plats har tydliga fysiska avgränsningar i det geografiska 

rummet och kan följaktligen pekas ut som en fast punkt på en karta.  

 

En plats kan enligt Gren och Hallin (2003) karaktäriseras av unika särdrag gentemot andra 

platser. Platsens särdrag kan till exempel utgöras av materiella ting, såsom till exempel 

byggnader, växtlighet eller öppna ytor. Enligt Castree (2003) kan platsen också karaktäriseras 

av en viss identitet eller uppfattning som platsen förknippas med.  
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Avslutningsvis kan platser förstås utifrån sitt användningsområde. Offentliga platser skiljer 

sig till exempel från privata. Det som tydligast skiljer offentliga platser från privata platser är 

att de offentliga platserna utgör en interaktionsyta, antingen människor sinsemellan eller 

mellan människan och det materiella. Castree (2003) argumenterar i liknelse med Gren och 

Hallin (2003) att en plats kan utgöra en interaktionsyta, där människor utför dagliga sysslor 

och aktiviteter samt där möten uppstår. Castree (2003) belyser att det unika med en plats är 

viktigt att studera, främst mot bakgrund av att världen blir mer och mer globaliserad och 

platsers olikheter således avtar i styrka. 

 

Emellertid besitter många platser fortfarande en stark identitet, vilket gör att olika platser 

befäster sin särprägel även i dagens globaliserade samhälle. Den plats som studien undersöker 

har en identitet som stadskärna, det finns faktorer så som till exempel tid och teknisk 

utveckling som kan komma att ändra stadskärnans identitet, vilken idag är knuten till handel 

(Jörnmark 2010).  

 

Castrees (2003) teorier om plats är en viktig del i att förstå platsbegreppet i stort.  

Emellertid förefaller det dock viktigt att inte förglömma identitetens vikt hos en plats. 

Exempelvis besitter olika platser i Karlstad olika identiteter som inte enbart utgörs av läge 

utan också är en produkt av omgivande faktorer såsom bebyggelse. Karlstads stadskärna 

präglas till exempel av en identitet som i mångt och mycket kan knytas an till handel och 

konsumtion. Eftersom staden och stadskärnan som tidigare nämnt är en föränderlig plats är 

det svårt att förutspå huruvida Karlstads stadskärna kommer att behålla sin platsspecifika 

identitet eller inte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

2.3 Stadskärnans framtid 
Det är inte särskilt konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. 

De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln eller de bilburna kunder 

som bor i de bilanpassade bostadsområden som vi har byggt under 1900-talet. För att 

stärka stadskärnorna behövs både bättre tillgänglighet, högre utbud och starkare 

samordning mellan kommun, fastighetsägare och handlare. (Jerker Söderlind 2015, s.2) 

 

Staden och dess utveckling har som tidigare redovisats förändrats över tid och ett flertal 

forskare har försökt att redogöra för stadens betydelse. Citatet ovan är skrivet av Jerker 

Söderlind (2015) och fångar enligt oss problematiken och utmaningarna för stadskärnor. 

Tunström (2009) framhåller till skillnad från Söderlind (2015) i sin avhandling; På spaning 

efter den goda staden att stadskärnan i dagsläget är fylld med flera funktioner som i stor 

utsträckning är kopplade till handel och konsumtion. Dock förbiser ingalunda Tunström 

(2009) att mycket av den handel som tidigare fanns i stadens stadskärnor i dagsläget återfinns 

i externa köpcentrum utanför staden. Vidare argumenterar hon för att stadskärnan utgör 

normen för stadsbyggandet inom en stad, eftersom stadskärnan enligt Tunström (2009) är att 

betrakta som den naturliga och ursprungliga staden.  

 

För att sätta in ovanstående redogörelse i en rimlig kontext kopplat till studiens 

forskningsproblem förefaller det rimligt att mot bakgrund av Söderlinds (2015) och 

Tunströms (2009) argumentation begrunda vilken framtid som Karlstads stadskärna kommer 

att gå till mötes. Forskare inom kulturgeografi framhåller som tidigare nämnt att stadskärnor 

är utsatta för ständiga förändringar, vilka är under påverkan från omgivande rumsliga faktorer 

och skeenden såsom till exempel rådande konjunktur.  

 

Sålunda förefaller det svårt att ur ett objektivt perspektiv sia om vilken framtid som står för 

dörren för Karlstads stadskärna. Tunströms (2009) och Söderlinds (2015) teorier utgör rimliga 

framtidsscenarion som mycket väl kan besannas. Från kommunalt håll framhålls det att 

stadskärnan måste utvecklas såväl innehållsmässigt som gestaltningsmässigt allt eftersom 

Karlstad och dess befolkning växer (Karlstads kommun 2016).        
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2.4 Planering 

Samhällsplaneringen i den urbaniserade staden ställs inför många olika utmaningar, det 

handlar bland annat om att hantera de utmaningar som urbaniseringen skapat såsom 

segregering och andra balansproblem inom staden och i dess omland. För på bästa sätt 

tillmötesgå de utmaningar och problem som uppkommer på olika platser inom staden är 

befolkningssammansättningen viktig att ta i beaktning i utformningen av 

samhällsplaneringen. Befolkningssammansättningen är i ständig förändring, vilket emellertid 

föranleder att även städer är att betrakta som något föränderligt. Samhällsplaneringen har 

genom åren genomsyrats av olika planeringsideal och med tiden anammat nya 

tillvägagångssätt för att planera staden efter rådande ideal. Som tidigare nämnt är staden likt 

planeringen under ständig förändring, vilket resulterar i att en stad aldrig blir färdigplanerad 

(Forsberg 2005).  

 

Jan Gehl (2011) argumenterar i boken; Life between buildings för att planeringen har en stor 

betydelse för livet i staden. Gehl (2011) framhåller att stadens invånare har en vital roll för 

stadens funktion och välbefinnande, dock hävdar Gehl (2011) att innovationer inom främst 

infrastruktur har varit oumbärliga för stadens fortsatta tillväxt och utveckling. Likt Gehl 

(2011) hävdar Jacobs (2005) i boken; Den amerikanska storstadens liv och förfall att 

människorna som befolkar staden besitter en central roll för att staden ska fungera. Jacobs 

(2005) framhåller dock att stadens ytor, såsom till exempel trottoarer och gator har en mycket 

viktig roll i staden. Stadens trottoarer utgör till exempel en mycket viktig mötesplats för 

stadens invånare. Offentliga kontakter mellan stadens invånare skapar enligt Jacobs (2005) en 

av stadens viktigaste egenskaper, nämligen tillit.  

 

Beträffande planeringen av staden är det precis som Gehl (2011) och Jacobs (2005) 

argumenterar för viktigt att ta stadens invånare i beaktning. Planeringen i Karlstads kommun 

sköts från samhällsbyggnadshuset, där sakkunniga tjänstemän utformar planeringen i 

kommunen utefter riktlinjer och styrdokument, samt utefter riktlinjer från det kommunala 

styret (Karlstads kommun 2016). Tunström (2009) framhåller att stadens planering utformas 

främst i text genom till exempel olika detalj- och översiktsplaner, samt arbete mot visioner 

och i projekt. Likväl argumenterar Tunström (2009) också för att den fysiska planeringen kan 

ses som en produkt av den politiska diskursen som förs inom kommunen.  
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Emellertid är det dock viktigt att ha i åtanke att planerarnas makt är begränsad till att i en 

detaljplan ange vilket ändamål en viss byggnad ska ha, så som till exempel handel. En 

detaljplan ska innehålla bestämmelser kring det planlagda områdets huvudändamål, det måste 

även tydligt framgå i detaljplanen vilken typ av mark som ett visst område utgör, till exempel 

kvartersmark eller allmän plats. Således kan planeraren reglera markanvändningen såväl som 

höjden och storleken en byggnad, och vilken typ av verksamhet som ska inrymmas i 

byggnaden. Emellertid kan planeraren inte råda över vilken typ av handel som sedan flyttar in 

i byggnaden (Adolfsson & Boberg 2013).     

 

Enligt Tunström (2009) har stadskärnan en stark förankring i det rådande täthetsidealet. En 

stark stadskärna har enligt Tunström (2009) nära till allt och innehåller ett brett spektrum av 

diverse verksamheter och inrättningar såsom till exempel butiker, restauranger, teatrar, kontor 

och skolor. Mot bakgrund av Tunströms (2009) resonemang angående den täta och attraktiva 

stadskärnan, går det att se tydliga mönster av täthetsidalet i Karlstads stadskärna. Exempelvis 

kan den täta koncentrationen av butiker ses som ett tydligt tecken på att Karlstads kommun 

strävar efter att uppnå en så tät stadskärna som det är möjligt med rådande 

planeringsförutsättningar.   

 

2.5 Centralortsteorin 

Centralortsteorin är en modell som vi i vår studie har tagit hjälp av för att bättre förstå hur 

serviceorter har vuxit fram, samt hur orterna inom modellen samspelar med varandra. 

Christallers teori har sedan sin uppkomst haft varierande betydelse för stadsplaneringen, i 

Sverige var modellen mest framträdande under 1970-talet i samband med 

kommunindelningsreformen 1971 (Sannel 2005). Jan Lundqvist (2006) framhåller i boken; 

Teori og metode i geografi att centralortsteorin än idag går att applicera som 

förklaringsmodell beträffande orters centralitet.  

 

Centralortsteorin grundar sig på den tyske geografen Walter Christallers forskning, vilken han 

offentliggjorde i och med sin avhandling “Die zentralen Orte in Süddeutschland”. Teorin 

grundar sig på en modell av ett område där ett antal orter bildar ett mönster av liksidiga 

trianglar. Trianglarna bildar sedermera ett mönster av regelbundna hexagoner, där varje 

hexagon inrymmer ett samhälle i hexagonens centrum (Sannel 2005).  
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Orterna i modellen delas in i olika benämningar, rangordnat efter ortens storlek, till exempel 

så benämns den mest centrala orten i modellen som en G-ort medan den minst centrala 

benämns som en M-ort. Mellan M och G-orterna finns det ytterligare orter som rangordnas 

efter avtagande centralitet från G-orten (Sannel 2005).    

 

En grundförutsättning för att Christallers centralortsteori ska fungera i praktiken är att 

människor ska införskaffa varor och tjänster på den närmaste ort där detta finns tillgängligt. 

För att införskaffa dagligvaror behöver individen till exempel besöka närmaste M-ort där det 

finns en lanthandel, men för att till exempel besöka ett sjukhus för att få sjukvård behöver 

individen förflytta sig till G-orten.  

 

Enligt Christallers centralortsteori skulle även butiker och andra affärsverksamheter på 

mindre orter inte ha några problem med att överleva. Så är emellertid inte fallet idag då e-

handeln såväl som ett bredare handelsutbud i en närliggande stad kan ha stor inverkan på en 

konsuments handelsmönster. Som en följd av de förändrade handelsmönstren hos 

konsumenter kan det uppstå tomma ytor i staden, vilket Gratz och Mintz (1998) menar är en 

av de största utmaningarna för de verksamma aktörerna i stadskärnan.  

 

Med tiden har det visat sig att grundtankarna i Christallers modell förefaller rimliga, då de 

även har testats i praktiken med någorlunda tillfredsställande resultat. Sannel (2005) 

framhåller dock att det i verkligheten är svårt att hitta de regelbundna hexagoner som 

modellen bygger på (Sannel 2005). Ytterligare kritik mot Christallers centralortsteori går att 

utläsa ur boken Cultural Geography författad av Mike Crang (1998). Författaren belyser att 

det finns fler faktorer än närhet som spelar in på valet av var konsumenten väljer att handla. 

