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Abstract  

During the year 2005, a more and newer models of trade as shopping malls has been 
established in Värmland. Trough media (Wermlands the newspaper, Tvärsnytt) we have been 
able to follow the development of trade establishments as happened in the county, for 
example the establishment of Olav Thons Shopping center in Töcksfors. The aim and issues 
as then arisen in this study is part's why economic activities as shopping center increases 
precisely in Värmland, part's factors that governs the premise ice ring of a shopping center, 
were Töcksfors shopping center is functioned as an example, part's if shopping centers is a 
part of Värmland's new tourist activity? Through depth interviews with the region manager 
Urban Svanberg on Swedish business communities, the centre manager Helene Rödseth on 
Töcksfors shopping centre and the county tourist manager Monica Karlsson on Värmland's 
tourist council, some cultural geographic premise ice teories has been showed. For example 
this study has shown that trade in Värmland has been given birth to new trades in the county.                                     



 

3

 
Sammanfattning  

Under året 2005 har allt fler och nyare modeller av handel såsom köpcentrum etablerats i 
Värmland. Via Värmlands media (Wermlands Tidningen, Tvärsnytt) har man kunnat följa den 
utveckling av handeletableringar som skett i länet som bl.a. etableringen av Olav Thons 
köpcentrum i Töcksfors. Syftet och frågeställningar som då uppkommit i denna studie är dels 
varför ekonomiska aktiviteter såsom köpcentrum ökar just i Värmland, dels faktorer som styr 
lokaliseringen av ett köpcentrum, där Töcksfors köpcentrum fungerat som ett exempel, dels 
om köpcentrum är en del av Värmlands nya turistaktivitet? Genom djupintervjuer med 
regionchefen Urban Svanberg på Svenskt Näringsliv, centerchefen Helene Rödseth på 
Töcksfors Shopping center och länsturistchefen Monica Karlsson på Värmlands turistråd har 
kulturgeografiska lokaliserings teorier kunnat genomskådas. Bl.a. visar denna studie på att 
handeln i Värmland har lett till att skapa mer handel i länet.                                  
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1 Inledning 
Handel är inget nytt fenomen. Däremot har både lokalisering av handel och sättet att handla 
på förändrats över tid. Konsumtion anses på senare tid kunna vara en form aktivitet i sig. Här 
och var byggs nya modeller av handel upp för att locka fler konsumenter. I dagens samhälle 
kan vi på många ställen se stora byggnader fyllda med affärer inuti. Vi kallar dem för 
köpcentrum, en plats där människor kan spendera hela dagar åt att handla olika typer av varor. 
I Värmland kan vi allt mer beskåda ett konsumtionslandskap, där just antalet köpcentrum 
ökar. Varför är det så? I denna uppsats kommer vidare frågeställningar och fokusering att ske 
kring handelns utbredningar i Värmland. 

1.1 Bakgrund  

Här nedan följer ett stycke om hur mitt intresse för detta studieområde uppkom. Tanken är att 
läsaren ska få en insikt om hur det hela började.  

Sedan en tid tillbaka hade NWT skrivit ett antal artiklar om att det skulle öppnas ett 
köpcentrum i Töcksfors. Töcksfors är en tätort med cirka 1500 invånare som ligger i Årjängs 
kommun. Den första tanken som kom var, varför det etableras och lokaliseras en ekonomisk 
aktivitet såsom ett köpcentrum just i Töcksfors? Det finns ju redan ett stort och välfyllt 
köpcentrum i Karstad, nämligen Bergvik. Anledningarna till varför det startas ett köpcentrum 
i Töcksfors är säkerligen många och varierande. Den största anledningen till varför det startas 
ett köpcentrum i Töcksfors är antagligen för att det finns ett stort behov av det. Töcksfors 
ligger inte mer än cirka fem mil från den norska gränsen, vilket innebär att norrmännen 
troligen kommer att strömma till i det nya köpcentrumet.   

Idag kan vi allt mer observera ett växande konsumtionslandskap i Värmland där 
köpcenterskulturen verkar vara i en stark expanderande form. Genom media (NWT Nya 
Värmlandstidningen, Tvärsnytt) har det under hösten år 2005 angetts ett antal rapporter kring 
nya etableringar av köpcentrum, bl.a. i Töcksfors, Eda, Kristinehamn och Karlstad (Ikea). 
Anledningen till det måste vara att det finns ett behov av det, samt att konsumtion eventuellt 
kan tillföra oss en form av förnöjelse och även avkoppling. För vi verkar också spendera allt 
mer av vår fritid kring handeln. Men varför ökar en ekonomisk aktivitet såsom köpcentrum i 
Värmland?   

Valet av att åka till ett köpcentrum kan vara många, dels kan det bero på vart de är etablerade 
och vad de kan vara lokaliserades jämsides med. För vi tar oss också allt längre resor för att 
shoppa. Bland våra resebyråer och deras resebroschyrer finns mängder av erbjudanden där 
shopping som aktivitet står i fokus vid en resa eller där shopping är en del av de aktiviteter 
som finns att välja på. Även här i Sverige är eller har shopping kommit att bli en del av vår 
nya aktivitet. Ett exempel kan vara när vi från Karlstad åker till IKEA i Örebro, där resan 
oftast också leder oss till Mariebergs köpcentrum, eller kanske tvärtom. Är det så att shopping 
har blivit en växande turismnisch även för Värmland? Kan det också vara så att Töcksfors 
nyetablerade köpcentrum och andra etablerade köpcentra i Värmlands har blivit en del av en 
ny form av rumslig fritids- eller turismaktivitet?       
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1.2 Problem  

Mitt arbete kommer att fokuseras kring tre problemområden som är nära relaterade till 
varandra, dvs. dels varför ekonomiska aktiviteter såsom köpcentrum ökar i Värmland, dels de 
faktorer som styr lokaliseringen av ett köpcentra vilket i detta är Töcksfors köpcentrum, dels 
om köpcentrum är en del av Värmlands nya rumsliga turismaktivitet. Jag har därmed också 
valt att formulera mitt problem utifrån några antaganden. Mitt första problemområde handlar 
om, som tidigare nämnts, om varför det etableras just sådana ekonomiska aktiviteter såsom 
köpcentrum i Värmland, då rapporter förts under år 2005 om nya etableringar av köpcentrum, 
bl.a. i Töcksfors, Eda, Kristinehamn och Karlstad (Ikea). Vidare finns ett intresse om 
lokalisering av en ekonomisk aktivitet såsom köpcentrum. Mitt antagande är att ett nyetablerat 
köpcentrum som Töcksfors måste vara lokaliserat till en väl utvald plats. Mitt problem bygger 
då på att studera vilka bakomliggande faktorer som avgör vart ett köpcentrum lokaliseras till 
en plats och inte en annan. Det tredje problemområdet handlar om Värmland har fått en ny 
rumslig turismaktivitet? Den sistnämnda problemställningen är således ett antagande i sig, då 
handeln i Värmland verkar vara i en stark expanderande form.   

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att studera vad det finns för 
bakomliggande faktorer som avgör vart ett köpcentrum lokaliseras, vilket i detta fall är 
Töcksfors köpcentrum. Vidare kommer en diskussion att föras om varför en ekonomisk 
aktivitet såsom ett köpcentrum expanderar i Värmland, samt om köpcentrum idag generellt 
har blivit en ny form av turistisk aktivitet inom Värmland? 

1.3 Frågeställningar  

 

Varför ökar ekonomiska aktiviteter såsom köpcentrum i Värmland? 

 

Vilka är incitamenten för att lokalisera ett köpcentrum till Töcksfors? 

 

Är köpcentrum en del av Värmlands nya rumsliga turismaktivitet? 

1.4 Avgränsningar  

Ur ett geografiskt perspektiv sker min avgränsning till Värmland utifrån varför en ekonomisk 
aktivitet som köpcentrum ökar i Värmland, samt om köpcentrum är en del av Värmlands nya 
rumsliga turismaktivitet? Värmland anses vara ett landskap rikt på (natur/kultur) turism med 
besökare av både tyskar, norrmän och andra, men allt mer börjar ett konsumtionslandskap att 
breda ut sig i form av köpcentrum i Värmland. Är det så att Värmland har hittat en ny nisch 
inom handel för att locka fler besökare och är då köpcentrum en del av Värmlands nya form 
av rumsliga turismaktivitet? Vidare går min avgränsning av undersökningen till Töcksfors 
köpcentrumet enligt dess detaljplan (se bilaga 1), samt kring incitamenten för dess 
lokalisering. I den empiriska undersökningen finns en avgränsning med tre utvalda 
respondenter för enskilda djupintervjuer.          
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1.5 Disposition  

Nedan följer en beskrivning över hur uppsatsen är disponerad för att återge kapitlens innehåll.   

I mitt första och inledande kapitel beskrivs mitt syfte med uppsatsen och vilka frågor jag vill 
ha svar på under undersökningens gång.   

I Kapitel två finns en metod del där jag beskriver och förklarar hur jag på ett vetenskapligt sätt 
gått till väga för att genomföra mina djupintervjuer och undersökningens syfte.   

Begrepp och teorier kring och lokalisering av ekonomiska aktiviteter såsom köpcentrum och 
handel ur ett kulturgeografiskt perspektiv finns med i kapitel tre.  

I empiri avsnittet kapitel fyra finns tre indelningar av dels ökad handel i Värmland med en 
sammanställd intervju med regionchefen Urban Svanberg på Svenskt Näringsliv, dels 
incitamenten av lokaliseringen till Töcksfors Shoppingcenter med en sammanställd intervju 
med centerchefen Helene Rödseth på Töcksfors Shoppingcenter, samt en sammanställd 
intervju med turistchefen Monica Karlsson på Värmlands Turistråd.   

Kapitel fem består av en analys med återkoppling till teorin. I detta kapitel finns också 
resultatet återkopplat till frågeställningarna. I slutet av detta kapitel finns även övriga 
reflektioner och vidare forskning.               
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2 Metod 

2.1 Arbetsprocessen  

Här nedan följer de val av metoder och tillvägagångssätt som min studie kretsat kring. 
Under min arbetsprocess har metod delen fungerat som ett hjälpmedel vid val av 
tillvägagångssätt utifrån teori avsnittet, då jag sökt efter svar kring ett köpcentrum dels ur 
lokaliseringssynpunkt utifrån Töcksfors, dels utifrån en form av handelsutökning och som en 
del av Värmlands nya rumsliga turismaktivitet.  

2.2 Kvalitativ ansats  

Inom samhällskunskapen finns det både kvalitativa och kvantitativa metoder att välja på. 
Holme och Solvang1 menar att det egentligen inte finns någon enkel förklaring eller klar 
skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa metoder, eftersom båda angreppssätten är 
inriktade på att ge en bättre förståelse för samhället vi lever i och hur enskilda människor, 
grupper, institutioner handlar, samt påverkar varandra. Utöver dessa likheter kan skillnader 
mellan kvalitativ och kvantitativ förklaras det med att den kvantitativa metoden omvandlar 
information till siffror och mängder, där statistiska analyser sedan genomförs. I min studie har 
ingen information omvandlats till siffror eller mängder, eftersom det inte finns något intresse 
för min studie att föra någon uträckning kring lokaliseringen av Töcksfors köpcentrum. Ett 
exempel skulle kunna vara att räkna ut lokaliseringen av Töcksfors köpcentrum kring dess 
avstånd i förhållande till kundunderlag m.m., men då kommer inte min studie att se till 
helheten av frågan om varför det lokaliseras ett köpcentrum i Töcksfors. Orsaken till varför ett 
köpcentrum lokaliseras till en vald plats kan bero på många olika anledningar, beslut som det 
dels kan finnas en viss förförståelse för. Därför kommer min studie att mer se till helheten av 
mina tre frågeställningar som bl.a. kring lokaliseringen av Töcksfors köpcentrum och inte till 
enskilda siffror eller mängder. Valet är därför att använda mig av kvalitativ metod som enligt  
Holme och Solvang2 är mer inriktat på att just se till helheten i det som ska studeras. 

2.2.1 Förförståelse 
Den forskare som gör studien eller undersökningen måste enligt Holme och Solvang3 förstå 
helheten för att kunna förstå delarna och tvärtom. Vidare bör en medvetenhet finnas där 
utgångspunkten är till för de fördomar samt den förförståelse som forskaren besitter inom det 
ämne som ska studeras. Förförståelse grundar sig på den uppfattning som forskaren har 
genom bl.a. egna erfarenheter, utbildning, annat veteskapligt arbete eller andra företeelser. 
Den förförståelse som jag som forskare i detta ämne kan besitta är den information (NWT 
Nya Värmlandstidningen, Tvärsnytt)som funnits tillgänglig kring köpcentrumens 
nyetableringar i Värmland, vilka är i Töcksfors, Eda och Kristinehamn. Denna förförståelse 
kring att antalet köpcentrum och annan handel har ökat i Värmland har därmed lett mig till 
frågeställningen om varför ekonomiska aktiviteter såsom köpcentrum ökar i Värmland? 
Därför bör jag som forskare ha utgångspunkt att vara så ”objektiv” som möjligt inom mitt 
eget forskningsarbete.   