Ekonomi och klasstillhörighet framhölls som faktorer som har inverkan på var människor 

väljer att förlägga sina inköp. Människor kan till exempel åka förbi en butik som ligger nära 

bostaden, för att istället handla i en butik som ligger längre bort vilken man i större 

utsträckning identifierar sig med. Således besitter olika platser och verksamheter olika status, 

vilka sedermera attraherar olika människor (Crang 1998).   
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Med tanke på nya handelsformer såsom postorder och e-handel som vuxit fram sedan 

Christaller lade fram sin centralortsteori, förefaller modellen mer svår att applicera på dagens 

samhällen och stadskärnor. Eftersom dagens handelsutbud är brett och diversifierat inbjuder 

detta konsumenten till ett friare val att uppsöka vilken butik han eller hon vill och därför 

väljer konsumenten inte alltid den närmaste butiken. Forsberg (2005) framhåller som tidigare 

nämnt att städer och samhällen ständigt är utsatta för förändringar som kan ha influerats av 

rådande trender och ideal.  Att Christallers centralortsteori åter kan komma att få en större 

betydelse för samhällsplaneringen kan sålunda inte uteslutas, eftersom grundstrukturen i 

Christallers teori fortfarande bedöms vara relevant.     

 

2.6 Hotellings lag 

Utöver Christallers centralortsteori har den så kallade Hotellings lag haft ett stort inflytande 

på forskning kring lokaliseringsteorier. Matematikern och ekonomen Harold Hotelling 

utarbetade med en av sina teorier en förklaringsmodell för var handel borde lokalisera sig för 

att uppbringa störst lönsamhet. Hotelling menade att konsumenter i första hand föredrar den 

butik som ligger geografiskt närmast deras bostad. Närheten till en butik är dock inte det enda 

som styr konsumentens val. Konsumenter vill enligt Hotelling köpa produkter vars kvalité och 

egenskaper i största möjliga mån överensstämmer med konsumentens önskemål (Hannesson 

2006). 

 

I mindre samhällen där det till exempel endast finns en lanthandel spelar placeringen 

emellertid mindre roll, eftersom butiken inte konkurrerar med några andra butiker i samhället. 

Värt att ha i åtanke är dock att butiken i det mindre samhället eventuellt kan konkurrera om 

kunderna med ett flertal butiker i ett närliggande större samhälle. I ett större samhälle, med ett 

brett och diversifierat butiksutbud spelar butikens lokalisering större roll. För att knyta till sig 

så stort kundunderlag som möjligt bör butiken dels vara belägen i närhet till bostäder och dels 

ha ett varuutbud som kan tänkas passa de krav som de boende i närområdet kan tänkas ställa 

beträffande varans kvalité och egenskaper (Hannesson 2006). Vilken roll handelns 

lokalisering i stadskärnan kommer att spela i framtiden är emellertid svårt att sia om. Mot 

bakgrund av att stadskärnan som tidigare nämnt är en föränderlig plats kan dock handelns 

lokalisering i stadskärnan komma att få en ny betydelse.  
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Jesse W J Weltevreden, författare till artikeln The geography of Internet adoption by 

independent retailers in the Netherlands menar på att detaljhandeln idag är konkurrensutsatt i 

större mån än den var innan internets uppkomst. Butiker har till exempel tvingat stänga på 

grund av den ökande konkurrensen från e-handeln (Weltevreden 2008).  

 

I Karlstad går det möjligen att se tendenser av att e-handeln i viss mån konkurrerar ut fysiska 

butiker, under 2017 har till exempel fler butiker i den nyöppnade gallerian Valvet fått stänga 

(NWT 2018). Resonemanget som förs av Weltevreden (2008) instämmer således till stor del 

på Karlstads stadskärna.     

      

Hannesson (2006) framför kritik mot Hotellings lag i boken Teori och metode i geografi 

gällande till exempel att i dagens städer finns det ofta många butiker som ligger i så nära 

anslutning till varandra vilket gör att slumpen ibland kan vara en bidragande orsak till var 

konsumenterna väljer att göra sina inköp. I liknelse med den kritik mot Christallers 

centralortsteori som  går att utläsa ur boken Cultural Geography författad av Mike Crang 

(1998), så framhåller även Crang (1998) liknande kritik mot Hotellings lag. Det finns enligt 

Crang (1998) som tidigare nämnt olika faktorer som avgör var en konsument väljer att göra 

sina inköp. I motsägelse till såväl Christaller som Hotelling så menar Crang (1998) att 

konsumenten till stor del handlar i den butik som han eller hon identifierar sig mest med, även 

om denne passerar fler butiker med liknade utbud på vägen (Crang 1998).     

  

2.7 Handelns digitalisering  

Forskarna Johan Hagberg och Anna Jonsson har stor och mångårig erfarenhet av forskning 

inom ämnet e-handel. När Hagberg och Jonsson (2016) inledde ett forskningsprojekt inom 

ämnet handelns digitalisering hade diskursen en smal utbredning. Uppfattningen av 

digitaliseringens innebörd ansågs inledningsvis begränsa sig till förlorade marknadsandelar 

för  den fysiska detaljhandeln (Hagberg & Jonsson 2016). Digitaliseringen har enligt Hagberg 

och Jonsson (2016) medfört att fysiska butiker har fått tillgång till bättre datasystem. Även 

digitala betalningar och självskanning är innovationer som kommit med digitaliseringen. 

Emellertid framhåller författarna att framväxten av e-handeln blivit den mest 

uppmärksammade innovationen inom digitaliseringen av handeln. En central fråga för den 

fysiska detaljhandeln blir därför hur digitaliseringen i framtiden kommer att påverka 

konsumenternas köpbeteende. Hagberg och Jonsson (2016) efterlyser en ökad förståelse för 

vad digitaliseringen innebär för handeln.  
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Inom detaljhandeln pågår det enligt Hagberg och Jonsson (2016) en av de största 

omvälvningarna i modern tid nämligen digitaliseringen, dock bör det understrykas att 

digitaliseringen av detaljhandeln ingalunda är en ny företeelse. Forskaren Fredrik Bergström 

(2010) beskriver i motsättning till Hagberg och Jonsson (2016) att e-handeln bör ses som en 

tämligen ny företeelse som inte existerade för drygt 25 år sedan. Hur länge e-handeln har 

existerat som företeelse är således omstritt och oklarheter råder även kring om e-handeln är en 

företeelse som kommer att stå sig även i framtiden. Enighet råder dock kring att 

digitaliseringen har och har haft en stor inverkan på detaljhandeln (Bergström 2010).   

 

2.7.1 E- Handel och detaljhandel i stadskärnan  

 

 

Bild 2: Den svenska e-handelsmarknadens omsättning, räknat i miljarder kronor (SEK)  

Källa: DIBS (2017).  
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Teorier om hur detaljhandeln har förändrats har varit vitt utbredda sedan 1950-talet. Forskaren 

John Dawson (2000) förutspådde i artikeln Future patterns of retailing in Scotland att e-

handeln skulle utgöra 8 % av den totala omsättningen för detaljhandeln i Skottland kring år 

2010. Vidare argumenterar Dawson (2000) för att stadskärnor fortsatt kommer att ha en viktig 

roll för stadens invånare. Dawson (2000) menar dock att klyftan mellan de som bor i 

stadskärnan och de som bor i mer perifera områden i stadens omland kommer öka till följd av 

den framväxande e-handeln. Dawson (2000) belyser att andelen tomma butiksytor kommer att 

öka allt eftersom e-handeln växer sig starkare, detta i kombination med att den bilburna 

externhandeln fortsätter att ha en stark position på den lokala marknaden (Dawson 2000).  

 

För att följaktligen sätta Dawsons (2000) framtidsanalys i en relevant kontext ur ett svenskt 

perspektiv förefaller det lämpligt att ställa denna analys i relation till nyare forskning inom 

ämnet. Kärrholm och Nylund (2011) argumenterar för att de senaste årtiondena har inneburit 

en stor omvälvning för den svenska detaljhandeln. Den största omvandlingen har enligt 

artikelförfattarna skett i form en omlokalisering av fysiska butiker. Butikerna har blivit större 

till ytan och finns ofta lokaliserade kring externa handelsplatser, vilket har medfört att 

genomsnittsavståndet från konsumentens hem till butiken har blivit längre. Som en följd av 

detta har bilen fått en större betydelse inom detaljhandelsdiskursen (Kärrholm och Nylund 

2011). 

 

I den analys som framförs i Kärrholm och Nylunds (2011) artikel förbises i mångt och mycket 

e-handelns inflytande på den svenska detaljhandeln. I motsats till Kärrholm och Nylund 

(2011) framhåller Williams (2009) att e-handeln är att betrakta som revolutionerande för 

detaljhandeln som företeelse. Enligt Williams (2009) har detaljhandeln varit föremål för 

många så kallade revolutioner som har haft varierande inverkan på detaljhandelns fortsatta 

utveckling. Artikelförfattaren argumenterar dock för att den revolution som e-handeln har 

medfört för detaljhandeln står i särställning till de tidigare revolutionerna som ägt rum inom 

detaljhandeln (Williams 2009).  

 

Handelns utredningsinstitut (HUI) framhåller i rapporten; Det stora detaljhandelsskiftet 

(2016) att e-handeln fortsatt är på stark frammarsch och vinner alltjämt nya marknadsandelar 

inom flera olika branscher (HUI 2016). Sålunda står det klart att e-handeln i dagsläget utgör 

en självklar del av detaljhandeln och att e-handeln i grunden förändrat förutsättningarna för 

detaljhandeln, vilket Williams också argumenterar för i sin artikel (Williams 2009).      
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Forskning visar att detaljhandeln i framtiden står inför ytterligare förändringar, där en 

samexistens mellan e-handel och fysisk handel bedöms som det rimligaste framtidsscenariot 

(Rosenström 2016).   

 

 

 

  Bild 3: Detaljhandelns utveckling från 1800-tal till nutid. Källa: HUI - Det stora 

detaljhandelsskiftet (2016).  
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3. Metodbeskrivning  
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkt och de tillvägagångsätt som 

har tagits i anspråk för insamlandet av empirin. Kapitlet redogör även för studiens 

genomförande beträffande bland annat urval och intervjuer. Vidare förs även en diskussion 

kring validitet, reliabilitet samt källkritik och forskningsetiska aspekter. Kapitlet avslutas med 

en metodreflektion.     

 

3.1 Metodologisk utgångspunkt  

Metod är ett redskap för att komma fram till ny kunskap. Det finns två olika typer av 

metodval, dels den kvantitativa ansatsen och dels den kvalitativa ansatsen. 

Forskningsproblemets syfte utgör oftast vilken metod som är lämpligast att använda sig av 

(Trost 2010). Då vårt huvudsyfte med studien inte handlar om att göra studiens resultat 

generella så har vi inte valt att anamma en kvantitativ metodansats. Mot bakgrund av detta har 

vi istället valt en kvalitativ ansats för vår studie (Bergström & Boréus 2005).  

Studien tar i sitt metodval avstamp i en fenomenologisk ansats. En fenomenologisk ansats 

handlar främst om att på ett förståeligt sätt belysa ett problem. Studien syftar till att klargöra 

intressenters uppfattningar om Karlstads stadskärna och dess framtid samt hur intressenterna 

upplever att e-handeln påverkar stadskärnan. Inom kulturgeografin är fenomenologin en av 

två grundläggande filosofier inom den humanistiska diskursen (Nayak & Jeffery 2011).  

Grunden i en fenomenologisk ansats är att studera världen och hur den blir till samt 

människors upplevelser av olika händelser och skeenden. Mot bakgrund av ovanstående 

redogörelse förefaller en fenomenologisk utgångspunkt högst lämplig att anamma som 

metodologisk utgångspunkt (Nayak & Jeffery 2011).    

 

3.2 Urval 

Anledningen till urvalet av intressenterna grundar sig på att de är verksamma inom den fysiskt 

avgränsade plats som studien ämnar undersöka; Karlstads stadskärna. I vårt urval av 

informanter förekommer planerare, fastighetsägare, centrumledare och representanter från 

näringslivet. Antalet intressenter är fem stycken, intressenterna företräder som tidigare nämnt 

olika näringsgrenar vilket vi tror kommer att ge uppsatsen ett bredare underlag för analys och 

diskussion av studiens problemområde.  
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3.3 Genomförande 

Arbetet med denna studie inleddes i januari 2018, efter en process där vi förkastat andra 

ämnesval, bestämde vi oss för att genomföra denna studie. I det första skedet sökte vi efter 

tidigare forskning inom forskningsområdet. Relevant material valdes sedan ut och utefter 

detta formades studiens teoretiska referensram. Därefter kontaktades informanter till 

intervjuer samtidigt som detta skedde utformades intervjuguider till respektive intervju. 

Sammanlagt genomfördes fem stycken intervjuer som ägde rum under den andra hälften av 

april månad.   

 

Studien genomfördes med hjälp av en kvalitativ dataanalys där vi använde intervjuer som 

tillvägagångsätt för att samla in empiriskt underlag till vår analys. Intervjuerna genomfördes i 

semistrukturerad form, vilket gav respondenterna utrymme att utrycka ytterligare åsikter än 

vad frågeformuläret gav utrymme till (Johannessen & Tufte 2003). Frågorna i intervjun 

innehöll olika teman, vilka tar avstamp i studiens syfte och frågeställningar. Johannesen och 

Tufte (2003) framhåller att semistrukturerade intervjuer är ett bra tillvägagångsätt för att 

skapa balans mellan flexibilitet och standardisering i svaren.  

 

Samtliga intervjuer genomfördes på intressentens arbetsplats, vilken under samtliga 

intervjutillfällen utgjordes av ett stillsamt kontorsrum. Under fyra av fem intervjutillfällen 

närvarade studiens båda författare vid intervjun, en av oss ställde frågorna medan den andra 

av oss tog anteckningar. Under den femte intervjun närvarade emellertid endast en av studiens 

författare vilket resulterade i att anteckningar från intervjun uteblev. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades sedan omgående efter det att intervjuerna ägt rum. Johannessen och Tufte 

(2003) redogör för att det finns olika ansatser inom kvalitativ dataanalys, där vi i studien har 

gjort en analys av meningsinnehåll. Data har genom intervjuer samlats in och genom 

transkribering gjorts till texter, därefter kodades texten utefter fyra olika teman, vilka är 

kopplade till studiens teori. Utifrån det transkriberade och kodade datamaterialet upptäckte vi 

samband och mönster, detta låg sedermera till grund för studiens analys, diskussion och 

slutsatser. Efter att intervjuerna hade genomförts och transkriberats, samanställdes studien 

resultat i empirikapitlet. Därefter genomfördes studiens analys, diskussion och slutsats.  
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3.4 Fallstudie  

Fallstudier avgränsar sig i huvudsak till att samla in stora mängder information om en 

avgränsad företeelse. En fallstudie kan genomföras inom både kvalitativa och kvantitativa 

studier. Fallstudier genomförs med fördel genom en kombination av olika metodologiska 

ansatser, vilket sedermera medför att forskaren kan samla in stora mängder data och även data 

som besitter hög detaljrikedom. Fallstudien är ingalunda en metodologisk ansats utan snarare 

en forskningsstrategi. Det är främst två saker som kännetecknar en fallstudie; dels en 

avgränsning av vad som ska studeras samt det som ligger utanför forskningsområdet och dels 

en mer ingående beskrivning av företeelsen som studien ämnar undersöka. Inom fallstudier är 

det avgörande att forskaren belyser det som är väsentligt och specifikt för den förseelse som 

studeras (Johannessen & Tufte 2003).  

 

3.4.1 Intervjuer  

Studiens empiri utgörs av primärdata i form av intervjuer med utvalda intressenter. 

Intressenterna utgörs bland annat av planerare på Karlstads kommun, fastighetsägare i 

stadskärnan samt representanter från olika handels- och centrumverksamheter i Karlstads 

stadskärna. Valet av intervjuer som metodologiskt tillvägagångsätt grundar sig i att vi vill 

samla in ett material som besitter såväl bredd som en mer detaljerad ingång till ämnet. 

  

En styrka hos intervju som metod är att intervjuer i hög utsträckning är formbara och kan 

således anpassas efter forskningsämne och efter den intressent som intervjuas (Valentine 

2005). Valentine (2005) argumenterar vidare i boken; Methods in human geography för att en 

kvantitativ metod med enkäter är att ypperligt tillvägagångsätt om studien ämnar undersöka 

respondenternas ställningstaganden i de specifika frågor som återfinns i enkätens 

frågeformulär. Svaren blir således tämligen standardiserade och utelämnar en djupare 

diskussion kring frågan. För att djupare undersöka en företeelse och där med även ge en 

djupare insyn i intressenternas ställningstagande i olika frågor är det istället fördelaktigt att 

använda sig av intervju som metod. I intervjun synliggörs även intressenters egna erfarenheter 

och känslor kring frågan (Valentine 2005). 
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Tufte och Johannessen (2003) redogör för de olika tillvägagångsätten inom kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer kan enkelt delas in i två ytterligheter, dels den strukturerade 

intervjun där frågeordningen fastställs redan innan intervjun. Den strukturerade intervjun kan 

således liknas vid ett frågeformulär, vilket i viss mån gör den nära relaterad till kvantitativa 

ansatser. Den andra ytterligheten är ostrukturerade intervjuer, där frågeformuleringarna eller 

frågornas ordningsföljd inte är fastställda innan intervjun. I utrymmet mellan dessa två 

ytterligheter finns den så kallade semistrukturerade intervjun, vilken också är den typ av 

intervju som vi har valt för insamlandet av empiri till studien. En semistrukturerad intervju 

grundar sig i en så kallad intervjuguide som i sin tur utgörs av olika teman med generella 

frågor snarare än ett frågeformulär (Johannessen & Tufte 2003).  

 

Relationen mellan intervjuaren och respondenten är enligt Johannessen och Tufte (2003) 

avgörande för vilken information som kommer fram under intervjun. Det finns många 

aspekter som kan spela in på hur en respondent uppfatta den som intervjuar. Exempelvis kön, 

ålder och etnisk tillhörighet är alla faktorer som kan påverka intervjun i en viss riktning. En 

faktor som spelar stor roll är platsen där intervjun genomförs. Det är viktigt att respondenten 

känner sig trygg och bekväm med situationen. Genomförs intervjun i en miljö där 

respondenten kan känna sig underlägsen kan detta komma att påverka svaren som 

respondenten ger (Johannessen och Tufte 2003).  

 

Beroende på respondenternas yrke utformades individuella intervjumallar till varje intervju, 

detta för att på ett tillfredställande sätt kunna besvara studiens syfte. Sammanställningen av 

intervjuerna behandlades på ett varsamt sätt för att således inte förvanska respondenternas 

svar allt för mycket. En kategorisering av de övergripande ämnen som gick att utläsa från 

intervjuerna genomfördes sedan.    
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3.5 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet   

För en vetenskaplig studie är reliabiliteten avgörande för hur tillförlitliga de data som samlas 

in bedöms vara. Reliabiliteten omfattar även urvalet av vilka data som används såväl som 

sättet som data samlas in på. En hög reliabilitet kan bland annat uppnås genom att ställa 

samma frågor till respondenter vid intervjuer eller enkätundersökningar vid olika tidpunkter 

(Johannessen & Tufte 2003). För att styrka studiens reliabilitet har ett noggrant urval av 

insamlad data genomförts, för att sedan komma fram till vilken data som ska bearbetas och 

analyseras.    

 

Validitet används för att förklara vilket mått av relevans den data som samlas in besitter.  

Data med hög validitet ska på ett bra sätt presentera det eller de fenomen som studien ämnar 

undersöka (Johannessen & Tufte 2003). För att ge vår studie en hög validitet har såväl 

metodval som utformning av frågor till intervjuer utformats utefter studiens syfte och 

frågeställningar.    

 

En kvalitativ studie i huvudsak inriktar sig på att studera det särskilda, sedermera uppstår det 

svårigheter att inom ramen för en kvalitativ studie uttala sig om det större och det mer 

allmänna. Således förefaller det svårt att göra generaliseringar, vilket medför att vår studie 

besitter ett förhållandevis litet generaliseringsanspråk (Johannessen och Tufte 2003). Dock 

skulle studiens resultat emellertid kunna överföras på stadskärnor i andra städer med likande 

förutsättningar.  

 

3.6 Forskningsetiska aspekter  

Etiska spörsmål bör främst tas i beaktning då studien ämnar undersöka människor eller hämta 

kunskap från individer. De fyra huvudkraven som finns i samband med en forskningsetisk 

prövning utgår från; Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidtialitetskravet och 

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002).  

I arbetet med vår studie har vi aktivt arbetat med de fyra forskningsetiska huvudkraven. 

Informationskravet har tagits i beaktning i och med att vi på ett tydligt sätt och i en tidig fas 

informerat våra intressenter om studiens syfte. Samtyckeskravet som innebär att intressenten 

själv ska godkänna premisserna under vilka intervjun sker på, tydliggörs genom att vi tydligt 

belyst och klargjort detta med intressenten i god tid innan intervjun samt att vi låtit 

intressenten själv fått bestämma när och var intervjun skulle äga rum. 
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Konfidentialitetskravet uppfylls genom att allt material som rör intervjun och intressenternas 

uppgifter lagras på en extern hårddisk. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin 

endast ska användas i forskningssyfte. Detta informerades intressenterna om i ett tidigt skede 

innan intervjun skulle ägde rum. Vi försäkrade oss även om att vi har intressenternas 

godkännande i avseende att använda uppgifterna i vårt examensarbete (Vetenskapsrådet 

2002).  

 

3.7 Källkritik  

Studiens teoretiska referensram utgörs till uteslutande del av tidigare forskning, rapporter och 

annan relevant litteratur som behandlar studiens forskningsfråga. Av de teoretiker som 

framkommer i studiens teoretiska referensram har flera av dem en stark koppling till 

kulturgeografi, vilket styrker studiens anknytning till huvudämnet för vilket studien 

genomförs inom. Eftersom mycket av innehållet i studiens teoretiska referensram utgörs av 

artiklar, rapporter och böcker som har stämpeln ”Peer Review” så anser vi att det material 

som vi använt oss av är trovärdiga källor.  

Det finns emellertid skäl att vara kritisk till de material som samlats in via intervjuer, då de 

svar som framkom kan vara färgade av respondenternas bakgrund, tidigare erfarenheter och 

personliga åsikter. Eftersom studiens syfte är att klargöra intressenters uppfattningar om 

Karlstads stadskärna och dess framtid samt hur intressenterna upplever att e-handeln påverkar 

stadskärnan så finner vi det uppgifter som framkommit som relevanta i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar.    
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3.8 Metodreflektion 

Som tidigare nämnt har vi använt oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade 

intervjuer. Efter att vi genomfört intervjuerna har vi identifierat vissa styrkor och svagheter 

med vårt tillvägagångsätt. Eftersom vårt urval av intressenter var begränsat och studien hade 

en komprimerad tidsram, var det viktigt för oss att samtliga intressenter ställde upp på 

intervjun. Emellertid inträffade ett bortfall, då en av de tilltänkta intressenterna som vi hade 

bestämt träff med inte dök upp på utsatt tid, vilket föranledde att intervjun inte kunde 

genomföras.  

Vi hade även som målsättning att få till en intervju med en cityledare för hela Karlstads 

centrum som arbetar med centrumutveckling inom föreningen Centrum Karlstad. Dessvärre 

var det svårt att få kontakt med denne tilltänkta intressent, vilket även här föranledde att 

intervjun inte blev av. Emellertid hade detta kunnat vara av intresse för en framtida forskning 

som inriktar sig på att undersöka stadskärnan.    

En stor fördel som vi har identifierat med vårt tillvägagångsätt var att svaren vi fick blev 

utförliga och att dessa även hade hög relevans i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Transkriberingen och den kodning som sedermera genomfördes var även till 

stor hjälp för att utläsa intressenternas svar.   
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4. Empiri (Resultat)  
I detta kapitel redovisas studiens resultat i form av den insamlande empirin i relation till 

olika teman kopplat till studiens syfte och frågeställningar.   