                                                

 

1 Holme I, Solvang B, 1997. s 76. 
2 Ibid. s 95. 
3 Ibid. s 95. 
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2.3 Intervju  

I Conducting research in Human geography4 påvisar Kitchin och Tate intervju och 
observation som de två främsta kvalitativa metodstudier. Kitchin5 och Tate anser också att 
intervju troligen är den mest använda tekniken för att få information eftersom den tillåter 
forskaren till möjligheten att producera en rikare och mer varierad information. I min studie är 
enbart tre djupintervjuer förda med tre respondenter från handel och turism. Mina utvalda 
respondenter är då centerchefen Helene Rödseth på Töcksfors Shoppingcenter, regionchefen 
Urban Svanberg på Svenskt Näringsliv och länsturistchefen Monica Karlsson på Värmlands 
Turistråd, för att få en djupare förståelse för det ämnesval jag studerat.  

2.3.1 Intervjuformer 
Vid antalet deltagande vid en intervju finns det enligt Rolf Ejvegård6 två varianter av 
intervjuformer. I forskningssammanhang är den vanligaste formen att den som intervjuar 
frågar ut en respondent i taget. Det andra är antingen att man har flera intervjuare för en 
respondent eller flera respondenter för en intervjuare. Alla mina tre djupintervjuer har 
fungerat på så vis, att respondenterna har intervjuats enskilda och inte under samma dag, 
enligt Ejvegårds första variant av intervjufrom. Björn Bjerke tar i sin tur upp tre skillnader 
mellan enskilda, samt personliga intervjuer och frågor som kan uppkomma i samband med 
dem. De tre kategorierna är indelade i;   

1. Den klassiska avbildade intervjun där intervjuaren har rollen som en rapporterande 
resenären.  

2. Den samlande intervjun där intervjuaren fungerar som en gruvarbetare.   
3. Den dialoga djupintervjun där intervjuaren har rollen som en samkunskapare.  

Det är främst den tredje formen kallad dialog djupintervjun av Bjerkes 3 indelade 
intervjukategorier som jag använt mig utav. Detta beror på att jag som intervjuare har fört 
både ostrukturerade och mer strukturerade frågor, samt lyssnat och antecknat samtidigt. 
Ibland har också intervjuerna lett till att bli ett samtal vid vissa ställda frågor.  

Kitchin och Tate7 väljer att identifiera 5 olika typer av intervjuformer kategoriserade av 
Pattson, såsom den stängda kvantitativa intervjun, den strukturerade ”open- ended” intervjun, 
intervju guide, informella intervjuer och gruppdiskussioner. Dessa kategorier behöver inte 
enbart användas var och en för sig utan några eller flera kan användas under samma intervju, 
beroende på vilken sorts information som eftersöks. Skillnaden mellan dessa 5 kategorier 
ligger i hur strukturerade frågorna är och till vilken grad som forskaren kontrollerar sin 
intervju. Delar av Pattsons8 ”open-ended” intervju har även att använts, då en del av mina 
frågor infunnit sig att vara slutna, samt att svaren från respondenten fått vara öppna under 
intervjuns gång. Öppna svar innebär att respondenten får ge vilka svar de själva vill på slutna 
frågor, eftersom det bättre reflekterar respondentens eget tänkande. Däremot har inte samma 
frågor alltid ställts vid alla tre djupintervjuer, därför att varje enskild respondent besitter mer 
eller mindre kunskap inom de olika ämnena. Vissa frågor har därför också varit mindre slutna, 
d.v.s. mindre strukturerade och standardiserade, eftersom ytterligare följdfrågor uppkommit 
under intervjuns gång. 

                                                

 

4 Kitchin R, Tate N J, 2000. s 212. 
5 Ibid. s 213. 
6 Ejvegård R, 2003. s 49. 
7 Kitchin R, Tate N J, 2000. s 213. 
8 Ibid. s 213-214. 
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2.3.2 Intervjuns genomförande 
Eftersom intervjuer kan ta tid både på ett bearbetnings- och empiriskt plan, anser Ejvegård9 att 
det är viktigt att noga välja ut vilka personer som ska intervjuas och inte. Mitt val av det tre 
respondenter till mina djupintervjuer kommer utav de tre frågeställningar som denna studie 
kretsar kring. Vidare anser jag att de tre respondenterna besitter den kunskap och information 
jag sökt efter.   

För att inte några större komplikationer ska ske under själva intervjun eller risken för att 
behöva återvända till den som intervjuats för ytterligare kompletteringar, så bör alltid varje 
intervju förberedas noga enligt Ejvegård.10. Därmed ger Ejvegård tre praktiska intervjuformer 
som enkelt kan före lätta ett genomförande, samt efterarbete av en intervju. Ejvegård anser att 
den första praktiska intervjuformen är att ha med sig en bandspelare, eftersom den är mycket 
praktisk vid efter nedskrivning, då hela intervjun kan genom lyssnas om och om igen. Risken 
är dock, att de som blir intervjuade ofta uttalar sig tämligen försiktigt när bandspelaren väl går 
igång, eftersom allt de säger kommer att registreras. Vid alla mina tre djupintervjuer har 
bandspelare varit medtagen och påslagen. Detta till grunden för att jag som intervjuare ska 
kunna komma ihåg vad som sagts under intervjuns gång.  Därför har bandspelaren enbart 
fungerat som ett komplement för att få informationen från de intervjuade så korrekt 
nedskrivna som möjligt. Därmed hade bandspelaren inget syfte till att avlyssna de 
intervjuades beteende, tonläge osv., eftersom det inte är av intresse för denna studie. De tre 
som blivit intervjuade verkar vara vana vid intervjuer och bandspelare. Ur mitt perspektiv har 
bandspelaren därmed inte påverkat de tre intervjuade något nämnvärt.   

Vidare nämner Ejvegård11 att anteckningar ofta förs vid de flesta intervjuer, men har via 
erfarenhet visat att enbart anteckningar kan vara hämmande. Nackdelen med att enbart föra 
anteckningar är att för varje timme som går efter en intervju så bleknar minnet allt mer. 
Anteckningar har även förts under mina intervjuer (även om de varit få). För min del har 
anteckningarna fungerat som ett komplement till att kunna ange de delar jag tyckt varit mest 
väsentliga att få med under intervjuerna. Bandspelaren har dock varit mitt allra främsta, 
praktiska och använda intervjuform.   

Som intervjuare kan det efter intervjun, trots inspelning på bandspelare och goda 
anteckningar, finnas eventuella missförstånd eller att den som blivit intervjuad ångrar sig. 
Ejvegård12 ger då rådet att den klara nedskrivningen och formuleringen av intervjun skickas 
till den som blivit intervjuad. Detta ger då den som blivit intervjuad en möjlighet till 
eventuellt behövda rättelser. Efter varje intervju har en klar nedskrivning och formulering av 
varje intervjun gjorts och sedan skickats till dess respondent. Precis som Ejvegård nämner har 
de som jag intervjuat haft en möjlighet till att göra rättelser av min sammanställning av 
intervjun som sedan godtagits av mig som intervjuare. Några ytterligare 
uppföljningsintervjuer har inte behövt verkställas.     

Vidare anser Ejvegård13 att en intervju bör inledas med en kortfattad presentation av den som 
är intervjuaren och om dess projekt, samt hur intervju materialet kommer att användas i 

                                                

 

9 Ejvegård R, 2003. s 49. 
10 Ibid. s 50. 
11 Ibid. s 50. 
12 Ejvegård R, 2003. s 50. 
13 Ibid. s 51-53. 
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framtiden. Om respondenten vill vara anonym eller inte bör detta respekteras. En kortfattad 
presentation gjordes först via mail där jag beskrev min studies innebörd, syfte och 
frågeställningar. Senare tog jag kontakt via telefon där jag beskrev att intervjuerna sedan 
skulle sammanställas och offentliggöras i en C-uppsats. I och med det har ingen förfrågan 
skett kring om respondenterna vill vara anonyma p.g.a. att de informerats om att vår 
sammanställda intervju, samt dess namn/bakgrund/åsikter kommer att offentliggöras i min 
studie.  

2.3.3 Intervjufrågorna och intervjuarens roll 
En frågas konstruering ska utav Kitchin14 och Tate vara tydlig, klar, kortfattad och enkel att 
förstå, för att vara ok eller bra. Frågor brukar för det mesta inledas med vem, varför, vad, var, 
när och hur. Mikkelsen i Kitchin och Tate15 anser att öppningsfrasen såsom varför i frågor, bör 
man som intervjuare vara sparsam med p.g.a. att det kan sätta intervjuaren på en 
försvarsställning. För att inte heller riskera att enbart få ja och nej svar bör frågorna vara av 
”open-ended” intervju form för att få bredare förklaringar. Vid framställningen av mina 
frågor har jag försökt att variera frågeställningarna med att växla mellan inledningsorden 
såsom vem, varför, vad, var, när, hur o.s.v. När framställningen av mina frågor lett till att 
kunna bli ja och nej svar har vidare formuleringar tillsats för att kunna få mer utförliga svar. 
Respondenterna har heller inte enbart svarat ja eller nej på mina frågor under intervjuns gång, 
utan har gett mer utförliga svar.   

Mina tre djupintervjuer har alla mer eller mindre benhandlat mina tre huvudfrågar kring 
varför ekonomiska aktiviteter såsom just köpcentrum ökar i Värmland, vilka incitamenten är 
för att lokalisera ett köpcentrum till Töcksfors och om köpcentrum är en del av Värmlands 
nya rumsliga turismaktivitet? Det är däremot utformningen, antalet frågor och själva 
intervjusituationen med mig som intervjuare och respondenten som främst kommit att skilja 
mina tre djupintervjuer åt. Nedan följer en mer specificerad beskrivning på hur mina tre 
djupintervjuer skilt sig åt;  

2.3.4 Intervju med Regionchefen Urban Svanberg 
Djupintervjun med Regionchefen Urban Svanberg skedde den 27 december kl. 10.00 år 2005 
på Svenskt Näringsliv i Karlstad och höll på i ca 45 minuter. Intervjun syftar här till att få 
kunskap och svar på frågeställningarna kring varför ekonomiska aktiviteter såsom just 
köpcentrum ökar i Värmland.  

2.3.5 Intervju med Centerchefen Helene Rödseth 
Djupintervjun med Centerchefen Helene Rödseth skedde den 6 december kl. 11.00 år 2005 
inne på Töcksfors köpcentrum och höll på i ca 1 timma. Intervjun syftar till att få kunskap och 
svar på alla frågeställningarna kring Töcksfors köpcentrum ur dels lokaliseringssynpunkt, dels 
som val av ekonomisk aktivitet, samt om köpcentrumet i Töcksfors är en del av Värmlands 
nya rumsliga turismaktivitet.  

2.3.6 Intervju med Länsturistchefen Monica Karlsson 
Djupintervjun med Länsturistchefen Monica Karlsson skedde den 21 december kl. 09.00 år 
2005 inne på CCC och höll på i ca 1 ½ timma. Intervjun syftar till att främst få en bredare syn 
på om köpcentrum är en del av Värmlands nya rumsliga turismaktivitet, då Monika innehar 
ett antal år av erfarenhet och kunskap som Länsturistchef i Värmland.  

                                                

 

14 Kitchin R, Tate N J, 2000. s 217. 
15 Ibid. s 217. 
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2.4 Övrig empirisk information  

Förutom mina djupintervjuer med tre utvalda respondenter ifrån handel och turism har jag 
också valt att ta med empirisk information som funnits på Internet, samt statistik från HUI. 
Via Internet har uppgifter angående Töcksfors shoppingcenter tagits ifrån dess detaljplan och 
ifrån shoppingcentrets hemsida. Ytterligare har pressmeddelanden tagits ifrån Årjängs 
hemsida. Den information som tagits från dessa Internetsidor och pdf fil(er) anser jag vara 
tillförlitliga. Boken Handeln i Sverige - en etableringsguide gjord utav HUI är en årligen 
återkommande bok. Denna bok beskriver och kartlägger detaljhandeln i Sverige på 
kommunal- och länsnivå och har varit användbar för att kunna se eventuell handels- uppgång 
eller nedgång i Värmland. Dock kan statistiken ifrån HUI taget under året 2004 verka lite 
förlegad utifrån Värmlands handelsetableringar under året 2005. Syftet är ändå att få den 
senaste statistiken kring eventuell handels- uppgång eller nedgång i Värmland., vilket då 
funnits från HUI år 2004.    
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Vid mina studier kring frågeställningarna; varför ökar ekonomiska aktiviteter såsom just 
köpcentrum i Värmland, vilka är incitamenten för att lokalisera ett köpcentrum till Töcksfors, 
och är köpcentrum en del av Värmlands nya rumsliga turismaktivitet?, har jag valt att utgå 
ifrån ett kulturgeografiskt perspektiv och teoribas. Teori delen kommer här nedan att vara 
uppdelad i tre delar där första delen ger en inblick inom den vetenskapliga kulturgeografin 
och de teorier kring vad som avgör lokalisering av en ekonomisk aktivitet såsom ett 
köpcentrum till en utvald plats. I del två finns en beskrivning på central handel till perifera 
köpcentrum i det svenska landskapet. Del tre utgår ifrån vad som definierar ett köpcentrum 
och dess aktiviteter, samt på vilket sätt köpcentrum kan fungera som en turismaktivitet. 

3.1 Kulturgeografiskt perspektiv   

Enligt kulturgeografen David Livingstone16 innebär begreppet geografi olika saker för olika 
människor. Detta beror till stor del på att geografi kan studeras inom ramen av flera olika 
forskningsfält. Ur ett geografiskt perspektiv kan därmed ett köpcentrum studeras under flera 
forskningsfält som t.ex. kulturgeografi, ekonomisk geografi, social geografi, politisk geografi, 
samt turistisk geografi (o.s.v.). Det är under dessa forskningsfält och angreppssätt som delar 
av mina studier också kommer att genomsyra kring mina tidigare nämnda frågeställningar.  

Det som ändå är gemensamt för alla geografer enligt geografen Peter Östman17, är att dess 
geografi karakteriseras utifrån gemensamma intressen eller problemområden. De geografiska 
problemområdena innebär dels ”att beskriva och förklara lokaliserings- och 
utbredningsmönster samt samband mellan fysiska betingelser och mänsklig verksamhet, att 
beskriva och förklara samband och beroenden mellan företeelser på olika platser på jordytan, 
samt att ge kunskap om det karaktäristiska hos geografiska delområden (regioner) och att 
förklara hur dessa bildats och nu fungerar”. Östman18 påvisar därmed att geografers centrala 
arbetsområden är att göra analyser av lokaliseringsmönster, samt se sambandet mellan 
naturresurser och människans nyttjande av jordytan liksom de beroendeförhållanden 
människan skapat mellan olika verksamheter och platser.    

Inom geografin har engagemanget inom konsumtion tämligen varit färskt enligt 
kulturgeografen John Goss19. Inom geografin har fokuseringen av konsumtion mer varit kring 
dess kapital, finans och produktion. För en lång tid var konsumtion ett ämne som var lämnat 
att studeras inom discipliner som sociologi och kulturella studier. Goss20 menar på att det 
bland kulturgeografer fanns ett intresse av traditionella frågor kring lokalisering och hur den 
rumsliga miljön är i handeln, men att intresset ökade kring forskning av den socio- spatiala 
organiseringen av shopping och konsumenternas beteende. Konsumtion har tagit en allt större 
del av vårt vardagliga liv och därmed har forskning kring ämnet också ökat inom geografin. 
Studier visar att objekt som bl.a. finns i våra hem har fått allt större betydelse för oss 
människor och därmed har intresset för konsumtionen bara ökat. I allt snabbare takt formas 
också även våra städer och landskap till platser av konsumtion än till platser av produktion. 
Vår urbana omgivning är nu mer belagt av nöjesparker/ köpcentrum än fabriker och kontor. 

                                                

 

16 Livingstone D.N., 2003. s 275. 
17 Östman P, 1985. s 23. 
18 Ibid. s 23-24. 
19 Cloke P m.fl. 1999. s 114. 
20 Goss J, 2004. s 369-370. 
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3.2 Plats och handel 

3.2.1 Lokalisering av handel till en plats 
Geografer har genom tiderna försökt att kunna förstå sig på och förklara de grundläggande 
principer som skapar, samt påverkar människans beslut kring lokalisering utav ekonomiska 
aktiviteter (som i den här studien handlar om handel) vid en plats och inte en annan. När 
bestämmelser vid lokalisering av ekonomiska aktiviteter är utförda, brukar allt mer tydliga 
kopplingar av rumsliga strukturer att uppstå. Det är alltid olika faktorer som mer eller mindre 
styr lokaliseringen av ekonomiska aktiviteter vid en vald plats och inte en annan. I Places and 
Regions in Global Context21 ges några viktiga faktorer kring vad som behövs när det gäller 
lokalisering av industriella och kommersiella (såsom handel) aktiviteter vid en plats. Dels är 
det viktigt att ha tillgänglighet till materiell införsel (såsom byggnadsmaterial, energi, varor, 
o.s.v.), men också tillgänglighet till arbetskraft med särskilda kunskaper, samt att marknadens 
produkter och service är nära eller tillgänglig för konsumenterna. Vidare är det viktigt att ha 
en klar tillverkningskostnad, vilket inkluderar kostnader av landområdet, byggnaden, 
maskinerier, hårdvaror, mjukvaror, underhållning, räkningar, löner, de lokala skatter m.m. En 
annan viktigt del är att kunna vidareutveckla de kulturella och institutionella omständigheter 
ens egna ekonomiska aktivitet har, för att leda ifrån intresset av aktiviteter andra platsers 
ekonomiska verksamheter har. Viktigt är också att kunna överföra kostnader som skulle 
tillkomma vid alternativa platser. Överförda kostnader involverar bl.a. kostnader av 
transporterings införsel och utförsel till/ från marknaden, försäkringar, förvaring, avlastning, 
pålastning. Till sist är det även viktigt att influera ett överseende beteende som hämmar från 
de objektiv och begränsningar som påverkar individuella beslutsfattare 22  

En plats behöver således någon form av tillgänglighet till andra platser och människor. 
Distans eller avstånd mellan platser påverkar en individs valmöjligheter och beteende 
beroende på behovet av att färdas till en plats, samt på vilket sätt individen har möjlighet att 
göra det på. För att uppnå tillgänglighet till andra platser och människor krävs någon form av 
förbindelse.  För att skapa tillgänglighet med hjälp av förbindelser krävs effektiva nätverk av 
kommunikationer och transportering. Avstånd kan följaktligen upplevas olika långt av olika 
människor, beroende på vilka möjligheter till transportförbindelser en människa har.23 En och 
samma plats kan därför vara eller kännas väldigt central och tillgänglig för människor med 
tillgång till förbindelser, medan det för andra människor med sämre tillgång till förbindelser 
kan vara eller kännas väldigt perifer.  

3.2.2 Central och perifer handel  
Centrum och periferi är två begrepp som oftast (underförstått) uppfattas eller upplevs som 
positivt respektive negativt, i våra samhällsdebatter, enligt kulturgeografen Thomas Blom24. 
De regioner som definieras att vara centrala i förhållande till de regioner som definieras att 
vara perifera, resulterar ofta i att de centrala regionerna blir den fullgörande måttstocken. 
Detta beror till stor del på att perifera regioner ofta kännetecknas av både geografisk gleshet, i 
form av få invånare per kvm och låg servicenivå, samt primär fysisk materiell gleshet i 
bebyggelse och servicefunktioner i förhållande till de centrala regionerna. Denna typ av 
periferi är mätbar och kan således analyseras med hjälp av kvantitativa metoder.   

                                                

 

21 Knox P m.fl. 2004. s 25-26. 
22 Ibid. s 26-27. 
23 Ibid. 2004. s 23. 
24 Blom T, 1998. s 4. 
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Periferitet är dock inte enbart något som kan definieras till geografiska avstånd och materiella 
faktorer. Den immateriella periferin avser främst en mental eller emotionell upplevd periferi. 
Denna form är svårdefinierbar ur gränsdragningssynpunkt då varje enskild individ i sitt 
medvetande uppfattar centralitet och periferi på skilda sätt. Uppfattningar kring vad som är 
centralt respektive perifert, framför allt ur ett immateriellt perspektiv, kan av två individer 
som befinner sig på exakt samma plats vid exakt samma tidpunkt uppfattas olika. Därför är 
det enligt Blom25, således svårt att sannolikt och inte heller meningsfullt att dra en tydlig 
gräns för vad som skall klassificeras centralt respektive perifert både vid materiella eller 
immateriella definitioner. Idag kan begreppen centrum och periferi betecknas som 
interdependenta då det är omöjligt att definiera det perifera om vi inte samtidigt kan definiera 
centrum. Avstånd kan som tidigare nämns följaktligen upplevas olika långt av olika 
människor, beroende på vilka möjligheter till transportförbindelser och kommunikationer som 
finns tillgängliga. 

3.2.3 Lokaliserings- och centralortsteorier vad gäller handel 
Susan Hanson26 beskriver att också den tyske kulturgeografen Walter Christaller (1893-1969) 
kom fram till att vid lokalisering av handel krävs en viss typ av närhet till konsumenter för att 
uppnå en framgångsrik ekonomisk aktivitet. Det finns vissa avstånd människor är villiga att 
åka för att få tag på speciella enheter av varor och tjänster. Christaller ville via en studie och 
tre huvudfrågor försöka förklara de rumsliga mönstren av olik stora bosättningarna på 
landsbygden, samt dess handel. De tre frågorna var följande: varför är bosättningar av 
liknande storlek tenderade att vara lika avlägsna, varför är mindre bosättningar fler till antalet 
än större bosättningar, och varför regleras varor och tjänster till både stora och små 
bosättningar? Vi den sistnämnda frågan kom Christaller fram till att det ligger i variationen av 
transportkostnader som människor är villiga att betala för. En vidare förklaring var också hur 
stora skillnader i avstånd det var till en vara eller tjänst och andra eventuella omständigheter, 
som också avgjorde valet av att åka eller inte. Ur ett kapitalistiskt synsätt är tid lika med 
pengar. För en individ är restiden värderad till personens marginella lönebelopp; d.v.s. 
kostnaden utifrån ens egen lön räknat och vissa tjänande extraminuter som avgör om en 
individ väljer att åka till en viss vara eller tjänst.   

Mauri Palomäki27 nämner att det sedan länge har sökts efter vetenskapliga lagar och 
regelmässiga teorier i nästan alla geografiska forskningsfält. Genom undersökningar om 
avståndets betydelse började dock en ny och någorlunda regelmässig teori att formas. Under 
1930-talet tog Walter Christaller28 fram en teori där han gav sin förklaring och beskrivning på 
den geografiska fördelning och storlek som tätorter innehar. Genom att observera och 
klargöra att tätorter har ett hierarkiskt tätortsystem med ett visst geografiskt mönster kan en 
vidare beskrivning och tolkning visa att det är vissa processer som därmed också knyter dem 
samman. Denna teori kom att få namnet centralortsteorin. Centralortsteorin29 har haft stor vikt 
inom avståndets och räckviddens betydelse, men har också kommit att bli omdiskuterad och 
kritiserad. Centralortsteorin testades först till jordbruket, men har idag har utvecklats inom 
geografi, ekonomi och samhällsplanering. Innan det sker en vidare förklaring om 
centralortsteorins innebörd bör vidare begrepp30 redogöras allra först på nästa sida. 

                                                

 

25 Blom T, 1998. s 4. 
26 Sheppard E m.fl. 2000. s 471. 
27 Palomäki M, 1992. s 83. 
28 Östman P, 1985. s 36. 
29 Palomäki M, 1992. s 84-85. 
30  Östman P, 1985. s 36. 
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Tröskelvärde: Innebär att varje servicefunktion måste ha en viss minsta omsättning eller ett 
visst minsta kundunderlag för att kunna existera. 
Räckvidd: Innebär att det finns ett största avstånd som en individ är villig att resa för att 
utnyttja eller konsumera en viss typ av vara eller service. 
Omland: Innebär att en ort har en viss dominans i servicehänseende över alla andra orter i 
området, ett s.k. dominansområde. 
Centralitet: Innebär den mängd service funktioner av varor och tjänster en ort besitter.  

Centralortsteorin31 innebär således att olika servicefunktioner har olika tröskelvärden och 
räckvidd och därmed får vi ett system med tätorter med olika centralitet, s.k. centralorter. De 
centralorterna med olika utbud av varor och tjänster bildar sedan ett hierarkiskt tätortssystem 
från orter med hög centralitet till orter med låg centralitet. Vidare visar teorin på att om en 
centralort har en särskild servicetyp med ett visst tröskelvärde så har den på samma gång alla 
servicetyper med ett lägre tröskelvärde. Tills sist säger centralortsteorin också att en 
centralorts omland och centralitet är direkt proportionella till folkmängden, dvs. stora orter 
har inte endast en högre centralitet utan också ett vidare omland, dominansområde.   

Kulturgeografen, med inriktning ekonomisk geografi, Gunnar Törnqvist32 ger en vidare och 
enkel beskrivning på Christallers centralortsteori där dragningskraften till varor och tjänster 
kan variera och därmed avgöra handels räckvidd i förhållande till andra orters varor och 
tjänster. Detaljhandel och service finns i nästan alla orter och städer för att täcka, samt 
möjliggöra invånarnas konsumtions behov. Utöver ortens detaljhandel och service kan det 
sedan finnas varor och tjänster som efterfrågas mer på en ort än en annan ort. På så vis kan en 
ort domineras över andra orter när vissa varor och tjänster söks i omlandet. Även idag 
fungerar viss handeln med att ju längre bort en vara eller tjänst med mindre dragningskraft 
finns desto mindre blir också räckvidden, men om en vara eller tjänst har hög dragningskraft 
kan räckvidden variera beroende på hur hög dragningskraften är. Men för att nå varor och 
tjänster med hög dragningskraft som befinner sig vid långa avstånd, krävs återigen 
välutvecklade och snabba kommunikationer såväl som infrastruktur. Att ta sig längre sträckor 
på kortare tid är idag mycket enklare p.g.a. den snabba utvecklingen av allehanda 
kommunikationer, än vad det var på 1930-talet, då centralortsteorin utvecklades. 

3.2.4 Handelns agglomerativa effekter 
Sunley33 påvisar att likartade och relaterade ekonomiska verksamheter (köpcentrum) ofta 
ansamlas i mer eller mindre omedelbar geografisk närhet av varandra, en s.k. agglomeration. 
Om t.ex. en ekonomisk verksamhet såsom ett köpcentrum kommit igång på en viss plats, med 
lyckat resultat, medverkar det till att ofta inspirera andra delar av områden att prova lyckan 
inom andra eller liknande ekonomiska verksamheter eftersom det ger resultat, d.v.s. det sker 
en imitation. När en verksamhet väl ha rotats på en plats byter den sällan lokalisering, vilket 
leder till att agglomeration lättare uppstår. Lokala konkurrenter inom samma eller relaterade 
branscher tenderar att sporra varandra till utveckling, vilket leder till extra ansträngningar, 
samt att information och kunskap sprids mellan företagen i den lokala miljön. Hanson34 

konstaterar att agglomerativa ekonomiska verksamheter dock kräver höga nivåer av 
tillgänglighet i form av snabba nätverk.    