Den insamlade empirin utgörs av fem stycken intervjuer med planerare på Karlstads kommun, 

fastighetsägare, en centrumledare samt en företrädare för näringslivet inom en 

medlemsorganisation dit många butiksinnehavare och företag är anslutna. Då vi har valt att 

inte nämna våra informanter vid namn, kön eller ålder så kommer dessa att i texten omnämnas 

med sin yrkestitel. För att på ett tydligt sätt analysera studiens insamlade empiri och för att 

göra texten lättnavigerad för läsaren har redovisningen av empirin delats upp i fyra olika 

diskussionsteman, vilka är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Dessa fyra teman 

togs fram genom att kategorisera det transkriberade materialet från våra intervjuer. Utifrån 

intervjusvaren kunde vi sedan utläsa fyra huvudteman;  

• Stadskärnans framtid.  

• Planeringens utmaningar i stadskärnan.  

• Förhållandet mellan e-handeln och handeln i stadskärnan.  

• Stadsutveckling, stadens förändrade roll och intressenters upplevelser av stadskärnan.  

4.1 Stadskärnans framtid  

Frågan om huruvida stadskärnan har en framtid är i dagsläget en intensivt debatterad fråga i 

många mellanstora svenska städer. Om stadskärnan har en framtid, vilken framtid är det då 

som stadskärnan går till mötes? För att bringa klarhet i vilken framtid som Karlstads 

stadskärna går till mötes, tillfrågades studiens informanter hur dem trodde att Karlstads 

stadskärna kommer att se ut i framtiden.  

 

Bland fastighetsägarna var den gängse uppfattningen att handeln kommer att finnas kvar i 

Karlstads stadskärna. Dock var de båda fastighetsägarna eniga om att handeln i Karlstads 

stadskärna kommer att ha genomgått en förändring gentemot den handel som finns idag. Att 

handeln fortfarande kommer att finnas i kvar i fysiska butiker framhöll de båda informanterna 

som troligt, dock hade de båda uppfattningen att framtidens butiksytor kommer att vara 

kraftigt förminskade gentemot vad vi ser idag. En av de tillfrågade fastighetsägarna var även 

inne på att butikerna i framtidens stadskärna kommer att vara sammankopplade med någon 

annan form av näring såsom ett café eller en restaurang.  
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Beträffande handelns vara eller icke vara i stadskärnan fanns det även bland de andra 

tillfrågade intressenterna en gemensam uppfattning om att handeln kommer att finnas kvar i 

stadskärnan. Emellertid var dock de övriga intressenterna eniga om att den fysiska handeln i 

butikerna i stadskärnan kommer att genomgå en förändring. Planerarna så väl som 

företrädaren för näringslivet framhöll det i enlighet med fastighetsägna det som troligt att 

butiksytorna i stadskärnan kommer minska. Enligt planerarna och företrädaren för 

näringslivet kan en möjlig utveckling vara att många butiker i framtiden kommer att satsa på 

så kallade ”Show-rooms” där butiken visar upp vad de säljer, dock utan att bedriva försäljning 

i en fysisk butik.   

Huruvida butikers lokalisering och plats har betydelse för stadskärnan och dess framtida 

utveckling är något som bland annat centrumledaren framhåller som centralt. Dels för 

stadsrummets utformning och gestaltning och dels för de enskilda butikernas överlevnad. Den 

tillfrågade intressenten framhåller att planeringen noga bör betänka vilka följder små 

förändringar i staden kan få. En förändring i vägnätet som till exempel innebär att en buss 

ändrar rutt kan vara förödande för en enskild butik som i det långa loppet kan tvingas att slå 

igen. Centrumledaren menade vidare på att lokaliseringen av en butik är i stor grad beroende 

av dess omgivning.  

Det var ett exempel från en annan stad, där man flyttade en busshållplats 20 meter 

längre bort och vad det gjorde för näringsidkaren på den gatan som tidigare bara hade 

folk som släpptes av precis utanför och hade en jättebra omsättning och så flyttar man 

busshållplatsen 20 meter längre ner och den butiken dör – Centrumledare  

Centrumledaren framhöll även uppfattningen om att stadskärnan i framtiden kommer att ha en 

viktig roll, kanske inte främst som handelsplats utan istället som mötesplats. Enligt 

centrumledaren förefaller det även troligt att stadskärnan i framtiden kommer att ha en större 

roll som upplevelsecentrum. Det primära syftet med att besöka stadskärnan behöver därför 

inte nödvändigtvis vara handeln utan snarare helhetsupplevelsen av stadskärnan. För att styrka 

upplevelsen av stadskärnan framhöll centrumledaren vikten av att smycka staden, det vill säga 

att göra gaturummen välkomnande och trevliga för de människor som besöker stadskärnan. 

Att vi kommer att se fler restauranger och caféer i framtidens stadskärnor var emellertid en 

uppfattning som delades av samtliga tillfrågade intressenter. Företrädaren för näringslivet 

framhöll även att näringar och verksamheter som gör det möjligt för konsumenten att unna sig 

något, så som till exempel nagelshoppar troligen kommer att ta en större plats i framtidens 
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stadskärnor. Centrumledaren framhöll att restaurang- och cafénäringen troligtvis kommer att 

gynnas av att en av de stora anledningarna till att man väljer att besöka stadskärnan i 

dagsläget så väl som i framtiden enligt centrumledaren är att man vill ha en upplevelse. 

Utöver att shoppa framhåller intressenten att mötet, som ofta sker på restauranger, caféer eller 

i det öppna stadsrummet kommer att få en större roll i framtiden.  

Jag tror att anledningen till att man handlar i stan är att man vill ha en upplevelse, 

man vill fika, man vill äta, shoppa, man vill mötas, man vill gå på museet eller kanske 

bara sitta vid älvkanten – Centrumledare  

Samtliga tillfrågade intressenter var tydliga med att framhålla att stadskärnan i framtiden med 

stor sannolikhet kommer att ha en större funktion som social kontaktyta. Centrumledaren 

framhåller särskilt att det förefaller sannolikt att stadskärnan i framtiden kommer att fylla ett 

viktigt syfte som mötesplats för människor. Planerarna förehöll i enighet med centrumledaren 

det som troligt att den framtida stadskärnan kommer att vara en plats för möten och socialt 

umgänge. Vilket går i linje med den av samtliga tillfrågade intressenter delade uppfattningen 

om att restaurang- och cafénäringen i framtiden kommer att blomstra, då dessa verksamheter 

är starkt förknippade med socialt umgänge.  

Det finns mycket som pekar på att det kommer vara mer en social mötesplats än att 

man bara åker och gör små ärenden och handlar och kanske att caféer, restauranger 

och andra mötesplatser blir viktigare– Planerare  

 

4.2 Planeringens utmaningar i stadskärnan 

I många mellanstora svenska städer står man inför utmaningen att göra stadskärnan attraktiv. 

En attraktiv stadskärna kan dels uppnås genom ansträngningar från fastighetsägare och 

butiksinnehavare. Emellertid faller det även ett stort ansvar på kommunen i vilken 

stadskärnan är belägen i, då det som bekant är kommunen som har monopol på användningen 

av mark och vatten inom kommunens gränser. För att bringa klarhet i vilka framtida 

utmaningar som planeringen står inför i syfte att göra Karlstads stadskärna till en attraktiv och 

funktionell plats, tillfrågades studiens intressenter om vad den kommunala 

samhällsplaneringen bör göra för att tillmötesgå framtida utmaningar och förändringar i 

stadskärnan.  

Såväl från kommunalt håll som från de övriga tillfrågade intressenterna lyftes samarbete och 

dialog fram som en nyckelfaktor till framgång i planeringen av den framtida stadskärnan. 
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Planerarna framhöll utöver att det är viktigt att ha ett nära samarbete med olika aktörer såsom 

näringsliv, fastighetsägare och andra intressenter att det även är viktigt att vara vaksam på 

rådande samhällstrender. Under en tioårsperiod hinner det till exempel ske stora förändringar 

inom en stad, vilket kan bidra till en rubbning av näringsbalansen på den lokala marknaden. 

En av fastighetsägarna belyste att de externa köpcentrum Bergvik och Välsviken med största 

sannolikhet har utgjort en bidragande påverkan till handelns utveckling under de senaste tio 

åren.   

Företrädaren för näringslivet framhöll att samhällsplaneringen i Karlstads kommun bör hämta 

inspiration från innovativa och framgångsrika större städer. Att se till dem som ligger längst i 

framkant framhöll den tillfrågade intressenten som viktigt. Emellertid är det dock viktigt att 

ha i åtanke att Karlstad är en förhållandevis liten stad och att detta måste tas i beaktning när 

man tittar på exempel från större städer.  

Om man bara tittar väldigt långsiktigt så tror jag verkligen på att titta på de städer som 

verkligen ligger allra längst i framkant, att försöka nå dit. Visst är vi en liten stad i 

jämförelse med väldigt många, men jag tänker mig att; välj något av det de gör då 

istället för att sikta lite för lågt i en massa olika områden. Våga plocka in något och 

testa och gör oss lite speciella och var väldigt innovativa inom vissa områden i alla fall 

– Företrädare för näringslivet  

Utöver företrädaren för näringslivet framhöll även centrumledaren att det är viktigt att våga 

testa lite mer inom planeringen för att på så sätt kunna knyta närmare band mellan kommunen 

och näringslivet. Emellertid nämnde dock inte centrumledaren vilka olika slags test som 

planeringen borde tillämpa, dock framhöll centrumledaren att det är viktigt att när dessa test 

äger rum är det viktigt att förmedla detta på ett tydligt sätt till Karlstadsborna. Det är viktigt 

att även ha i åtanke att det ofta ligger stora investeringar bakom olika projekt inom 

samhällsplaneringen.  

När en av fastighetsägarna tillfrågades vad samhällsplaneringen i kommunen borde göra för 

att på bästa sätt tillmötesgå framtida utmaningar i stadskärnan lyfte den tillfrågade 

intressenten fram att transporter kommer att bli en nyckelfråga i planeringen av framtidens 

stadskärnor. I dagsläget sker många varuleveranser till butikerna i stadskärnan med lastbil, i 

en framtid där e-handeln har tagit större plats på marknaden är det enligt den tillfrågande 

intressenten troligt att varuleveranserna i stadskärnan kommer att bli ännu fler. Eftersom varor 

som beställts på nätet behöver transporteras till olika utlämningsställen.  
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Fastighetsägaren som likt de övriga tillfrågade intressenterna framhöll det som sannolikt att 

stadskärnan i framtiden kommer att utvecklas till en plats för möten och socialt umgänge. 

Fastighetsägaren tryckte vidare på att stadsrummet kommer förändras och tightas ihop, vilket 

i sin tur kommer att försvåra för stora varutransporter att ta sig fram i stadskärnan. Den 

tillfrågade intressenten lyfte fram att nyckeln till att lösa framtidens varutransporter till 

stadskärnan för planeringen är att använda sig av effektiva lösningar.  

Hur ska man effektivisera transporterna då? Jo, vi har ett projekt nu där vi har 

diskuterat huruvida man skulle kunna ha en leveranspunkt med lastbil och sedan så har 

man cykelleveranser i stan till butiken. Just därför skulle man då inte behöva lika stora 

utrymmen samt så sparar man på miljön – Fastighetsägare   

För att avslutningsvis framhålla vad de tillfrågade intressenterna ansåg vara viktigast att ta 

med sig i planeringsarbetet med utformandet av den framtida stadskärnan så framhöll 

intressenterna att;  

- Det är viktigt att se över tillgänglighetsfrågorna.  

- Det är viktigt att ha ett långsiktigt tänk i planeringen samt att alla aktörer arbetar efter 

mot en gemensam målbild.  

- Det är viktigt att vara flexibel inom planeringen och stadsutvecklingen.  

- Det är viktigt att anamma ett obeservatörsperspektiv och vara vaksam på rådande 

samhällstrender och flöden.   