                                                

 

31 Östman P, 1985. s 36. 
32 Törnqvist G, 1990. s 31. 
33 Sheppard E m.fl., 2000. s 188-189. 
34 Ibid. s 472.  
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3.3 Från central handel till perifera köpcentrum i det svenska landskapet    

Dallen .J. Thomas35 menar på att handel och annan service traditionellt sett genom tiden oftast 
varit lokaliserade till centrum av en ort eller en stad. Successivt har större affärscentrum börjat 
lokaliseras allt mer perifert i förhållande till städernas eller orternas centra i takt med den 
snabba utvecklingen av fler kommunikationer och motorvägar. Dessutom växer 
affärscentrerna i allt mer större storlekar och kan därmed ta in fler och större butiker. 
Bergman36 beskriver hur den svenska handeln och butikernas spridning till en början följdes 
med en viss eftersläpning av städernas och trafiknätets utbyggnad, men att den också fortsatt 
att expandera trots stagnation av den svenska befolkningstillväxten. Vidare beskriver 
Bergman37 att det redan under 1800-talet fanns enstaka eller få butiker längs städernas 
utkanter av dåtidens förortsområden, men att det inte var förrän på 1930-talet som handeln 
började förberedas för att få plats bland utbyggnaden av moderna funkis- och flerfamiljshus.   

Den stora markanta skillnaden av handelns nya lokaliseringsmönster och form kom att ske i 
samband med det s.k. miljonprogrammet. P.g.a. den stora bostadsbristen kring 1960-talet 
planerades 1 miljon nya bostäder varje år mellan åren 1965 och 1974. Byggnationerna av nya 
bostäder lokaliserades mestadels i utkanten av storstäderna, vilket ledde till en påfallande 
differentiering mellan mindre stadsdelscentrum, lokala storcentrum och regionala centrum 
med där till ett mångdubbelt större kundunderlag. Eftersom det skapades nya perifera centra i 
förorterna fanns det ett behov av mer likartat utbud av varor och tjänster som fanns i städernas 
centra.  Planeringen av handeln i förorterna kom att lösas med inspiration, samt utveckling av 
amerikanska inomhuscentrum (shoppingmalls) kring 1950-talet. De svenska förortscentrumen 
fick då sina första inomhusanläggningar i närheten av deras centrala torgyta. På senare tid har 
enligt Bergman38, förortsutvecklingen och den snabbt ökande privatbilismen resulterat i att 
andra butiksformer och lägen för handel vidare har brett ut sig över det svenska landskapet. 

3.3.1 Teorier kring dagens & framtidens landskapsförankring av köpcentrum i Sverige 
Enligt civilekonomen, med inriktning på handelsfrågor, Thomas Hellström39 beror dagens 
handels förändrade lokaliseringsmönster till stor del på det köpbeteende som förändrats över 
tid. Vårt köpbeteende har bl.a. förändrats p.g.a. att städerna blivit allt mer utglesade, kvinnans 
inträde på arbetsmarknaden, bättre hushållsekonomi, förändrad lagstiftning för prissättning 
och öppethållande, förbättrade vägar och förändrad kollektivtrafik, att bilen blev var mans 
egendom, samt teknologiska landvinningar, som t.ex. Internet. Orsaken till de senare 
förändrade lokaliseringsmönstren av handeln är en kombination av dels fri företagsamhet, 
kommunalt självstyre, samt ökad välfärd, fritid och privatbilism, enligt Bergman40. Vidare 
menar han att skillnaden mellan dagens externetableringar och den allsidiga lanthandeln i 
Sverige från sent 1800-tal till tidigt 1900-tal ligger vid den främsta målgruppen som idag är 
tätorternas befolkning.  Urbaniseringens ursprungliga syfte att skapa en stad, håller på att gå 
förlorad p.g.a. våra utbyggnationer och handelns förflyttningar i takt med det. Detta har då 
enligt honom lett oss in i en ny historisk fas. Eftersom nya etableringar ofta slår ut gamla, tror 
han att vi i framtiden kommer att se övergivna handelslokaler i både städerna, samt kring våra 
vägar beroende på prissättning, försäljningsformer och köpmiljöns utformning.  

                                                

 

35 Dallen J. T. 2005. s 121. 
36 Bergman B, 1999. s 68. 
37 Bergman B, 2003. s 166-167. 
38 Ibid. s 169. 
39 Hellström T, 2004. s 36. 
40 Bergman B, 1999. s 68. 
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Hellström41 anger att den svenska handeln under de senare decennierna har lokaliserats till än 
mer perifera och allt större externa köpcentrum. En av anledningarna är att större butiker 
jämte andra affärskedjor idag, kan ha svårt att få plats i stadskärnorna. Dessutom blir hyrorna 
billigare i större byggnationer som lokaliseras i allt mer perifera områden utanför städerna 
centra. Tomter och marker är i allmänhet billigare ju längre ifrån stadskärnornas centrum man 
kan komma. I och med det blir i sin tur också lokalernas hyror billigare än de i städernas 
centrum. Vidare beskriver Hellström42 om forskning som visat att de butiks kedjor som 
dominerats vid etablering av stora externa handels- och köpcentrum har fått den lägsta 
kostnaden vid distribuering av dagliga varor.  Orsaken till att kostnaderna blir mindre beror på 
att handels- och köpcentrum i perifera områden med god tillgång till infrastruktur och rymliga 
parkeringar kan föra stordriftshantering av fler varor och tjänster via stora transporter.  

I Sverige hanteras beslut om handelns etablering och lokalisering under 
markanvändningslagstiftningen. Docenten Håkan Forsberg43 beskriver att det är politikerna 
som ska föra besluten om handelns etableringar för detaljplanen, men att det också ska tas 
hänsyn till andra intressenter som t.ex. att konsumenternas intressen ska vägas in, att ta 
hänsyn till konkurrensen och främja ekologisk hållbar utveckling. Däremot kan politikerna 
och kommunerna (än så länge) inte påverka lagstiftningen av andra struktur- och konkurrens 
förändringar såsom uppköp och övertagningar av lokaler. Forsberg menar att detta lett till att 
det framförallt är de kapitaliststarka företagen som har råd att invänta den offentliga 
handläggningen för bl.a. köpcentrums nylokaliseringar. Planeringsprocessen kan därför bidra 
till ett oligopol inom handeln. Vid externa nyetableringar påpekar Hellström44 att 
kommunerna har begränsade möjligheter att via planlagstiftningen kunna avstyra eller 
påverka mindre lämpliga lägen. Vid ett nej är risken ofta att handeln etableras i 
grannkommunen istället, vilket kan skapa stor konkurrens mellan kommuner och den risken 
vill sällan kommunerna ta.                   

                                                

 

41 Hellström T, 2004. s 37. 
42 Ibid. s 36. 
43 Forsberg H, 2004. s 276. 
44 Hellström T, 2004. s 38. 
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3.4 Köpcentrum 

3.4.1 Definiering av köpcentrum 
Ordet köpcentrum kommer utav det amerikanska uttrycket Malls. Ordet Malls fick senare 
ytterligare en vokabulär till shopping malls.   

Vid definiering av ett köpcentrum beskriver Nationalencyklopedin det enligt följande; 
”Koncentrationen av butiker, ofta med inslag av serveringar och olika typer av annan 
service. Det finns två huvudkategorier, dels centralt belägna köpcentrum i stadskärnor eller 
stadsdelar, dels externt lokaliserade sådana i utkanten av eller utanför tätorterna. De senare 
förutsätter normalt bilburna kunder”.45    

Erik Bjurström46 har en liknande definition på vad köpcentrum är; ”En samling butiker som 
organiserats inom en gemensam ram. Ofta...” med ”… inslag av serveringar och andra typer 
av tjänster”. Vidare beskriver Bjurström köpcentrum som en rumslig, social och kulturell 
form där ekonomisk aktivitet uppstår. Ett köpcentrum består inte bara utav konsumtion utan 
fungerar även som ett slags fritidsrum där konsumenterna kan aktivera sig under sin fritid. Det 
kan även vara ett slags vardagsrum då konsumenterna inte enbart befinner sig i köpcentrumet 
under sin fritid, utan även när konsumenterna behöver sina vardagliga varor. Ytterligare visar 
Bjurström på fyra olika typer av köpcentrum som finns idag. Skillnaden mellan dessa fyra 
varianter av köpcentrum är att de skiljer sig utifrån lokalisering, yta och utbud. Den femte 
varianten av köpcentrum, upplevelsecentrum kommer av ICSC47 och är utav amerikansk 
benämning. ICSC hade ytterligare fyra benämningar på köpcentrum, men de var väldigt lika 
de fyra olika typer av köpcentrum som Bjurström kategoriserat. Eftersom Bjurström mer 
beskriver skillnaderna mellan de svenska köpcentrumen så har jag valt att ta med de 
kategorierna.   

1. Bostadsområdescentrum eller Närhetscentrum: Erbjuder varor och tjänster av dagligt 
behov. (max 15 butiker)  

2. Kommuncentrum eller Stadsdelscentrum: Erbjuder både varor och tjänster av dagligt 
behov, samt fler affärer som t.ex. bank, post, vårdcentral, kiosk. (16-35 butiker)  

3. Citygalleria eller City- Temacentrum: Erbjudandet av varor och tjänster är litet. 
Temacentrum innehar affärer med en speciell nisch som t.ex. inredning, fritid.  

4. Regioncentrum eller Externcentrum: Erbjuder ett brett sortiment av varor och tjänster, 
varav en eller flera är kedjebutiker, storbutiker och restauranger. (minst 50 butiker)  

5. Upplevelsecentrum eller Tema/Festivalcentrum: Erbjuder både handel och nöjen som 
t.ex. biografer, spa, hotell, bibliotek, restauranger. Dessa centrum ligger mestadels i 
storstäder. (ytan av sådana köpcentrum ligger mellan 8 000 – 25 000 kvadratmeter)    

                                                

 

45 Nationalencyklopedin, multimedia 2000 plus. Sökord Köpcentrum. 
46 Bjurström E, 2000. s 11. 
47 http://www.icsc.org/about/about.php 2005-10-31 

http://www.icsc.org/about/about.php
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Fredrik Bergström tar ytterligare upp HUI48 (Handelns Utredningsinstitut) definiering av 
begreppet handel genom tre kategoriseringar, nämligen cityhandel, externhandel och övrig 
handel. Extern handel innebär att lokaliseringen av handeln sker utanför eller i utkanten av en 
sammanhängande bostadsbebyggelse. Externcentrum innebär enligt HUI ”en ansamling 
butiker och stormarknader i centralortens närhet”. Bosse Bergman49 menar på att 
stormarknader oftast uppfattas ligga externt eller internt i förhållande till stadskärnan, men att 
vi idag snarare måste se stormarknaderna även som halvperifera utkantsetableringar. Vidare 
anger Bergman att många stormarknader fortfarande ligger inom stadsbebyggelsen och även i 
externa förhållanden till stadskärnan eller dess centrum, men att det på senare tid har 
uppkommit ett mellanting.   

Bergman50 kategoriserar ytterligare varianter på köpcentrum där det ena beskrivs som ett 
planmässigt uppbyggt köpcentrum med varuhus och det andra är fackbutiker med successivt 
tillkommen ansamling av lågpris- och branschvaruhus. Därmed finns det beteckningar som 
kan beskriva olika agglomerationer av köpcentrum som t.ex. att ett externcentrum således är 
ett köpcentrum i externt läge (oavsett avståndsförhållanden), medan en spontan framvuxen 
anhopning handeletableringar kan kallas ”köpknut”. 

3.4.2 Konsumtion & köpcentrum som en rumslig turismaktivitet 
David Miller51 beskriver att vi i dagens samhälle lever i en globaliserad värld fylld av 
”materiella kulturer ”, vilket antyder på att det sociala och det materiella har fått lika stor 
betydelse för människor. Saker betyder något för människor på olika sätt oavsett i vilka 
kulturer vi lever i och hur vi själva är formade. Detta är något som idag kan observera i våra 
landskap.  

Enligt Dallen52 är idén bakom ett köpcentrum att konsumenterna ska kunna konsumera sina 
varor under ett och samma tak, än att behöva gå eller färdas varierande sträckor mellan olika 
affärer.  Köpcentrum eller ”Malls”(i dess originella mening) är enligt Mona Abaza53refererat 
till betydelsen av en yta för att ströva på. Köpcentrumets egentliga innebörd såväl som dess 
syfte är därmed konsumenten tillgång till en yta att ströva på. En yta att ströva på när 
konsumenten shoppar och att shoppa medan konsumenten strövar. Köpcentrum är ifrån början 
en amerikansk uppfinning, men har idag spritt sig världen över. Därmed förklarar Abaza54 att 
det finns en mängd varianter av köpcentrum, eftersom shopping kan te sig annorlunda i olika 
länder. Shopping som en aktivitet i sig medför en mångfald av verksamheter beroende på hur 
vi utför den. Shopping kan gälla allt från konsumtion av basvaror till att bara fönster- eller 
rekreations shoppa o.s.v. De nybyggda köpcentrumen i Egypten t.ex., fungerar mer som en 
plats för de yngre att socialisera sig på än att aktivera sig med shopping p.g.a. de få 
tillgångarna till offentliga mötesplatser.      

                                                

 

48 Bergström F, 1999. s 5-6. 
49 Bergman B, 1999. s 66. 
50 Ibid. s 66. 
51 Miller D, 1998. s  3. 
52 Dallen J. T. 2005. s 121. 
53 Abaza M, 2001. s 97. 
54 Ibid. s 101. 
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Goss55 menar att en stor byggnad fylld med alle handa affärer såsom ett köpcentrum ändå 
skapar en omgivning med ett ”non-stop” shoppande för oss konsumenter. Goss56 anser att den 
stora förändringen i dagens globaliserad samhälle när det gäller konsumtion handlar om att vi 
konsumerar mer än utöver våra basbehov. Vi har enligt Goss57 infört en konsumtions attityd 
där upplevelsen av livet går ut på att överkomma tillgänglighet av ”passande” varor och 
tjänster. Synen på konsumtion har förändrats från den negativa moraliteten till att konsumtion 
nu anses som en kreativ och hyllad kultur. Vidare menar Goss58 att det finns en ny era av 
modern kultur som är formad eller konstruerad av s.k. medvetenhets industrier, vilket t.ex. 
kommer av massmedia, reklam, samt underordnade verksamheter, men också från en allt mer 
västerniserad värld. Dessa medvetenhets industrier skapar vad Goss kallar falska behov, vilket 
i sin tur korrumperar bas behoven.   

Bergman59 påvisar att dagens konsumenter ändå inte låter sig manipuleras hur som helst av 
varuhandelns producenter. Makten har idag delvis genom dagens sätt att konsumera 
förskjutits från producenterna via grossisterna och detaljisterna ända ner, eller snarare fram till 
själva konsumenterna. Delvis beror det på att konsumenterna i dag har ökad tillgång till 
information om utbudet hos olika distributörer längre bak i kedjan och detta mycket tack vare 
Internet, samt annan media. Sedan finns det enligt Bergman, fortfarande skillnader i hur vi 
konsumerar, beroende på vilken plats vår konsumtion sker i. Bergman citerar Ove Krafts60 

indelning av konsumenternas skillnader finns i hur vi konsumerar via rationell handel (genom 
tänkta storköp som t.ex. matvaror) och självförverkligandehandel (shoppandet av livsstilar). 
Ove konstaterar att vi under en och samma inköpsrunda sällan ägnar oss åt båda samtidigt. 
Oftast finns det tillgång till både stormarknader och fackbutiker i ett köpcentrum som då inte 
kan dra någon större nytta av varandra p.g.a. att konsumenterna oftast väljer att konsumera 
rationell handel vid det ett besök och självförverkligande handel vid ett annat besök. Men 
återigen är det viktigt att påpeka att dessa skillnader håller på att suddas ut, enligt Bergman.  

Goss61 förklarar många av dagens ny etablerade köpcentrum som allt mer totala miljöer därför 
att de har blivit så komplexa att de kan inneha all den service som samhället behöver. En del 
köpcentrum har allt från banker, post, vård, domstolar, resebyråer, mäklare m.m. De perifera 
köpcentrumen blir som egna små städer. Större delen av vår shopping sker nu i köpcentrum 
och en del av dem i har också kommit att bli betydelsefulla turistmål med besökare varje år. 
Vidare anser Goss62 att köpcentrum är en skapad miljö för fantasi där shopping ska fungera 
som en rumslig aktivitet för att konsumenter och andra besökare ska stanna längre. Många av 
de amerikanska köpcentrumen har ofta teman. Goss ger ett exempel på temabaserat 
köpcentrum där byggnaden är formad till att likna en mexikansk by. Tanken är att skapa en 
autentisk känsla till köpcentrumet och på det sättet kunna sätta sin unika prägel på det i 
konkurrenssyfte till andra köpcentrum. Dallen J.63 anger att det finns fyra trender inom 
köpcentrum som visar på hur besökare lockas till att stanna längre. För en del köpcentrum har 
idag inte enbart affärer och restauranger, utan har också blivit en destination.    

                                                

 

55 Goss J, 1993. s 18-19. 
56 Goss J, 2004. s 374. 
57 Goss J, 1999. s 115. 
58 Ibid. s 114. 
59 Bergman B, 1999. s 69. 
60 Ibid. s 69. 
61 Goss J, 1993. s 23. 
62 Ibid. s 18-19. 
63 Dallen J. T. 2005. s 121. 
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Köpcentrum med rekreationsaktiviteter 
Innebär att köpcentrumet försöker att locka fler besökare genom olika aktiviteter och 
underhållning i form av modevisningar, utställningar, mini zoo, kasinos, nöjesfält med 
karuseller eller biografer är bara några av de aktiviteter som finns i köpcentren över hela 
världen för att locka fler besökare.64  

Köpcentrum som turistdestination 
I det här fallet handlar det om att få besökare att stanna ännu längre i köpcentrumet genom att 
erbjuda boende. Köpcentrumet formas till ett komplett res destination genom att besökaren 
erbjuds både boende, mat, tillgång till hyrbil och andra aktiviteter.  

Köpcentrum med tematiserad design 
Ett annat sätt att locka besökare är att göra köpcentrumet till ett tema av t.ex. av en speciell 
tidsperiod, ett land, en person osv. Köpcentrumet behöver inte alltid vara det som är designat 
utan det kan även vara dess omgivning i form av parker, konst eller bara själva atmosfären.  

Köpcentrum med generell samhällsservice 
Många av dagens ny etablerade köpcentrum har blivit så komplexa att de i stort kan inneha all 
den service som samhället behöver. En del köpcentrum har allt från banker, post, vård, 
domstolar, resebyråer, mäklare m.m. Köpcentrum kan idag anses vara en sorts inomhus stad.  

Bergström65 påvisar att dagens köpcentrum allt mer börjar fungera vad han kallar som 
megacentrum där det inte enbart erbjuds varor och annan service, utan också olika former av 
upplevelser. I framtiden tror Bergman att vi kommer att få se mer av megacentrum 
etableringar i Sverige. Emellertid, konstaterar han att externetableringar av megacentrum med 
t.ex. kontor och hotell i det svenska landskapet än är få. Men när väl externetableringar av 
köpcentrum kommer att kompletteras med t.ex. hotell och kontor, bedömer han att ett nytt 
verksamhetsområde kommer att uppstå, där en nyare beteckning måste efterlysas.                 

                                                

 

64 Dallen J. T. 2005. s 122. 
65 Bergström F, 1999. s 66. 
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4 Handelslägen i Värmland – med exemplet Töcksfors 

4.1 Ökad handel i form av köpcentrum i Värmland   

Nedan följer en sammanställning kring Värmlands handelsnäring och dess utveckling under år 
2004. Någon senare information än från år 2004 har inte funnits kring Värmlands utveckling 
av handel och köpcentrum. Därefter följs en intervju med regionchefen Urban Svanberg från 
Svenskt Näringsliv i Karlstad angående utveckling kring köpcentrum och övrig handel i 
Värmland.   

 

66  

Värmland har enligt HUI (år 2004) ett befolkningsunderlag på 273547 inv., inom länets alla 
16 kommuner. Karlstad som är länets största kommun har 81768 inv. Därefter kommer 
Arvika med näst största invånarantal, vilket är 26275 inv., och som tredje kommun kommer 
Kristinehamn med 23990 inv.67   

Värmlands handelnäring har enligt HUI statistik från år 2004 visat att försäljningen av 
detaljhandelsvaror i Värmland uppgått till ca 12 miljarder kr. Ändå har Värmlands 
butikdensitet under år 2004 varit aningen lägre i förhållande till det övriga riket i snitt. Detta 
berodde bl.a. på vikande gränshandel. Den ledande handelsplatsen blev dock ändå Karlstad 
med en försäljning av detaljhandelsvaror på 5,3 miljarder kronor. Därmed svarade Karlstad 
för hela 58 procent av försäljningen av sällanköpsvaror i förhållande till övriga länets 
försäljning. Gränshandelskommunerna Årjäng, Torsby och Eda hade sammantaget på 
dagligvaror för nästan 1,2 miljarder, vilket innebär en ökning på 9 procent. Dock tappade 
Årjäng 7 procent av dagligvaruförsäljningen medan Eda och Torsby ökade med 11 respektive 
3 procent. Arvika har kommit att bli en miljardmarknad och nästan även Kristinehamn. Den 
lägsta densiteten på butiksutbud av dagligvaror är i Storfors och den högsta densiteten på 
butiksutbud av dagligvaror är i Kristinehamn och Hammarö. Vid sällanköpsvaror finns den 
lägsta butiksidensiteten på Hammarö varav Årjäng, Eda, Hagfors. Karlstad har den högsta 
butiksdensiteten på sällanköpsvaror.68  

                                                

 

66 http://www.stadskartan.se/nystadskartan/index.asp?kartid=17 2005-12-27 
67 HUI, 2005. s 128. 
68 Ibid. s 129. 
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4.2 Sammanställning av intervju med regionchefen Urban Svanberg   

Fråga kring Urban Svanbergs utbildning och bakgrund 
Sammanlagt har Urban Svanberg jobbat med handel i cirka 20 år. Svanberg har både arbetat 
inom/ med och startat upp affärskedjor inom handeln. Bl.a. har han tidigare jobbat på 
affärskedjorna Lindex, Hennes & Mauritz, JC och Stadium. Svanberg har fått sin utbildning 
genom de internutbildningar som affärskedjorna själva fört vid vidare utveckling av personal. 
Sedan år 1993 har Svanberg haft ett engagemang inom köpmannaföreningen och blev efter 
den förre VD pension den förste centrum ledaren i Karlstad för den nya organisation som 
kallades för Centrum Karlstad (som bildades inom köpmannaföreningen). 
Köpmannaföreningen blev sedan Svensk Handel med en sammanslagning av andra 
organisationer. I maj år 2005 fick Svanberg en tjänst som biträdande regionchef på Svenskt 
Näringsliv, men har sedan 1 november år 2005 arbetat som regionchef på Svenskt Näringsliv.    

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter som regionchef i Värmland? 
Idag jobbar Svanberg främst med folk och opinionsbildning. Vidare har han mycket kontakter 
med de företag som är medlemmar inom Svensk Näringsliv. Media är en annan del som han 
också har mycket kontakt med. Svanberg berättar vidare att Svenskt Näringsliv består av 52 
medlemsorganisationer. Därför jobbar han inte enbart med handel utan med flera olika 
branscher. Den främsta arbetsuppgiften är då att föra fram medlemsföretagens ”röster” m.m.    

Vad innebär ett köpcentrum för dig? 
Ett köpcentrum eller en handelsplats är enligt Svanberg varken något unikt eller någonting 
nytt. Handelspats är något som funnits i alla tider. En handelsplats anser han vara en form av 
en mötesplats, då människor sedan lång tid tillbaka har träffats vid handelsplatser för att byta 
och köpa saker. I framtiden tror Svanberg att köpcentrum kommer att få blanda in 
upplevelser, eftersom köpcentrum redan idag har ett brett utbud för att locka besökare till att 
åka längre sträckor. Vidare nämner han att konkurrensen säkerligen kommer att öka bland de 
olika köpcentrumen i Värmland. Därför måste eller bör köpcentrumen satsa på någon typ av 
upplevelse och andra aktiviteter för att kunna konkurrera.     

Vad anser du att ett köpcentrum behöver för att kunna locka konsumenter och besökare? 
Det viktigaste ett köpcentrum behöver är ett stort och varierat utbud av både varor och 
tjänster, enligt Svanberg. Sedan bör ett köpcentrum vara lokaliserat till en plats med god 
tillgänglighet till bra infrastruktur så att det blir enkelt för besökare ta sig fram med bil. 
Tillgång till p-platser blir då också viktigt. Ett köpcentrum behöver därtill ha bra öppettider 
för att få större tillgänglighet till besökare. Med tiden tror Svanberg att de Värmländska 
köpcentrumen kommer att få skapa upplevelser eller andra aktiviteter i samband med dess 
handel. Ett exempel är ett köpcentrum i USA (Mall of America i Bloomington, Minnesota) 
som inrymmer) ett helt nöjesfält. Svanberg tror att även Värmland bör satsa på någon aktivitet 
eller upplevelse som skiljer sig i förhållande till andra köpcentrum.   

Sammanfattningsvis hänvisar Svanberg till fem framgångsfaktorer som för handeln vidare i 
ett tillväxtperspektiv. De fem framgångsfaktorerna är utbud (driver handel till eller från), 
förtätning (handel föder handel), tillgänglighet (infrastruktur, p-platser och öppettider), 
samverkan (handeln, fastighetsägare och kommun) och paketering (handel, besöksnäring 
och upplevelseindustri)   
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Vilken räckvidd har Värmlands köpcentrum och handelsknutar i förhållande till besökare i 
och utanför Värmland?  
Ju bredare och originellt utbud ett köpcentrum har desto längre sträckor är vi som 
konsumenter beredda att åka. Det köpcentrum som lockar flest besökare med längst avstånd 
anser Svanberg kunna vara Bergviks köpcentrum. Detta köpcentrum är unikt i och med att det 
är ett av Sveriges största köpcentrum. Vidare finns det ett brett utbud på varor och tjänster. 
Trots detta har köpcentrumet inte allt för stor räckvidd i förhållande till besökare utanför 
Värmland. En del norrmän väljer att konsumera eller besöka Bergviks köpcentrum, men att de 
ändå är få enligt Svanberg. Töcksfors och Eda kommer säkerligen att överta större delen av de 
norska kunderna. Svanberg nämner att det även kommer besökare från andra län än Norge, 
men att de inte kommer för att besöka köpcentrumen i första hand. Allra mest är det ändå 
värmlänningarna som väljer att konsumera sina varor på hemmaplan. Därmed har Värmlands 
köpcentrum än så länge inte någon större räckvidd till besökare utanför Värmland.  Vid 
förfrågan om etableringen av Ikea bredvid Bergvik kommer att locka fler norrmän och andra 
besökare till Karlstad, så tror ändå Svanberg att antalet besökare utanför Värmland kan öka i 
antalet. Dock behöver ändå Värmlands köpcentrum att behöva satsa på någon form av 
upplevelser för att öka räckvidden till besökare utanför Värmland. Svanberg anser att enbart 
handel inte lockar besökare utifrån till Värmlands köpcentrum i första hand. 
                               