Emellertid framstod dock samarbete mellan kommun, näringsliv, fastighetsägare, andra 

intressenter och verksamheter som den viktigaste faktorn i planeringen för utvecklingen av 

framtidens stadskärna. Samtliga informanter framhöll det som önskvärt att det finns ett nära 

samarbete mellan kommunen och de olika näringarna och verksamheterna som finns i 

Karlstads stadskärna. Detta för att få in så många olika perspektiv i planeringen som möjligt, 

vilket enligt så väl planerarna som de övriga intressenterna skulle vara nyttigt i syfte att få ett 

brett perspektiv i olika planeringsfrågor.    
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4.3 Förhållandet mellan e-handeln och handeln i stadskärnan  

Att e-handeln har vunnit större marknadsandelar och blivit allt mer framstående är något som 

de flesta i dagens samhälle är eniga om. Det råder dock olika uppfattningar om hur mycket e-

handeln har påverkat den fysiska handeln i främst stadskärnan. För att bringa klarhet i hur 

förhållandet mellan e-handeln och den fysiska handeln har påverkat Karlstads stadskärna 

tillfrågades studiens intressenter om vad de ansåg att e-handeln fått för konsekvenser för 

handeln i Karlstads stadskärna. Samt vilka de ansåg vara e-handelns respektive den fysiska 

handelns största för- och nackdelar.  

När studiens informanter tillfrågades om vad som var de största fördelarna med e-handel 

respektive med att handla i en fysisk butik, var svaren beträffande vad som gjorde de båda 

alternativen bra eller dåliga tämligen samstämmiga. En av fastighetsägarna framhöll att e-

handelns största fördel var dess stora utbud, ett påstående som i mångt och mycket fick 

medhåll bland övriga tillfrågade intressenterna. E-handelns roll som prispressare framhölls 

även av flera av de tillfrågade intressenterna. En av de stora fördelarna med e-handel som 

framhölls av intressenterna var dess tillgänglighet i och med att e-handeln ingalunda behöver 

anpassa sig efter öppettider likt den fysiska handeln. Företrädaren för näringslivet lyfte även 

fram att det är väldigt tidseffektivt att handla på nätet och framhöll sedermera att tiden kan ses 

som en avgörande faktor om man väljer att handla på nätet eller i en fysik butik.  

Sedan letar man efter bästa pris, det finns ju ett otroligt utbud och sedan så tror jag att 

det är många som har väldigt ont om tid, i alla fall har jag det – Företrädare för 

näringslivet 

Emellertid lyfte även de tillfrågade intressenterna fram e-handelns nackdelar och negativa 

sidor. Här nämndes främst den stundtals långa leveranstiden samt det faktum att man ibland 

måste besöka flera olika utlämningsställen för att hämta olika produkter som en betydande 

akilleshäl. En av fastighetsägarna framhöll särskilt problematiken med att hämta ut produkter 

som levererats från olika e-handelsföretag på olika utlämningsställen. Intressenten påtalade att 

detta var såväl tids- och resurskrävande som att det kan vara dåligt för miljön, då man måste 

transportera sig till olika utlämningsställen som är belägna på olika platser i staden. 

Fastighetsägaren framhöll vidare nyttan av att i framtiden ha ett utlämningsställe där man kan 

hämta alla produkter som levererats från e-handeln.  
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Beträffande fördelarna med att handla i fysiska butiker i stadskärnan framhöll flera av 

intressenterna att det är smidigt i det avseendet då man behöver prova något, till exempel ett 

klädesplagg eller ett par skor. Flera av de tillfrågade intressenterna framhöll även att den 

fysiska handeln fortfarande besitter en stor fördel i syfte i att man på ett smidigt sätt kan 

lämna tillbaka produkter som man inte vill ha, genom så kallat öppet köp. 

 Emellertid använder sig flera aktörer inom e-handeln också av öppet köp, dock måste den 

inhandlade produkten returneras med post vilket i vissa fall kan medföra vissa merkostnader. 

Företrädaren för näringslivet framhöll även att denne i högre utsträckning skulle handla i 

fysiska butiker om intressenten i förväg kunde ta reda på lagersaldot i den fysiska butiken 

över nätet. Intressenten understryker styrkan i att man i så fall även skulle veta exakt vilket 

utbud butiken har, vilket företrädaren för näringslivet framhåller som en viktig faktor i 

avseende i att få fler människor att handla i fysiska butiker i stadskärnan så väl som på andra 

platser i staden.  

Service och bemötande är något som enligt centrumledaren utgör en klar fördel för den 

fysiska handeln. Centrumledaren tydliggör vidare att det förefaller svårt för e-handeln att ge 

den service och det bemötande som du kan få av en butiksanställd när du besöker en fysisk 

butik. Således framhöll centrumledaren mötet mellan kunden och de som arbetar i butiken 

som en nyckelfaktor för att den fysiska handeln även i framtiden ska fortsätta att attrahera 

kunder.  

 Det handlar jättemycket om service, ser du kunden; Hej! Le! Mötet är jätteviktigt. För 

det kan du inte få på plattan än så länge i alla fall – Centrumledare  

Beträffande nackdelarna med att handla i fysiska butiker framträder dessa enligt flera av 

intressenterna främst då de ställs mot det stora och diversifierade utbud som e-handeln 

besitter. Att e-handeln i många avseenden utgör en prispressare är en enligt flera av 

intressenterna ytterligare en anledning till att man väljer bort handeln i fysiska butiker till 

förmån för e-handeln. Som tidigare nämnt är även tiden en avgörande faktor för att handeln i 

stadskärnan väljs bort till förmån för e-handeln. En av fastighetsägarna framhöll till exempel 

att många i dagens samhälle har svårt att få tiden att räcka till, vilket kan föranleda att man 

som konsument finner det jobbigt och stressande att springa runt i en butik och leta efter en 

produkt. Således är det enligt den tillfrågade intressenten möjligt att många människor fördrar 

att handla över nätet, vilket kan göras oberoende av plats och tid på dygnet.   
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Förhållandet mellan e-handeln och den fysiska handeln präglas emellertid av en viss 

komplexitet. Huruvida de båda näringarna bör ses som konkurrenter till varandra råder det i 

dagsläget delade meningar om. Planerarna ställer sig frågande till påståendet att e-handeln 

över huvud taget bör ses som en konkurrent till den fysiska handeln. Enligt planerarnas 

uppfattning bör i stället e-handeln ses som ett understöd till den fysiska handeln i avseende att 

bland annat utvidga butikens kundkrets samt som ett möjligt komplement till varuutbudet i 

den fysiska butiken. Att e-handeln och den fysiska handeln kan dra nytta av varandra är ett 

påstående som flera av de tillfrågande intressenterna är eniga om.  

Emellertid framhåller såväl centrumledaren som en av fastighetsägarna att det finns en lång 

resa att göra i syfte att få e-handeln och den fysiska handeln att på ett fördelaktigt sätt dra 

nytta av varandra. Centrumledaren pekade på att många aktörer som är aktiva inom handeln i 

dagsläget betraktar e-handel och handel i fysiska butiker som två vitt skilda saker medan, 

flertalet av konsumenterna i stort sätt betraktar det som en och samma sak. Centrumledaren 

utryckte även sin förvåning över att handeln inte kommit längre på planet i fråga.  

Jag är förvånad över att vi inte har kommit längre. Jag tror att det finns en stor resa att 

göra här för butikerna som ser en fysisk butik och e-handeln som två separata ben, för 

kunden ser det som ett och samma – Centrumledare  

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse förefaller det tydligt att det finns mycket att säga 

om förhållandet mellan e-handeln och stadskärnan, samt vilka för- och nackdelar de båda 

näringsgrenarna har. Enligt en av fastighetsägarna är det dock viktigt att ha i åtanke att även 

externhandeln påverkar stadskärnan.  

 E-handeln har nog påverkat mer än vad externhandeln har gjort tidigare tror jag. Nu 

har vi nog vad man kan kallan en dubbelpåverkan, både från externhandel och från e-

handel – Fastighetsägare  
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4.4 Stadsutveckling, stadens förändrade roll och intressenters upplevelser av 

stadskärnan 

Att städer ständigt är under förändring är för de flesta ett känt faktum. Sedan den stora 

stadsbranden 1865 har Karlstad och dess stadskärna genomgått många olika förändringar, 

vilka till stor del har präglats av rådande planeringsideal vid tiden då förändringar i 

stadsrummet ägt rum.  För att bringa klarhet i vad stadskärnan har för roll idag tillfrågades 

studiens intressenter om deras upplevelser av stadskärnan.  

Eftersom intressenterna kom från olika bakgrunder hade de också olika uppfattningar om 

stadskärnan. Vissa av intressenterna hade till exempel levt i Karlstad i hela sitt liv medan 

andra endast hade bott i staden i ett fåtal år. Detta bör följaktligen ses som en faktor som 

tydligt spelar in på intressenternas upplevelser av stadskärnan, därför är detta en viktig faktor 

att ta i beaktning.  

Planerarna framhöll att det under de senaste åren har blivit fler tomma butikslokaler i 

stadskärnan, än vad som tidigare funnits. Planerarna lyfte här fram gallerian Valvet som ett 

exempel på vad tomma butikslokaler kan innebära för uppfattningen om stadskärnan. Många 

tomma butikslokaler gav enligt planerarna en känsla av att stadskärnan var tom, även om så 

inte var fallet. Centrumledaren lyfte att det i dagsläget finns många tomma butikslokaler i 

Karlstads stadskärna och att det under de senaste tio åren har blivit svårare att upprätta 

nyetableringar i stadskärnan. 

I Mitt i City 2017 då hade vi över 17 förflyttningar här inne och då ska man veta att vi 

har 48 enheter, då ska man ha med sig att jag har en väldigt stark ägare som vill gå in 

och verkligen vill göra en förändring, så de lokaler som vi har haft tomma har vi 

investerat väldigt mycket pengar i för att få upp attraktiviteten – Centrumledare 

Planerarnas och centrumledarens uppfattning om att det finns många tomma butikslokaler i 

stadskärnan motsägs emellertid inte av någon av de övriga tillfrågade intressenterna. 

Företrädaren för näringslivet framhöll dock att det under de senaste tio åren blivit fler butiker 

med ett större utbud i stadskärnan men samtidigt lyfte intressenten fram sin uppfattning om att 

handeln i Karlstads stadskärna under de senaste åren har varit på nedgång, något som enligt 

företrädaren för näringslivet emellertid inte kan underbyggas med statistiska bevis. 
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Bild 4: Tom butikslokal i Karlstads stadskärna. Källa: Eget fotografi. 

Tidsperspektivet i vilket man kan lägga märke till förändringar är en faktor som tydligt delar 

de tillfrågade intressenterna. Vissa menade att tio år är ett för kort tidsperspektiv medan andra 

menade att det är ett för långt tidsperspektiv. En av fastighetsägarna framhöll att det händer 

mycket i en stadskärna på tio år, intressenten menade därför att man bör betrakta förändringar 

i ett kortare tidsperspektiv. Fastighetsägaren menade vidare att det även är viktigt att ta de 

förändringar som sker utanför stadskärnan i beaktning när man ser till vilka förändringar som 

stadskärnan har genomgått under en längre tidsperiod. Intressenten pekade till exempel på att 

det externa köpcentret Välsviken inte fanns för tio år sedan. Som tidigare nämnt spelar 

externhandeln en stor roll för utvecklingen i stadskärnan, vilket såväl fastighetsägaren som 

flertalet av studiens tillfrågade intressenter var noga med att påpeka. 

Ja, jag tror ju att en stad förändras hela tiden på olika sätt och det som inte fanns för 

tio år sedan är ju Välsviken – Fastighetsägare  
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Flera av studiens tillfrågade intressenter framhöll att de upplevde att ett unikt butiksutbud är 

viktigt för upplevelsen av stadskärnan. En av fastighetsägarna framhöll Magazinet sport på 

Fredsgatan i Karlstad som ett bra exempel på en butik som med bravur klarat av de 

omvandlingar som stadskärnan genomgått hitintills. Intressenten menade att detta beror på att 

butiken sedan länge har funnits i Karlstads stadskärna och har således tillförskaffat sig en 

trogen kundkrets. Att butiken även har specialiserat sig på en viss typ av produkter har enligt 

intressenten betydelse för varför butiken har klarat av att anpassa sig till olika förändringar i 

stadskärnan.  

Det finns några supernischade butiker som har funnits rätt länge och som har en trogen 

kundkrets som de bygger sitt sortiment på. Men det kan vara svårt för stora kedjor att 

bygga upp det. Jag tänker som Magazinet sport till exempel som ligger i hörnet vid 

Fredsgatan, de har legat där så länge jag minns och de har superkunskap inom bland 

annat skidåkning, klättring och vissa andra grejer. Sedan vet jag inte ens om de har 

någon e-handelssida men jag tror att de säljer mycket på sin unika kunskap och det 

personliga mötet – Fastighetsägare  

Flera av studiens tillfrågade intressenter belyste vikten av att acceptera att stadskärnan är en 

föränderlig plats där nya förändringar ständigt bidar till att forma stadsrummet. Emellertid 

framhöll även studiens tillfrågade intressenter att det är viktigt att planeringen 

uppmärksammar rådande trender och mönster för att således kunna forma en gynnsam 

stadsutveckling för Karlstads stadskärna, som bidar till att stadskärnan skulle kunna upplevas 

som en mer trivsam miljö att vistas i för stadens invånare och besökare. 
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5. Analys  
I detta kapitel analyseras och diskuteras den insamlade empirin i relation till studiens 

teoretiska referensram och tidigare forskning. I kapitlet beaktas likheter och skillnader 

mellan den insamlade empirin och studiens teoretiska referensram, vilket följaktligen 

utmynnar i en diskussion. Slutligen leder analysen till studiens slutsatser där 

frågeställningarna besvaras. Analyskapitlet är uppdelat efter studiens tre frågeställningar 

och redovisas således därefter.  

5.1 Utmaningarna i stadskärnan 

Vår första frågeställning syftade till att klargöra vilka utmaningar i stadskärnan som har 

identifierats av studiens tillfrågade intressenter. 

 

Ja, jag tror ju att en stad förändras hela tiden på olika sätt – Fastighetsägare 

Att städer är under ständig förändring var en uppfattning som delades av flertalet av de 

tillfrågade intressenterna. En av fastighetsägarna, som levererade citatet ovan belyste särskilt 

att förändringar är en av de största utmaningarna för stadskärnan. De tillfrågade intressenterna 

hade olika uppfattningar om vilka förändringar som har påverkat och som kommer att påverka 

stadskärnan mest i framtiden. Fastighetsägaren tryckte mycket på att många förändringar 

hinner ske inom en tioårsperiod och framhöll tillkomsten av Välsviken som en faktor som 

tydligt påverkat och skapat nya utmaningar för stadskärnan. Planerarna lyfte istället att tomma 

butikslokaler har blivit en utmaning för stadskärnan och lyfte fram Gallerian Valvet som ett 

exempel. Gallerian står i dagsläget till stor del tom, vilket enligt planerarna kan bidra till att 

besökare i stadskärnan upplever stadskärnan som tom, även om så emellertid inte är fallet. 

Vad som går att utläsa av de tillfrågade intressenternas svar är att många av utmaningarna i 

Karlstads stadskärna är knutna till att kunna tackla förändring främst inom den fysiska 

handeln.  

Moa Tunström (2009) framhåller att en stadskärna i dagsläget är fylld med funktioner som är 

kopplade till handel och konsumtion, dock framhåller Tunström (2009) att samma funktioner 

som återfinns i stadskärnan emellertid också återfinns i externa köpcentrum, utanför 

stadskärnan. Tunström (2009) framhåller att det ovan beskrivna förhållandet mellan 

stadskärna och externhandel ofta målas upp som ett hot mot stadskärnans fortlevnad.  
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Gunnel Forsberg (2005) framhåller i likhet med Tunström (2009) att staden utsätts för 

påverkningar, vilka kan ses som hot mot stadskärnan som vi känner den idag. Utöver de yttre 

påverkningar från till exempel extern- och e-handel som stadskärnan utsätts för framhåller 

Forsberg (2005) bland annat det som en utmaning för såväl stadskärnan som planeringen att 

en stad aldrig blir färdigplanerad. Planerarna framhöll som tidigare nämnt att tomma 

butiksytor är en stor utmaning för stadskärnan. På den punkten får planerarna medhåll från 

Gratz och Mintz (1998) som hävdar att en av stadskärnans största utmaningar är att hantera 

tomma lokaler i stadskärnan.  

Mot bakgrund av de teorier som framhålls av främst Tunström (2009) och Forsberg (2005) 

visar vårt resultat att det finns vissa beröringspunkter. Bland annat så hävdade såväl en 

fastighetsägarna bland våra tillfrågade intressenter att externhandeln är en utmaning för 

stadskärnan. Den tillfrågade intressenten får här medhåll av Tunström (2009) som även hon 

framhåller att externhandeln rentav utgör ett hot mot stadskärnan.  

En annan utmaning för stadskärnan som framhölls av flera av de tillfrågade intressenterna var 

att hitta stadskärnans framtida identitet. Centrumledaren tryckte till exempel mycket på att för 

att förbättra besökares upplevelser av stadskärnan är det viktigt att se till så att gaturummen är 

inbjudande att vistas i. Att även få in aktivitetsbaserade inslag i stadsrummet framhöll 

centrumledaren som viktigt för hur staden upplevs. Flertalet av de tillfrågade intressenterna 

uttryckte vidare att restaurang och cafénäringen troligtvis kommer att få ett uppsving i 

framtidens stadskärnor, varför också intressenterna framhöll att stadskärnan bör utformas efter 

just dessa näringar.  

Noel Castree (2003) betonar vikten i att olika platser kan karakteriseras av olika identiteter. 

Platser kan också karakteriseras av användningsområde, varför Castree (2003) betonar att 

offentliga och privata platser skiljer sig från varandra, eftersom offentliga platser ofta utgör en 

interaktionsyta mellan människor sinsemellan. Jane Jacobs (2005) framhåller likt Castree 

(2003) att ytor i staden, så som till exempel trottoarer och gator har en viktig roll för att staden 

ska fungera. Trottoarer och andra ytor i staden utgör nämligen enligt Jacobs (2005) en viktig 

kontaktyta och mötesplats för stadens människor.  
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En utmaning för stadskärnan blir därför enligt såväl Castree (2003) som flertalet av de 

tillfrågade intressenterna att omforma stadskärnans identitet. Centrumledaren framhöll att det 

är viktigt att utforma gaturummen på ett inbjudande och tillmötesgående sätt. Det går här att 

utläsa en liknelse med Jacobs (2005) teorier i avseende att de båda anser att stadens gator 

spelar en viktig roll för hur staden och i det här fallet stadskärnan upplevs.   

En ytterligare utmaning för stadskärnan och främst fysiska handeln i stadskärnan har efter 

genomgång av intressenternas svar visat sig vara e-handeln. Planerarna framhöll åsikten om 

att e-handeln inte enbart bör betraktas som en konkurrent till den fysiska handeln. Planerarna 

framhöll istället att e-handeln kan utgöra ett viktigt komplement och understöd till de fysiska 

butikerna i stadskärnan. Till exempel så påpekade planerarna att butikerna skulle kunna utöka 

sin kundkrets genom att både finnas som fysisk butik och på internet. En annan av de 

tillfrågade intressenterna ger här planerarna medhåll men hävdar också att handeln i 

stadskärnan är utsatt för en dubbelpåverkan från såväl externhandeln som e-handeln.  

Jesse W J Weltevreden (2008) framhåller att detaljhandeln idag är konkurrensutsatt i en större 

utsträckning än vad den var innan internets tillkomst. Emellertid belyser Weltevreden (2008) 

inte huruvida e-handeln enbart bör ses en konkurrent till den fysiska butikshandeln eller om 

den också kan ses som ett komplement och understöd till den fysiska handeln. David E 

Williams (2009) argumenterar för att e-handeln har varit revolutionerande och haft stor 

betydelse för detaljhandeln.  

För att slutligen redogöra för vår analys kan det konstateras att det bland studiens tillfrågade 

intressenter finns en klar uppfattning om att det finns flera utmaningar för framtidens 

stadskärna. Bland annat kan flera av stadskärnans utmaningar knytas an till handeln och 

utformningen av gaturummet. I enighet med vad de tillfrågade intressenterna framhöll 

angående handeln i stadskärnan hävdar bland andra Gratz och Mintz (1998) att en av de 

största utmaningarna för stadskärnan ligger i att hantera tomma ytor som uppstår i staden. Mot 

bakgrund av den diskussion som förts i detta kapitel kan det konstateras att det finns en 

relativt stor samstämmighet mellan de tillfrågade intressenternas svar och den teori och 

tidigare forskning som behandlas i studiens teoretiska referensram.     
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5.2 Planeringens framtida utmaningar i stadskärnan 

I föregående kapitel konstaterades det att det finns utmaningar för stadskärnan, emellertid 

kvarstår frågan hur planeringen ska göra för att på bästa sätt tillmötesgå dessa utmaningar?  

En enhetlig uppfattning som lyftes fram bland de tillfrågade intressenterna var att planeringen 

från främst kommunalt håll behöver bli bättre på att samarbeta med föreningar, näringsidkare 

och andra aktörer i stadskärnan såväl som i övriga Karlstad. Centrumledaren efterfrågade 

framförallt ett ökat samarbete och en djupare dialog med Karlstads kommun i avseende att 

forma gaturummet och smycka staden. Den tillfrågade intressenten framhöll också att 

planeringen från kommunens sida har en stor utmaning i att förbättra sin dialog med såväl 

medborgare som näringsidkare. En av fastighetsägarna framhöll att planeringen bör vara 

ödmjuk inför de förändringar som ständigt pågår i staden och stadskärnan. Den tillfrågade 

intressenten menade således på att planeringen bör akta sig för att bygga fast sig i stora och 

kostsamma investeringar, som det sedan inte går att ändra på.  

Fastighetsägaren framhöll även att den kommunala planeringen bör vara försiktig med att ta 

för stora steg i någon riktning och istället arbeta med att ta mindre steg i den 

utvecklingsriktning som förefaller mest trolig. Emellertid var även planerarna införstådda med 

problematiken kring att det finns en förbättringspotential i samarbetet och dialogen mellan 

kommunen och aktörerna i stadskärnan. Planerarna framhöll likt de andra tillfrågade 

intressenterna att samarbetet mellan kommunen och näringsidkare, föreningar och andra 

aktörer är en nyckelfaktor för att uppnå framgång. Den tillfrågade intressenten lyfte dock fram 

att ansvaret för att ha ett välfungerande samarbete emellertid är något som bör delas mellan 

kommunen och aktörerna i stadskärnan. Planerarna underströk att ett gemensamt och samfällt 

arbete mot en gemensam målbild för Karlstads stadskärna skulle vara ett stort steg i rätt 

riktning mot att uppnå en önskvärd utveckling av stadskärnan för såväl kommun som de 

aktörer som är verksamma i stadskärnan.  

Jerker Söderlind (2015) framhåller att en god och gynnsam utveckling av stadskärnan uppnås 

främst genom bättre tillgänglighet, större utbud men framförallt genom starkare samordning 

och samarbete mellan kommun, fastighetsägare och andra aktörer i stadskärnan. Söderlind 

(2015) understryker i enighet med de tillfrågade intressenterna att en av planeringens största 

utmaningar ligger i att styrka samarbete och samordningen mellan kommunen och de aktörer 

som är verksamma i stadskärnan. 
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Mot bakgrund av den ståndpunkt som Söderlind (2015) framhåller med sin teori går det 

tydligt att utläsa en samstämmighet mellan Söderlinds (2015) teorier angående planeringens 

utmaningar i stadskärnan och de svar som de tillfrågade intressenterna gav på frågan 

angående vilka utmaningar planeringen står inför i stadskärnan.  