Kan du se någon markant ökning av handel i form köpcentrum eller andra handelsknutar i 
Värmland under vissa årsperioder? 
Enligt Svanberg har det skett en eskalering av köpcentrum, samt annan handel i Värmland 
under de senare åren. Detta beror till stor del på Bergviks expansion under år 2004. Många av 
de butiker som öppnade i Bergviks köpcentrum blev mycket framgångsrika. Allt fler besökare 
kom till Bergviks köpcentrum och mer arbetstillfällen skapades. På det här viset 
uppmärksammades Bergviks köpcentrum som en väldigt lyckad och fungerande verksamhet.   

Varför har det skett en ökning av handel i Värmland under dessa årsperioder? 
Som på frågan innan beror ökningen av handeln i Värmland till stor del på Bergviks 
expansion. Bergviks köpcentrum har på så vis lyft handeln generellt i regionen. Tidigare 
ansågs inte handeln vara någon näring som kunde ge tillväxt.  Men när Bergviks utbyggnad 
av handeln blev framgångsrik, började man också förstå att detta kunde bli en stor 
tillväxtmotor i Värmland.  Handel föder så att säga handel. På senare tid har det skett en 
förtätning av handeln i Värmland. Exempel på det är bl.a. Töcksfors, Charlottenberg och Mitt 
i City projektet där byggnationer av handel fortfarande pågår. Det som också driver handeln 
vidare i Värmland är till stor del dess utflöde som länet besitter. Handeln inom Värmland 
behöver nämligen inte konkurrera internt. Däremot gäller det att locka besökare utanför 
Värmland till handeln. Framförallt har Värmland varit duktig på att sälja dagligvaror till 
normännen. Gränshandeln har genererat mycket pengar till den Värmländska handeln p.g.a. 
norrmännens valutakurs och dess skatter är högre än svenskarnas. Även om norrmännens 
valutakurs förändras (om t.ex. norrmännens valutakurs skulle bli lägre än svenskarnas) så tror 
Svanberg inte att norrmännen kommer att sluta konsumera eller besöka Värmland helt. Många 
bor nämligen väldigt nära gränsen både på den norska och svenska sidan, vilket innebär att 
det finns ett behov av närhet till handel även där. Bra handelsplatser såväl som köpcentrum 
ökar oftast attraktionskraften och Karlstad är en av Sveriges bästa handelsstäder.      
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Vilka/ vilken ort, plats eller område har handel i form av köpcentrum eller andra 
handelsknutar ökat mest i Värmland? 
Karlstad är den ort där handeln har ökat mest i form av köpcentrum och andra handelsknutar i 
Värmland. Det är som tidigare nämnts Bergviks köpcentrum som tillfört att handeln ökat i 
Karlstad. Snart kommer även Ikea till Bergviks köpcentrum. Mitt i City projektet är också på 
gång i Karlstad, vilket gör att Karlstad kommer att öka ytterligare i förhållande till utbud av 
handel.   

Varför har just dessa/ denna ort, plats eller område fått ökad tillgång till handel i Värmland?   
Karlstad har framförallt ett väldigt bra läge eftersom det inte har några andra större 
handelsområden i dess närhet. I Värmlands norra del finns inga större handelsområden än och 
i söder finns det visserligen ett stort utbud av handel i både Trollhättan (Överby Köpcentrum), 
och Uddevalla (Torp Köpcentrum), men som ändå ligger för långt bort. Den enda stora 
konkurrenten till Bergviks köpcentrum anser Svanberg kunna vara Mariebergs köpcentrum. 
Men när väl Ikea har etablerats på Bergvik kommer Karlstads handelsområde även att ha 
konkurrerat ut Örebros handelsområde. Det gäller enligt Svanberg att hitta s.k. ”dragare” som 
t.ex. Karlstad gjort till sitt handelsområde såsom Ikea och Clas Ohlson. Dessa dragare gör att 
handelsområde oftast får fler besökare och att området får ett högre attraktionsvärde. S.k. 
dragare får därför oftast billigare avtal med mark- och fastighetsägare, samt det bästa 
handelsläget dit flest människor kommer att passera.    

Vilken ort, plats eller område i Värmland anser du, ha bäst fördelar för att kunna etablera 
och realisera ett köpcentrum? 
När Svanberg jobbade på svensk handel så var han mycket ute bland företag och kommuner 
för att få dem att ta tillfället i akt att utveckla handeln på den lokala orten. Enligt honom bör 
företag och kommuner i Värmland satsa på mer handel eller andra aktiviteter då utflödet av 
handeln i Värmland är stort. Ett bra exempel på det anser han vara Kristinehamn. 
Kristinehamn har inget externt handelscentrum som Karlstad (Bergviks köpcentrum), utan har 
enbart ett internt handelcentrum. För fem år sedan fick många av Kristinehamn affärer slå 
igen och flera handelslokaler stod tomma. Fastighetsägare tillsammans med handel och 
kommun i Kristinehamn började då samarbeta med att utveckla den lokala handeln. Tack vare 
detta samarbete börjar Kristinehamns bli ett område där det finns stora fördelar för att etablera 
ytterligare handel. Även Töcksfors, Charlottenberg, Sunne, Arvika, Karlstad m.m. är områden 
i Värmland där samarbete förts för att kunna utveckla handeln vidare. Karlstad, Töcksfors, 
Charlottenberg anser han ändå vara de områden i Värmland där de bästa fördelarna finns för 
att ha ett köpcentrum.  

Av vilka anledningar har dessa/denna ort, plats eller område i Värmland bäst fördelar för att 
kunna etablera och realisera ett köpcentrum? 
Anledningarna till varför Karlstad har den bästa platsen för dess etablering av köpcentrumet 
på Bergvik beror på utbudet Karlstads handel. Töcksfors och Charlottenbergs är två andra 
områden i Värmland där etableringen och lokaliseringen av köpcentrum har de bästa 
fördelarna p.g.a. gränshandeln.        
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Varför etableras en del köpcentrum utanför städernas/orternas centrum i Värmland? 
Töcksfors och Edas köpcentrum är etablerade där p.g.a. gränshandeln och för övriga 
befolkningens behov av närhet till handel. Anledningen till varför det skett en utbyggnad på 
Bergvik beror på att det redan ett befintligt OBS varuhus med möjligheter till expandering av 
handel var utförbar. Området på Bergvik hade också tillgänglighet till både infrastruktur och 
mycket p-platser, vilket gjorde att det blev till ett stort köpcentrum. Ett köpcentrum kräver 
oftast stora lokaler och mycket mark. Därmed är det mestadels lättare att få tag på stor mark 
utanför städernas centrum. Marken är generellt mycket billigare ju längre bort från stadens 
centra den befinner sig. Köpcentrum väljer också att etablera sin verksamhet där det finns 
möjligheter till att expandera.  

Vilka är de främsta fördelarna med att det etableras allt fler köpcentrum i Värmland? 
De främsta fördelarna är att det blir en ökad försäljnings volym, vilket lockar fler aktörer och 
andra att vilja starta fler företag. Det skapas fler arbetstillfällen. En ort blir också mer 
attraktivt när aktiviteter såsom t.ex. handel etableras i ett område. Svanberg menar på att 
kommunerna i Värmland insett att mer handel tillför orten eller området till att bli mer 
attraktivt. Fast det är inte enbart köpcentrum i sig som tillför mer attraktivitet till ett område, 
utan handeln generellt.  

Finns det några nackdelar med att allt fler köpcentrum etableras i Värmland?   
Det finns en nackdel med att allt fler köpcentrum och annan. Handel etableras i Värmland 
som Svanberg kallar för ”kannibalism”. Nackdelen är inte att det startar upp mer handel i 
Värmland, eftersom det gynnar till mer sysselsättning och fler besökare. Däremot kan kvoten 
av handel i Värmland i förhållande till antalet besökare bli fylld, d.v.s. att vi konsumerar 
motsvarande för hur många invånare som finns i Värmland. Då skapas en s.k. 
”Kannibalismeffekt”. Detta innebär att en utbyggnad av ett köpcentra ofta generar till att 
konkurrera ut ett annat köpcentra när antalet besökare inte längre ökar eller t.o.m. minskar. 
Värmland kan komma att fylla sin kvot av besökare till handeln och då kan något eller några 
köpcentrum och annan handel ligga i riskzonen för att slås ut. Därmed kan det vara viktigt att 
köpcentrum skapar någon form av upplevelse eller annan aktivitet i samband med dess 
handel. På det sättet kan köpcentrumen komma att överleva ”Kannibalismeffekten” eller 
generera till att öka handeln och besökarantalet ytterligare i Värmland. Svanberg menar på att 
det redan finns bra exempel i Värmland där man valt att satsa på upplevelser. Bl.a. finns det 
ett Spa i Sunne, en vattenpark är också på gång i Sunne, skidtunneln i Torsby, Racksta museet 
i Arvika. Även Årjäng har planer på att bygga ett nöjesfält bredvid deras travbana. Enligt 
Svanberg finns det statistik som visar på att när vi är ute och reser så spenderar vi cirka 25 
procent av vår tid till handeln. Därmed bör Värmland satsa vidare på aktiviteter och 
upplevelser utöver handeln.  

Hur tror du att utvecklingen av köpcentrum och andra former av handel kommer att se ut i 
Värmland framöver? 
Svanberg tror att orter med koncentrationer av handel kommer att växa i Värmland såsom 
Karlstad p.g.a. dess handels utbud och Töcksfors, samt Charlottenberg p.g.a. dess generande 
gränshandel. För övrigt tror han också att de orter som arbetar strategiskt med att utveckla 
handeln kommer också att lyckas. Som tidigare nämnts bör Värmlands köpcentrum satsa på 
någon form av upplevelse eller andra aktiviteter för att öka räckvidden till besökare utanför 
Värmland. Besökare kommer inte bara till Värmland för att enbart besöka handeln och dess 
köpcentrum. 
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4.3 Incitament till lokalisering och etablering av Töcksfors Shopping center    

Här följer en sammanställning kring Töcksfors Shoppingcenters incitament för lokalisering, 
tillgänglighet och andra förbindelser, samt en intervju med centerchefen Helene Rödseth.  

Töcksfors är en tätort med ca 1,500 invånare som ligger i Årjängs kommun. Årjängs kommun 
har sammanlagt 10,000 invånare och ligger i Värmland sydvästra del69 mellan kommunerna 
Arvika, Karlstad och Säffle. 

 

70  

Töcksfors Shoppingcenter öppnades fredagen den 28 oktober kl. 10.00 år 2005.71 På Årjängs 
kommuns hemsida beskrevs öppningen av Töcksfors nya köpcentrum så här;   

”På premiärdagen samlades såväl norska som svenska kunder långt för utsatt tid. 
Nyfikenheten på hur det färdiga resultatet blivit var stor och antagligen lockade även 
butikernas öppningserbjudande till stor del. Denna dag skulle det inte vara någon invigning - 
den sparar man till besöket av svenska kungen, Carl XVI Gustav, i slutet av november. Istället 
var det en öppningsceremoni med tal av Olav Thon samt Årjängs kommuns kommunalråd 
Kjell Ericsson. Olav Thon var mycket nöjd över att köpcentret nu kunde öppnas och han 
berättade att han är mycket förvånad över att ingen satsat på ett köpcenter i Töcksfors 
tidigare. Platsen är idealisk för gränshandel, menade han” 72 

Den stora invigningen med Kung Carl XVI Gustaf skedde istället den 29 november.  

”Töcksfors Shoppingcenter har nu invigts officiellt av Sveriges konung Carl XVI Gustaf. 
Invigningen skedde inför en stor publik från såväl Sverige som Norge. Efter att kungen invigt 
shoppingcentret och fått en rundtur i Olav Thons storsatsning, fick han också inviga en 
helautomatisk stansmaskin på företaget Lars Höglund AB. Invigningen av Töcksfors 
Shoppingcenter blev mycket välbesökt. Den svenske kungen, Carola och Bjarne 
Bröndbo bidrog till att många sökt sig till Töcksfors denna dag, såväl från Sverige som 
Norge.”73

   

                                                

 

69 http://www.tocksforsshopping.se/   2005-11-15 
70 Karta över Värmland   http://www.stadskartan.se/nystadskartan/index.asp?kartid=4716  2005-11-15 
71 http://www.tocksforsshopping.se/  2005-11-15 
72 Citat http://www.arjang.se/templates/Page____8592.asp 2005-11-15 
73 Citat http://www.arjang.se/templates/Page____8712.asp 2005-12-28 
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En stor anledning till varför det har planerats att bygga ett köpcentrum i Töcksfors beror på 
norrmannen Olav Thon. Olav Thon är både finansman, miljardär och ägare av det norska 
företaget Olav Thon Gruppen.74 Olav Thon har idag en ägarandel på minst 50 % i Olav Thon 
Gruppen och tillsammans äger de eller styr över ett antal egendomar, hotell- och restauranger, 
varuhandel, samt industriverksamheter i både Norge och utlandet.75 Ett Shopping center i 
Töcksfors har då varit nästa projekt där ca 350 miljoner kronor investerades i köpcentret utav 
Olav Thon Gruppen.76 (se bilaga 1)

 

I detaljplanen framställs det att orsaken till varför Töcksfors får möjligheten att etablera ett 
köpcentra, men ändå i proportion till tätortens storlek, beror mycket eller till största 
sannolikhet på den omfattande gränshandel som kommer att ske i området. Ytterligare 
beskrivs det att gränshandel kan komma att sträcka sig ända till Osloregionen då standarden 
ska höjas på E18 både inom Sverige och Norge. Både tid och avstånd ska förminskas via E-18 
mellan Osloregionen och Töcksfors. På så vis antas det att kunder ända från Osloregionen 
kommer att besöka Töcksfors köpcentra. Vidare i detaljplanen framställs det dessutom att 
ytterligare utökad gränshandel skulle kunna ske om flera modernare former av 
affärsetableringar öppnas i ett närområde till norska gränsen. Gränshandeln skulle då kunna 
öka inom hela regionen dels p.g.a. att etablerade köpvanor ofta förändras och att kunderna, 
merparten från Norge, söker sig till nya områden med stora och förstklassiga utbud enligt 
detaljplanen.77  

Planområdet för Töcksfors shoppingcenter har en beräknad area på 28,000 kvm och ligger i 
södra delen av Töcksfors tätort, mellan E18 och Dalslands kanal. Vidare gränsar planområdet 
till ett parkområde i väst, till E18 i norr, samt till Sveavägen och en hotellfastighet i öster. Då 
detaljplanen genomfördes pågick det ett arbete om en gällande översiktsplan som redovisade 
att planområdet (för Töcksfors shoppingcenter) var lämplig för handel och andra liknande 
verksamheter. En tidigare översiktsplan från år1990 hade redovisat att samma planområde 
borde användas för camping och friluftsliv. Idag gäller båda tidigare detaljplaner för området. 
En detaljplan antagen 1990-08-16 och en antagen 2002-09-29 redovisar att marken skall 
användas för handel och bilistservice, samt en ny dragning av Sveavägen fram till 
Älverudsvägen. Den totala byggrätten för handel och bilistservice inom planområdet är enligt 
detaljplanen då något större än 28,000 kvm. Allmän platsmark i form av natur ägs av Årjängs 
kommun och markägaren inom planområdet är exploatören för handelsverksamheten.78  

(se bilaga 2)  

På Årjängs hemsida finns redan nya köpcentersplaner, samt en planering kring att etablera ett 
hotell. Det är Årjängs centrum som ska byggas om till ett köpcenter och hotellet kommer även 
det att etableras i detta område. Vidare kommer Årjängs kommun att fortsätta satsredogöra för 
de bostadsbyggnationer som redan gjorts. Många lägenheter har redan byggts, men eftersom 
efterfrågan på ytterligare bostäder blivit aktuellt kommer fler lägenheter att byggas i Årjäng. 
En av finansiärerna bakom planerna för Årjängs centrum, hotell och nya byggnationer av 
lägenheter är bl.a. det norska företaget Conceptor AS, med 50 procent av sina aktier i Moskito 
AB. Investering kommer att på ca 90 milj. kr.79 

                                                

 

74 http://www.arjang.se/templates/Page____7677.asp 2005-09-28 
75 http://www.olavthon.no/default.aspx?aid=9044012 2005-11-15 
76 http://www.arjang.se/templates/Page____7677.asp 2005-09-28 
77 http://www.arjang.se/upload/Dokument/Tekniska/Tocksfors%20shopping%20center/DP-Thonum-utst-beskr-
050614%20.pdf. s 11. 2005-09-28 
78 Ibid. s 3-4.  
79 http://www.arjang.se/templates/Page____8739.asp 2005-12-25 
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4.3.1 Shoppingcentrets inre geografi  
Töcksfors Shoppingcenter har en huvudingång i form av en rondell med roterande dörrar som 
är lokaliserad till mitten av parkeringen. Denna huvudingång medför en lättare passage även 
till rullstolsbundna, barnvagnar, kundvagnar och annat. Köpcentrumets 41 butiker ligger alla 
på ett plan och är lokaliserade kring en ovalformad passage, vilket kan jämföras med en 
friidrottsarena. Av de 41 butikerna är 36 butiker och resterande 5 är restauranger (se bilaga) 
De flesta butikerna är i form av är stora varuhus. Inomhus finns 4 olika serveringsställen som 
Burger King med hamburger- och taco restaurang, Joe’s Dinner (50-talsinspirerad 
restaurang), Kaffestuga med kombinerad matservering av Svenska och Kinesiska rätter, Pizza 
Pino och Maxi Mat har en kaffehörna i. Två st stora matbutiker finns, MaxiMat och 
EuroCash. Ett Apoteket med utlämning av receptbelagda mediciner erhålls.  Bl.a. finns nio st 
klädesbutikerna, Zavana, Indiska, Cubus, Dressman, Carlings, Bik Bok, Uno, Jack & Jones, 
Vero Moda och Babyproffsen. Vidare finns ett antal interiörbutiker såsom Hemtex, Indiska, 
Kid Interiör, Duka m.m. Några ytterligare exempel på butiker är Karlssons, Kicks, Dyrego, 
Adriatik, Sportringen, Euro Sko, Skopunkten, Paus Frisör, Travel Price, E18 Möbler, Gray’s 
American Store, Josmands Cigarr, Glitter, Brio, Hallo!Hallo, Björklund Guld och Ur, 
Telitronic och Notabene.80 (se bilaga 3) 

4.3.2 Närområde till kundunderlag 
Töcksfors har beräknat att det inom en 10 mils radie finns ett befolkningsunderlag på 
sammanlagt 1,5 miljoner invånare, varav 300 000 finns på den svenska sidan och 1,2 miljoner 
finns på den norska sidan. På en ännu mindre beräknad radie på ca 1 mil dominerar 
norrmännen med ca 80 % på ett befolkningsunderlag på totalt 1,2 miljoner inv., vilket visar på 
att norrmännen har majoritet i förhållande till svenskarna vid kundunderlag till köpcentrets 
närområde. Töcksfors är den tätort i Årjängs kommun som ligger allra närmast 
gränsövergången mot Norge via E-18 med ca 5 km. Avståndet mellan Töcksfors och Oslo 
uppskattas vara ca 9 mil. Med hjälp av E- 18 minskar avståndet till Osloregionen både vad 
gäller tid och avstånd. E-18 via Töcksfors har beräknats att vara en av Norges/Sveriges mest 
trafikerade gränsövergång med ca 1,4 mill. bilar per år, vilket motsvarar ca 3 800 passeringar 
dagligen. Det är inte bara besökare från Osloregionen som räknas. Med E- 18 anses också 
gränsövergången via Örje/Töcksfors bli ett naturligt val för alla boende i området från Moss, 
Ski, Vestby, Enebakk, Askim och Mysen för att vilja åka till Töcksfors Shopping center.81  

82  

                                                

 

80 http://www.tocksforsshopping.se/./index.asp?title=Pressmeddelande&aid=18011&path_by_id=/18001/18011/ 
2005-11-16 
81 http://www.tocksforsshopping.se/ 2005-11-16 
82 http://www.tocksforsshopping.se/arch/img.asp?file_id=297081&ext=.jpg 2005-11-15 
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För Årjängs kommuns 10 000 invånare har närområdet till befolkningsunderlag beräknas att 
vara totalt fördelat på Töcksfors 1 500 inv., Årjäng 3 500 inv., Lennartsfors 500 inv., och 
resterande boende på landsbygden 4 500 inv.83 

4.3.3 Tillgänglighet och andra förbindelser till Töcksfors Shopping center 
Shoppingcentrats handelstomt är ansluten till en huvudgata genom en rondell. Huvudgatan 
leder senare till Sveavägens utfart till E18.84 E18 passerar Töcksfors tätort, samt ansluter till 
andra delar av samhället i Töcksfors.85 Enligt detaljplanen är E18 totala trafikmängd beräknat 
att ha ca 5200 fordon per årsmedeldygn väster om Töcksforsmötet och ca 4300 fordon till 
öster, varav 14 procent är tung trafik. När ruljangsen och handelsetableringen tagit fart på 
Shoppingcentret beräknas trafikmängden att kunna öka till ca 10000 – 12000  fordon per 
årsmedeldygn. All parkering tillhörande Töcksfors Shopping Center ska enligt dess detaljplan 
förläggas till egen tomtmark. Parkeringsmöjligheter kommer att finnas i Shoppingcentrats 
undre byggnadsdel och utanför byggnadens huvudingång (antal parkeringsplatser, finns under 
sammanställningen av intervjun med centerchefen Helene Rödseth). Inom Shoppingcentrets 
planområde kommer ytterligare ett parkeringsområde för kollektivtrafik att anordnas, där 
minst fem bussar ska få plats. Den materiella införseln ska ske vid varumottagningens del. 
Där får lastfordon med en totallängd på 24 m utrymme att kunna angöra och vända sina 
lastfordon utan några behövda backningsmönster.86 Via detaljplanen finns också en 
beskrivning på hur tillgänglig affärsbyggnaden är till Räddningstjänsten. Eftersom 
Räddningstjänsten uttryckning och insats tid ska vara mindre än 10 min finns utrymme och 
tillgänglighet till/ av större fordon på byggnadens alla sidor.87    
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85 Ibid. s 8. 
86 Ibid. s 9. 
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4.4 Sammanställning av intervju med centerchef Helene Rödseth  

Här nedan kommer en sammanställning av den intervju med centerchefen Helene Rödseth på 
Töcksfors Shoppingcenter som skedde den 6 december år 2005. Denna intervju syftade till att 
få svar på frågeställningen om varför det lokaliseras en ekonomisk aktivitet såsom ett 
köpcentrum just i Töcksfors och dess funktion som någon form av rumslig turismaktivitet.  

Fråga kring Helene Rödseths utbildning och bakgrund  
Helene Rödseth är utbildad till företagsekonom och har både studerat ekonomi och juridik på 
Norwegian School of Management och Universitetet i Oslo. Under sina studier har Rödseth 
jobbat cirka 15 år inom väldigt många olika branscher inom handelsnäringen med både 
försäljning, marknadsföring, administration, ledning. Bl.a. har hon drivit egna butiker på två 
stora köpcentrum i Oslo, varit egen företagare de sista 3 åren, drivit rådgivning och 
utvecklingsarbete för amerikanska (turist)bolag för att etablerade dom i Europa, varit 
försäljningschef på ett stort norsk bolag i tre år och VD för ett General Electric-bolag i fyra år 
i Norge. I Olav Thon gruppen blev Rödseth anställd 8 augusti år 2005 i samband med att hon 
skulle bli centerchef över Töcksfors shopping center och har nu jobbat där sedan dess. Vid 
förfrågan om Rödseth tidigare varit i kontakt eller jobbat med Olav Thon gruppen svarade 
hon att det var första gången som hon kom i kontakt med Olav Thon gruppen i samband med 
anställningen som centerchef på Töcksfors Shoppingcenter.  

Varför väljer Olav Thon Gruppen att lokalisera ett köpcentrum just i Töcksfors? 
Rödseth nämner gränshandeln som den främsta orsaken till att det etableras ett köpcentrum i 
Töcksfors. För Oslo är Töcksfors den Värmländska ort som har den kortaste distansen att resa 
för gränshandel. Vidare har Töcksfors en god belägenhet eftersom den ligger intill E18. Inom 
10 mils radie bor också cirka 1,5 miljoner människor med 1,2 miljoner på norsk sida och 
300000 på svensk sida, vilket gör att det finns god tillgång till kunder. Sedan är tillgången till 
den stora tomten en annan orsak till varför byggnationen blev precis där den ligger idag i 
orten Töcksfors. Vid förfrågan om det då mest är norskorna eller svenskarna som kommer och 
vilka av dem som mest tillfört etableringen av Töcksfors köpcentrum, svarar Rödseth att det 
mest är norska kunder som kommer, men att det också är en hel del svenska fasta kunder som 
kommer. Potentialen är ändå att få fler norskar då bosättning av norskar inom en 10 mils radie 
är större än bosättningen av svenskar.  