Ytterligare en utmaning som den kommunala planeringen står inför i avseende att planera 

framtidens stadskärna lyftes av företrädaren för näringslivet som hävdade att en av de största 

utmaningarna ligger i att planeringen bör tänka än mer långsiktigt än vad som görs idag. Den 

tillfrågade intressenten framhöll exemplet med parkeringsplatser i stadskärnan som ett 

exempel på ett område där ett mer långsiktigt tänk från den kommunala planeringen bör 

tillämpas. Företrädaren för näringslivet menade på att lösningar som planeras idag snabbt kan 

bli utdaterade i framtiden, till exempel på grund av att stadskärnan i framtiden kan komma att 

vara fri från bilar. Planerarna var i viss måna eniga med företrädaren för näringslivet i 

avseende att planeringen bör anamma ett långsiktigt perspektiv. Planerarna framhöll vidare att 

det är viktigt för planeringen att vara vaksam på olika trender och därmed också ta hjälp av 

trendanalytiker för att bättre kunna förutsäga vilken framtid stadskärnan mest troligt kommer 

att gå till mötes. Den tillfrågade informanten framhöll vidare nyttan av att använda sig av 

personer med olika kompetens för att kunna analysera eventuella trender och skeenden i 

stadskärnan, eftersom planerarna emellertid framhöll att de själva ingalunda var några 

experter inom framtidsanalys av till exempel handel.       

Björk et al. (2012) belyser med sin teori angående städer och stadsbyggnad, att städer och 

stadsdelar bör planeras utefter de platsspecifika behov som finns på platsen i fråga. Vidare  

framhåller författarna att städer genom historien har utsatts för många olika förändringar och 

omvandlingar. Mot bakgrund av Björk et als. (2012) redogörelse beträffande dennes teorier 

kring städer och stadsbyggande förefaller det rimligt att anta att städer även i framtiden 

kommer att utsättas för förändringar som planeringen måste tillmötesgå och hantera. En 

utmaning som lyftes fram av de tillfrågade intressenterna var att planeringen bör anamma ett 

långsiktigt perspektiv i planeringen av såväl stadskärnan som den övriga staden. Detta är 

något som emellertid inte behandlas av de teoretiker vars teorier lyfts fram i studiens 

teoretiska referensram. Dock framhåller Forsberg (2005) som tidigare nämnt att städer likväl 

som planeringen är under ständig förändring och att det därför är en stor utmaning för 

planeringen att tänka och planera långsiktigt.  
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För att slutligen redogöra för vår analys kan det konstateras att det bland de tillfrågade 

intressenter finns en tydlig uppfattning om vilka som är planeringens största utmaningar i 

stadskärnan. Det rådde tämligen en stor enighet bland studiens tillfrågade intressenter  om att 

en av de största utmaningarna för planeringen i stadskärnan ligger i att kunna samarbeta med 

näringsidkare, föreningar och andra aktörer i Karlstads stadskärna. Även Söderlind (2015) 

betonar som tidigare nämnt att en av de kommunala planeringens största utmaningar ligger i 

att styrka samarbetet mellan den kommunala planeringen och aktörerna i stadskärnan. Som en 

avslutande reflektion av denna analys vill vi betona att det möjligen kan komma att uppstå 

oenighet mellan de olika aktörerna i avseende vilka utmaningar som bör få störst utrymme. 

Detta mycket på grund av att de olika intressenterna kan ha olika uppfattningar om vad som är 

viktigast och vad som bör prioriteras i planeringen av den framtida stadskärnan.    
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5.3 Faktorer bakom valet att besöka stadskärnan  

I föregående kapitel har vi redogjort för de utmaningar som stadskärnan och planeringen 

enligt de tillfrågade intressenterna står inför. Emellertid framhöll intressenterna också att det 

finns många goda anledningar till att besöka Karlstads stadskärna.  

De tillfrågade intressenterna lyfte fram ett brett spektrum av olika faktorer till varför 

människor kan tänkas besöka Karlstads stadskärna. Flertalet av intressenterna framhöll dock 

att en av de stora anledningarna till att människor kan tänkas besöka stadskärnan är för att 

umgås och träffa andra människor. Företrädaren för näringslivet framhöll att stadskärnan i 

framtiden troligtvis kommer att fylla en ännu större social funktion än vad den gör idag. Även 

planerarna framhöll det som trovärdigt att Karlstads stadskärna i framtiden kommer att 

utvecklas mer emot att vara en social mötesplats och arena snarare än en handelsplats. Flera 

av de tillfrågade intressenterna framhöll även att en stor anledning till att människor kan tänka 

sig att besöka stadskärnan är de unika miljöer som finns i nära anslutning till stadsrummet. 

Klarälven framhölls här som ett exempel på en unik miljö i stadskärnans närhet och flera av 

de tillfrågade intressenterna, planerarna framhöll däribland det som troligt att stadskärnan i 

framtiden kan komma att rikta sig än mer mot älven. En av fastighetsägarna framhöll även att 

ett unikt butiksutbud kan vara en bidragande faktor till att människor väljer att besöka 

stadskärnan. En uppfattning som framhölls av centrumledaren var även att det personliga 

mötet mellan kunden och den butiksanställda spelar en stor roll för att människor väljer att 

besöka stadskärnan. Centrumledaren framhöll även detta som en konkurrensfördel gentemot 

e-handeln som enligt intressenten inte kan ge samma service och bemötande som gentemot 

kunden som denne kan få i en fysisk butik.     

Jacobs (2005) framhåller som tidigare nämnt att det är viktigt att människor kan mötas i 

staden för att staden ska fungera ur ett socialt perspektiv. Flera av de tillfrågade intressenterna 

framhåller det som troligt att stadskärnan i framtiden kan komma att få en större roll som 

mötesplats för människor, varför det sålunda i enighet med Jacobs (2005) teorier förefaller 

rimligt att anta en sådan utveckling skulle vara till gagn för stadskärnan. Christallers 

centralortsteori bygger i stor utsträckning på att människor införskaffar varor på den ort som 

ligger närmas bostaden (Sannel 2005). Även Harold Hotelling framhåller närheten, samt 

kvalitén på produkten som avgörande faktorer kring vart människor väljer att göra sina inköp 

(Hannesson 2006).   
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I motsatts till vad Christallers och Hotellings teorier framhåller beträffande människors 

handelsmönster och vart de väljer att göra sina inköp, framhöll inga av de tillfrågade 

intressenterna att geografisk närhet är en faktor som spelar in i valet att besöka eller handla i 

stadskärnan. Emellertid finns det mot bakgrund av de svar som intressenterna gav skäl att anta 

att Christallers och Hotellings teorier inte besitter någon större relevans för de område som 

studien valt att undersöka. I händelse av att studien hade genomförts ur ett annat 

forskningsperspektiv hade emellertid Christallers och Hotellings teorier möjligen kunnat 

framstå som mer relevanta.   

För att slutligen redogöra för vår analys så kan det konstateras att en av de största faktorerna 

till att besöka stadskärnan enligt flertalet de tillfrågade intressenterna i mångt och mycket 

handlar om att människor besöker stadskärnan för att umgås och möta andra människor. 

Flertalet av de tillfrågade intressenterna framhöll även att det unika som finns inom 

stadskärnan både i stadsrummets omgivningar och inom handeln i stadskärnans butiker utgör 

en stor anledning för många människor att besöka stadskärnan. Emellertid är det dock viktigt 

att förstå att varje enskild individ har olika uppfattningar om vad som lockar till att besöka 

stadskärnan. Således kan de tillfrågade intressenternas svar inte ses som representativa för 

hela befolkningen.  

5.4 Avslutande analytisk diskussion  

Tidigare i analysen har vi konstaterat att stadskärnan är en plats som ständigt utsätts för 

förändring och yttre påverkningar. Detta bidar till att utmaningar för såväl stadskärnan som 

planeringen uppstår. En av våra tillfrågade intressenter framhöll att förändringar och 

påverkningar från så som till exempel e-handel är något som måste accepteras av såväl den 

kommunala planeringen som av aktörerna i stadskärnan. Emellertid framhåller intressenten 

dock att det är upp till varje enskild aktör att tillmötesgå de utmaningar som förändringarna 

bär med sig.  

Emellertid är det även viktigt att förstå att olika förändringar påverkar olika aktörer på olika 

sätt. Som det tidigare nämnts i analyskapitlet lyfts uppfattningen om att Karlstads stadskärna 

skulle gynnas av att alla aktörer samarbetade mot ett gemensamt mål, sålunda är det viktigt att 

ha förståelse för de olika utmaningar som intressenterna och dess verksamheter står inför.   
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Ansvarsfrågan för vem som ska driva utvecklingen framåt blir sedermera central. Vår analys 

påvisar emellertid att det finns en uppfattning bland främst planerare men även bland andra 

aktörer om att ansvaret för att driva utvecklingen i stadskärnan framåt ska delas mellan 

kommunen och de övriga aktörerna i stadskärnan.   

Martin Rosenström (2016) framhåller att en samexistens mellan e-handeln och den fysiska 

handeln är det mest troliga framtidsscenariot för detaljhandeln. Bland studiens tillfrågade 

intressenter framhöll bland annat planerarna att en samexistens mellan e-handeln och den 

fysiska handeln skulle vara till gagn för såväl den fysiska handeln som e-handeln. Istället för 

att betrakta de båda handelsgrenarna som konkurrenter till varandra framhöll planerarna att de 

i stället kan dra nytta av varandra. En rimlig analys blir således att det bland vissa av de 

tillfrågade intressenterna finns en uppfattning om att e-handel till och med kan vara till hjälp 

för handeln i stadskärnan. Om e-handeln utnyttjas på rätt sätt kan den enligt planerarna bidra 

till att fysiska butiker i stadskärnan kan utöka sin kundkrets genom att också finnas på 

internet.  

Enligt studiens tillfrågade intressenter finns det många goda anledningar till att besöka 

Karlstads stadskärna. Flertalet av dem framhåller stadskärnans funktion som en social 

kontaktyta som en avgörande faktor. Jane Jacobs (2005) framhåller som tidigare nämnt att 

stadens gator och trottoarer har en viktig roll för att staden ska fungera på ett socialt plan.  

Mot bakgrund av de svar som vi fick från studiens tillfrågade intressenter samt mot olika 

teorier och tidigare forskning som behandlas i studiens teoretiska referensram, förefaller det 

inte osannolikt att dra analysen att Karlstads stadskärna i framtiden kommer att tjäna ett annat 

syfte som mötesplats och social interaktionsyta.   
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Bild 5: Lägesbild över vakansläget i Karlstads stadskärna, Hösten 2017  

Källa: Fastighetsägarna GFR (2017). 

Ovanstående bild illustrerar vakansläget bland butikslokaler i Karlstads stadskärna under 

hösten 2017. Vad som kan utläsas av bilden är att det finns många tomma butikslokaler i 

stadskärnan. Det finns även ett flertal butikslokaler som förväntas att bli tomma i framtiden. 

Tidigare i studien har det konstaterats att tomma butikslokaler är en utmaning för stadskärnan 

och att stadskärnan är under ständig förändring. Karlstad genomgår i dagsläget likt många 

andra städer processer som innebär stora förändringar. Detta påverkar intressenterna som är 

verksamma i stadskärnan och jobbar med dess utveckling. Genom att belysa en av dessa 

förändringar genom att visa en karta över tomma lokaler kan detta ge en bättre förståelse för 

vilka utmaningar som samhällsplaneringen i Karlstad står inför. Kanske är det så att det 

behövs förändringar i stadskärnan för att öka dess dragningskraft och attraktivitet?  
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Det går att se flera olika utmaningar i stadskärnan. Emellertid är det kanske detta 

samhällsplanering handlar om? Nämligen att tackla utmaningar i staden och stadskärnan och 

att kunna samarbeta med medborgare såväl som andra aktörer i staden. Vilket är en åsikt som 

återspeglas i de svar informanterna givit. Utmaningar är något som alltid kommer att vara 

aktuellt för stadskärnan. Hur samhällsplaneringen i Karlstads kommun väljer att tillmötesgå 

dessa utmaningar kan ses som avgörande för hur stadskärnan kommer att se ut i framtiden.  

I studiens bakgrund lyfte vi fram att det enligt vår uppfattning fanns en kunskapslucka 

beträffande intressenters uppfattningar om Karlstads stadskärna och dess framtid samt hur 

intressenterna upplever att e-handeln påverkar stadskärnan. Genom denna studie har vi 

klargjort vilka uppfattningar intressenterna har om stadskärnan och med detta påvisat att 

stadskärnan står inför många utmaningar idag såväl som i framtiden.     
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6. Slutsatser  
I detta kapitel besvaras studiens frågeställningar. Kapitlet knyter även an till studiens 

teoretiska referensram och tidigare forskning, dess empiri samt den analys som genomförts.  

   

Syftet med studien var att klargöra intressenters uppfattningar om Karlstads stadskärna och 

dess framtid samt hur intressenterna upplever att e-handeln påverkar stadskärnan. Studiens 

tillfrågade intressenter framhöll att det finns många utmaningar för såväl stadskärnan som för 

den kommunala planeringen. Likväl framhöll studiens tillfrågade intressenter att det i 

dagsläget finns flera goda anledningar till att besöka Karlstads stadskärna.  

 

Den första av studiens frågeställningar syftade till att klargöra vilka utmaningar i stadskärnan 

som har identifierats av studiens tillfrågade intressenter. Mot bakgrund av de svar som 

intressenterna gav förefaller det rimligt att utifrån vår analys dra slutsatsen att flera av 

stadskärnans utmaningar går att knyta till handeln och utformningen av stadsrummet. Tomma 

butiksytor i stadskärnan framhålls av vissa intressenter som särskilt problematiskt, andra 

menade även att en av de stora utmaningarna för stadskärnan ligger i att utforma gatu- och 

stadsrummet på ett mer inbjudande sätt. Slutligen framhåller flera av de tillfrågade 

intressenterna att det även ligger en stor utmaning i att kunna anpassa sig efter de förändringar 

som staden ständigt utsätts för.  

 

Studiens andra frågeställning syftade till att klargöra vad studiens tillfrågade intressenter anser 

att planeringen bör göra för att på bästa sätt tillmötesgå framtida utmaningar i stadskärnan. 

Mot bakgrund av de svar som studiens tillfrågade intressenter gav förefaller det utifrån vår 

analys rimligt att dra slutsatsen att en av planeringens största utmaningar ligger i att fördjupa 

såväl samarbete som dialog med näringsidkare, föreningar och andra aktörer i stadskärnan. 

Flertalet av de tillfrågade intressenterna framhöll nyttan i ett fördjupat samarbete mellan 

kommunen och aktörerna i stadskärnan. En uppfattning som lyftes var även att planeringen 

såväl som andra aktörer bör arbeta efter en gemensam målbild, för att således uppnå en 

önskvärd utveckling av stadskärnan. Vissa av de tillfrågade intressenterna efterfrågade också 

ett ytterligare långsiktighetstänk i planeringen av stadskärnan.        
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Studiens tredje och sedermera sista frågeställning syftade till att klargöra vilka de tillfrågade 

intressenterna ansåg vara de största faktorerna bakom valet att besöka stadskärnan. Mot 

bakgrund av de svar som gavs av de tillfrågade intressenterna förefaller det rimligt att dra 

slutsatsen att en stor anledning till att människor besöker Karlstads stadskärna är för att vistas 

i den social kontaktyta som stadskärnan utgör. Vissa av intressenterna framhöll även det unika 

i såväl omgivande miljöer som inom butiksutbudet i stadskärnan som en stor orsak till att 

människor väljer att besöka Karlstads stadskärna.  

 

Ett återkommande tema genom studiens gång har varit förändringar inom såväl planeringen 

som inom stadskärnan. Därmed är det viktig att vara medveten om vad detta kan komma att få 

för konsekvenser i framtiden. Intressenternas uppfattningar kan således utgöra en god stomme 

för framtida vägledning och planeringsunderlag för den kommunala planeringen. En teoretisk-

analytisk slutsats som kan dras är att stadskärnan, likt som Jacobs (2005) beskriver är 

beroende av människorna som visats i stadsrummet. Därför är såväl medborgare som andra 

aktörer viktiga att ta i beaktning när planeringen utformas.   
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6.1 Framtida forskningsrekommendationer  

I detta kapitel presenteras rekommendationer till framtida forskning inom det problemområde 

som studien behandlat.   

Studien behandlar intressenters uppfattningar om Karlstads stadskärna. Det har under arbetets 

gång framkommit ett brett spektrum av olika uppfattningar, vilka har analyserats med hjälp av 

studiens teoretiska referensram. Emellertid har vi identifierat vissa luckor i vår studie, vilka 

skulle kunna vara intressanta för framtida forskning. Studien skulle till exempel kunna 

genomföras ur ett annat perspektiv. Istället för att tillfråga utvalda intressenter skulle studien 

kunna inriktas på att klargöra medborgares uppfattningar om stadskärnan. Ytterligare ett 

angreppsätt på forskningsproblemet skulle kunna vara att genomföra en dokumentstudie av 

relevanta dokument så som till exempel handelsutredningar och planer från Karlstads 

kommun och andra aktörer. En studie som jämför planeringen i Karlstads stadskärna med 

planeringen i en jämnstor stads stadskärna skulle enligt vår uppfattning vara intressant att 

genomföra. Det skulle också vara intressant att genomföra en liknande studie om tio år för att 

se vad som har förändrats i stadskärnan och vilka steg som den tekniska utvecklingen har 

tagit.   

Vi har under studiens gång blivit varse om att studiens analys lämnar utrymme för fler 

tolkningar och analyser, emellertid har vi dock valt att utforma vår analys i en riktig som gör 

den relevant för studiens syfte och frågeställningar.  
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Bilaga 1  
 

Intervju planerare Karlstads kommun 

  

Inledande frågor: 

Är det okej att spela in dig? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats och vad har du för utbildning? 

Hur kom det sig att du valde det här jobbet? 

  

Tema 1. E-handelns förutsättningar 

• Har du märkt någon skillnad i Karlstads stadskärna de senaste 10 åren? (Tomma 

butiker etc.?). Lika/ bättre/sämre? 

• Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur tycker du handeln möter konkurrens från 

e-handel och andra utmaningar? 

• Vad anser du är den största anledningen till varför man väljer att handla i stadskärnan 

respektive på nätet? 

  

Tema 2. Stadskärnans framtid 

• Hur tror du att Karlstads stadskärna kommer se ut om 10 år? - Kommer den primära 

näringen i stadskärnan fortfarande att vara handel eller kommer stadskärnan fylla ett 

annat syfte? 

• När ni planerar stadskärnans utformning, använder ni då till exempel olika 

handelsutredningar och dylikt som underlag i planeringen? 

  

Tema 3. Planeringens utmaningar 

• Det finns statistik som visar att en omvandling av den detaljhandel vi känner i dag kan 

vara i antågande, detta i och med att e-handeln vinner allt större marknadsandelar, hur 

ska planeringen göra för att på bästa sätt tillmötesgå detta?   

  

Tema 4. Handeln i Karlstad 

• Kan ni i dagsläget se förändringar i människors handelsmönster och därmed också 

deras rörelsemönster i stadskärnan?   

• Anser du att det är viktigt var handeln lokaliseras i staden? 

  

Har du något mer du skulle vilja lyfta fram angående detta ämne? 
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Bilaga 2  
 

 

Intervjumall Handelskammaren 

  

Inledande frågor: 

Är det okej att spela in dig? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats och vad har du för utbildning? 

Hur kom det sig att du valde det här jobbet? 

  

Tema 1. E-handelns förutsättningar 

• Har du märkt någon skillnad i Karlstads stadskärna de senaste 10 åren? (Tomma 

butiker etc.?). Lika/ bättre/sämre? 

• Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur tycker du handeln möter konkurrens från 

e-handel och andra utmaningar? 

• Vad anser du är den största anledningen till varför man väljer att handla i stadskärnan 

respektive på nätet? 

  

Tema 2. Stadskärnans framtid 

• Hur tror du att Karlstads stadskärna kommer se ut om 10 år? - Kommer den primära 

näringen i stadskärnan fortfarande att vara handel eller kommer stadskärnan fylla ett 

annat syfte? 

  

Tema 3. Planeringens utmaningar 

• Det finns statistik som visar att en omvandling av den detaljhandel vi känner i dag kan 

vara i antågande, detta i och med att e-handeln vinner allt större marknadsandelar, hur 

anser du att planeringen ska göra för att på bästa sätt tillmötesgå detta?   

  

Tema 4. Handeln i Karlstad 

• Kan ni i dagsläget se förändringar i människors handelsmönster och därmed också 

deras rörelsemönster i stadskärnan?   

• Kan du se att det finns ett visst mått av oro inför handeln i stadskärnans framtid hos 

enskilda butiksinnehavare? 

  

Har du något mer du skulle vilja lyfta fram angående detta ämne? 
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Bilaga 3  
 

Intervjumall Fastighetsägare 

  

Inledande frågor: 

Är det okej att spela in dig? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats och vad har du för 

utbildningsbakgrund? 

Hur kom det sig att du valde det här jobbet? 

  

Tema 1. E-handelns förutsättningar 

  

• Har du märkt någon skillnad i Karlstads stadskärna de senaste 10 åren? (Tomma 

butiker etc.?). Lika/ bättre/sämre? 

• Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur tycker du att handeln och andra aktörer 

möter utmaningar såsom till exempel konkurrens från e-handeln? 

• Vad anser du är den största anledningen till varför man väljer att handla i stadskärnan 

respektive på nätet? 

  

Tema 2. Stadskärnans framtid 

• Hur tror du att Karlstads stadskärna kommer se ut om 10 år? - Kommer den primära 

näringen i stadskärnan fortfarande att vara handel eller kommer stadskärnan fylla ett 

annat syfte? 

  

Tema 3. Planeringens utmaningar 

  

• Det finns statistik som visar att en omvandling av den detaljhandel vi känner i dag kan 

vara i antågande, detta i och med att e-handeln vinner allt större marknadsandelar, hur 

anser du att planeringen göra för att på bästa sätt tillmötesgå detta?   

  

• I vilken utsträckning är ni rustade för att möta framtida utmaningar som skulle kunna 

innebära att era lokaler byter verksamhet, från handel till boende eller kontor? Är ni 

beredda att tillmötesgå detta eller kommer ni sälja era fastigheter? 

  

Tema 4. Handeln i Karlstad 

  

• Vilken anser du är den största utmaningen för handeln i dagens stadskärnor i 

allmänhet och i Karlstads stadskärna i synnerhet? 

·    Anser du att det är viktigt var handeln lokaliseras i staden och är det viktigt att det 

finns handel i staden? 

  

Har du något mer du skulle vilja lyfta fram angående detta ämne.   
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Intervjumall Centrumledare 

  

Inledande frågor: 

Är det okej att spela in dig? 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats och vad har du för utbildning? 

Hur kom det sig att du valde det här jobbet? 

  

Tema 1. E-handelns förutsättningar 

• Har du märkt någon skillnad i Karlstads stadskärna de senaste 10 åren? (Tomma 

butiker etc.?). Lika/ bättre/sämre? 

• Om du svarade ja på ovanstående fråga, hur tycker du handeln möter konkurrens från 

e-handel och andra utmaningar? 

• Vad anser du är den största anledningen till varför man väljer att handla i stadskärnan 

respektive på nätet? 

  

Tema 2. Stadskärnans framtid 

• Hur tror du att Karlstads stadskärna kommer se ut om 10 år? - Kommer den primära 

näringen i stadskärnan fortfarande att vara handel eller kommer stadskärnan fylla ett 

annat syfte? 

  

Tema 3. Planeringens utmaningar 

• Det finns statistik som visar att en omvandling av den detaljhandel vi känner i dag kan 

vara i antågande, detta i och med att e-handeln vinner allt större marknadsandelar, hur 

anser du att planeringen ska göra för att på bästa sätt tillmötesgå detta?   

  

Tema 4. Handeln i Karlstad 

• Kan ni i dagsläget se förändringar i människors handelsmönster och därmed också 

deras rörelsemönster i stadskärnan?   

• Kan du se att det finns ett visst mått av oro inför handeln i stadskärnans framtid hos 

enskilda butiksinnehavare? 

  

Har du något mer du skulle vilja lyfta fram angående detta ämne? 

 

 