Varför etablerar Olav Thon Gruppen just ett köpcentrum i Töcksfors och ingen annan form av 
ekonomisk aktivitet? 
Anledningen till varför det etableras just ett köpcentrum i Töcksfors och ingen annan form av 
ekonomisk aktivitet, besvarar Rödseth med att det främst beror på gränshandeln. Det gynnar 
norrmännen att handla här i Sverige då valuta kursen för dem är god. Andra former av 
ekonomiska aktiviteter som också skulle kunna gå bra i Töcksfors är t.ex. bilbranschen med 
till gång till verkstäder och annan service eftersom det är mycket dyrare i Norge. Olav Thon 
gruppen har dock mest sin inriktning på köpcentrum och eftersom de fick tillgång till mark i 
Töcksfors så blev det ett köpcentrum.        
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Tror du att ett köpcentrum inom någon snar framtid hade etablerats i Töcksfors utan Olav 
Thons engagemang, samt investeringar? 
Ja, om Töcksfors hade haft någon eller några som var intresserade av och hade tillgångar till 
att investera i ett köpcentrum eller någon annan form av ekonomisk aktivitet.  
Rödseth menar på att man måste ha någon som är villig att satsa på ett så pass stort projekt, 
men att andra nu har möjlighet att satsa på andra eller liknande verksamheter p.g.a. den 
utgångspunkten som etableringen av köpcentrumet har möjliggjort. Gränshandel är något som 
Olav Thon gruppen redan jobbar med i Sverige då de bl.a. äger 40 procent av Nordby 
shoppingcenter i Svinesund. Planeringen av Töcksfors Shoppingcenter började för två år 
sedan. Längre fram finns en långsiktig investering sedan två år tillbaka av att bygga 
ytterligare ett köpcentrum i Charlottenberg i Eda, som ska stå färdigt i oktober år 2006.  
   
Vilka fördelar anser du att Töcksfors har för att kunna etablera ett köpcentrum?  
Rödseth anser att fördelarna med att etablera ett köpcentrum i Töcksfors är många. Den första 
och främsta fördelen som hon anger är Töcksfors som den närmaste tätort för gränshandel 
mellan Sverige och Norge, via E18. Töcksfors har också andra fördelar i form av vacker natur 
som t.ex. Dalslands Kanal, som anses vara ett idylliskt område i Värmland. Detta gör att 
köpcentrumet i Töcksfors därmed kan knyta sig an till att erbjuda även andra aktiviteter och 
inte enbart bli en stor ”handelsmaskin”  

Finns det några nackdelar med att etablera ett köpcentrum i Töcksfors, och i så fall vilka? 
Köpcentrumet i Töcksfors har en handels yta på 28 000 kvm som kräver en mängd antal 
besök för att täcka upp alla butikers möjlighet att gå runt. Töcksfors som ort eller närmiljö 
täcker inte upp hela handelsutbudet i köpcentrumet. Större delen av besökare måste komma 
utanför Töcksfors för att få köpcentrumet att gå runt. Vidare kan ökad trafik också vara en 
nackdel, men Töcksfors centrum har t.ex. byggt rondeller för att få en så flytande trafik som 
möjligt och därmed avlasta trafiken.  

Kan Töcksfors köpcentrum medföra till ytterligare etableringar av liknande former av handel, 
(agglomeration), och i så fall på vilket sätt? 
Rödseth ser redan att Töcksfors som område har blivit mer attraktivt i samband med 
etableringen av Shoppingcentret. Många verksamheter i Töcksfors område har nytta av 
köpcentrumet med att besöksantalet ökar. Fler väljer eventuellt även att turista i Töcksfors 
eller Årjängs område. Köpcentrumet i sig ser Rödseth som en tillgång då de behöver tillgång 
till fler produkter och tjänster som skapar fler jobba. Ytterligare verksamheter och jobb som 
gynnas i och med Töcksfors köpcentrum är allt från producenter, leverantörer, hantverkare, 
elektriker, rörmokare, tryckeri, marknadsförings tjänster, reklambyråer, maskiner, kontor 
rekvisita m.m. Så långt som det är möjligt försöker köpcentrumet att gynna de lokala 
verksamheterna i Töcksfors genom att konsumera deras lokala produkter och tjänster. 
Rödseth hoppas på att köpcentrumet i framtiden kommer att medföra fler etableringar utav 
ekonomiska aktiviteter. Ett behov utav ekonomisk aktivitet skulle exempelvis vara en större 
bilverkstad eller ett blomsterland.   

På vilka eller vilket sätt gynnas respektive inte gynnas Töcksfors som ort/region av Olav 
Thons etablering av det nya köpcentrumet? 
Töcksfors köpcentrum kan komma att konkurrera ut verksamheter i Årjängs centrum då 
trafiken kan bli mer koncentrerad till Töcksfors. Dessutom har Töcksfors Shoppingcenter två 
stora matbutiker, vilket ytterligare kan konkurrera ut andra matvarubutiker i kommunen. Men 
Rödseth tror ändå att det flesta verksamheter i Töcksfors och Årjäng kommer att gynnas då 
trafiken säkerligen kommer att öka i de flesta områdena i Årjäng.  
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Finns det några bakomliggande faktorer som mer eller mindre styrt vilka affärsverksamheter 
som fått etableras i Töcksfors Köpcentrum? 
Rödseth anser att ett köpcentrum måste ha god variation på butiks utbud för att skapa en 
mixad kundgrupp. Vidare bör affärsverksamheter som etableras klara av att över leva och gå 
runt ekonomiskt i ett köpcentrum. Köpcentrumet har inte haft några restriktioner över vilka 
som får och inte får etableras i köpcentrumet. Däremot har de haft en översyn på att skapa 
variation på butiks utbud och att de som etablerats i köpcentrumet ska kunna går runt, samt 
överleva på sikt. I köpcentrumet ägs affärskedjor och andra affärer utav hälften norrmän och 
hälften svenskar. Cirka 13 % av all personal är norska medborgare. Rödseth menar dock på att 
många av butikspersonalen kan låta som om det vore norskar, men att många är svenskar. De 
svenska medborgarna som bor i området av Töcksfors, samt nära den norska gränsen kan 
prata mer norska än svenska.   

Vilka tror du är det främsta anledningarna till att besökare väljer att komma till Töcksfors 
köpcentrum? 
För norrmännen beror det främst på den goda valutakursen, samt att Sverige har billiga priser 
och god kvalité på varor. Norrmännen anser att de får mer för pengarna när de handlar varor 
och tjänster i Sverige, vilket de också gör enligt Rödseth. Vidare finns varor/tjänster i Sverige 
som normännen inte har samma tillgång eller tillgänglighet till. För svenska besökare är det 
ett väldigt modernt, spännande, funktionellt köpcenter där man har allt under ett och samma 
tak. Man slipper att gå långa sträckor då alla butiker ligger på ett och samma plan. Det är 
heller inte svårt att ta sig fram eller hitta i köpcentrumet då butikerna ligger efter en 
ovalformad gångpassage, samt en klyvande passage i mitten. Dessutom finns en bra variation 
på utbud av butiker som ligger längs en bra gå runda. Sedan har Köpcentrumet redan fått 
många fasta kunder som storhandlar mat, äter sin vardagliga lunch och små shoppar. Vidare 
har shoppingcentret också kommit att bli en social plats för en del besökare, då man träffas, 
fikar/ äter, samt tar sig en shoppingrunda.   

Tror du att köpcentrum lockar fler besökare än andra ekonomiska verksamheter eller andra 
aktiviteter? 
Rödseth betraktar Töcksfors som ett väldigt vackert område med stor möjlighet för 
turistnäringen att kunna utveckla området för fler turister, men att man också bör fokusera på 
det som redan finns. Det är alltid bra att spinna vidare på verksamheter som kan få besökare 
att hitta ytterligare bra aktiviteter för att höja det som är attraktivt med Töcksfors, samt dess 
turistnäring.    

Anser du att Töcksfors köpcentrum kan eller fungerar som en någon form av rumslig 
turismaktivitet, och i så fall på vilket sätt? 
Rödseth anser att Töcksfors köpcentrum kan fungera som en del av någon form av rumslig 
turismaktivitet, men att det finns många turistiska aktiviteter på utsidan av köpcentrumet som 
t.ex. Dalslands Kanal, Trav- och golfbanan. Själva köpcentrumet i sig anser Rödseth dock inte 
fungera som en turismaktivitet, men att det är en del av de aktiviteter som finns tillgänglig i 
området. Däremot jobbar man för att locka fler besökare i samband med Töcksfors 
köpcentrum som bl.a. att ordna charterbåtar på Dalslands kanal och början till uteserveringar. 
I köpcentrumet finns en turistbyrå som informerar vad som finns för aktiviteter i området, 
samt andra händelser. Rödseth tror dock att det största anledning till varför besökare kommer 
till Töcksfors beror till stor del på köpcentrumet för att handla, men tanken är att vidare kunna 
locka besökare att besöka andra aktiviteter i Töcksfors och andra delar av Årjäng.  
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Finns det planer på vidare kringaktiviteter till Töcksfors köpcentrum. Såsom t.ex. hotell etc. 
kommer till orten. Jag har nämligen hört lite rykten om att Thon funderar i dessa banor? 
Rödseth nämner att det finns många planer på gång och ett antal interessenter som har anmält 
sig till kommunen, men inget av dessa projekt är ännu bekräftade.  

På vilka eller vilket sätt jobbar Töcksfors köpcentrum för att locka fler besökare? 
Hittills har det varit en väldig variation av besökare menar Rödseth, men om man ska gå efter 
åldersgrupper så är det främst de mellan 25-60 år både från Norge och Sverige som besöker 
köpcentrumet. Det är också mycket ungdomar, samt barnfamiljer som kommer. För att i 
framtiden kunna locka fler besökare till köpcentrumet så jobbar man efter en långsiktig 
strategi med val av vilken typ av marknadsföring och profilering som Töcksfors 
shoppingcenter ska använda sig utav. I dags läget jobbar personal och anställda på 
köpcentrumet för att vara trevliga, serviceinriktade och tillmötesgående vid bemötande av 
kunder. Den bästa marknadsföringen enligt Rödseth, är just om deras kunder och andra 
besökare finner Töcksfors Shoppingcenter så pass trevligt att de för det vidare till andra i sin 
omgivning, att här var det väldigt trevligt att handla (samt andra positiva saker).    

Hur tillgänglig är Töcksfors i förhållande till besökare? 
Till Töcksfors finns E18 med möjligheter till både buss och bil. I köpcentrumet på nedre plan 
finns plats för 1000 parkeringar i bottenvåningen som Rödseth ser som en fördel under 
vintern och vid annat dåligt väder. Utanför finns tillgänglighet till 200 parkeringsplaster  

Hur tillgänglig är Töcksfors i förhållande till infrastruktur och kommunikationer?  
Rödseth tror att det säkerligen blir en ökning av trafiken både till och från, samt via 
Töcksfors. Utbyggnaderna av vägarna till Norge och Sverige (via E18) anser Helene som 
ganska utbredd för att korta distansen till och från Töcksfors. Mycket har gjorts i Töcksfors 
centrum för att avlasta kommande trafik såsom t.ex. rondeller för att få en så flytande trafik 
som möjligt.  

Hur ser vidare planering ut för Töcksfors i förhållande till infrastruktur och 
kommunikationer? 
Rödseth anser att det är främst politikernas uppgift att föra vidare planering över sådant som 
infrastruktur och kommunikationer. Därför har varken Rödseth eller Töcksfors 
shoppingcentret i sig ingen större påverkan kring vidare planering av infrastruktur och 
kommunikationer. Vägverket har däremot redan gjort väldigt mycket för att underlätta flödet 
och utrymmet för trafik i Töcksfors centrum med nya rondeller, påfartsvägar och 
avfartsvägar. Om två år ska också vägen mellan Norge och Sverige förbättras och utvidgas.     

Hur stor är Töcksfors nya köpcentrum i konkurrens med andra köpcentrum i Värmland? 
Konkurrens ser Rödseth bara som något mycket positivt, eftersom fler etableringar av handel 
också skapar mer kunder och besökare. Töcksfors Shoppingcenter bedömer Rödseth vara 
både stort med sina 28 000 kvm och av varierat utbud. Vid vidare förfrågan om hur pass stor 
konkurrensen är till Bergvik köpcentrum i Karlstad, så anser Rödseth att Töcksfors 
Shoppingcenter eventuellt har övertagit några kunder från bl.a. Åmål Arvika Säffle Dals-Ed, 
Bengtsfors och Årjäng, då de finner köpcentrumet som tillräckligt. Att IKEA kommer att 
etableras i Bergvik ser Rödseth som väldigt positivt då fler kommer att vilja besöka Karlstad 
området och även Töcksfors Shoppingcenter, då främst norrmännen och många andra 
kommer att passera Töcksfors.   



 

37

 
Hur ser framtiden ut för Töcksfors köpcentrum?  
Framtids planer är att utöka det som finns i området runt eller utanför Töcksfors 
shoppingcenter med bl.a. uteserveringar, lekplatser för barn, en charterbåts brygga med en 
charterbåt för att möjliggöra turer på Dalslands kanal. Sedan kommer köpcentrumet att 
fortsätta och anordna utbildningar för personal för att de ska kunna driva sina verksamheter på 
ett bättre sätt. Redan så jobbar man med vilken typ av profil som köpcentrumet ska ha i 
framtiden (då menat om cirka ett år framåt eller mera). Det är viktigt enligt Rödseth att sedan 
kunna marknadsföra köpcentrumet efter en utvald profil och efter det välja rätt typ av media 
för att nå ut.  

Om Norge väljer att gå med i EU och eventuell gränshandel inte längre existerar på lika 
villkor som idag. Kommer Töcksfors köpcentrum att påverkas av det, och i så fall på vilket 
sätt? 
Rödseth tror att oavsett om valutakurserna skulle ändra sig så kommer det nog alltid att finnas 
varor och tjänster som kommer att vara billigare i Sverige än Norge. Norge har nämligen 
tullavgifter på en del varor som kommer utav utlandet som inte Sverige har, vilket gör att 
många varor också blir billigare i Sverige än i Norge, där av mer gränshandel. T.ex. matvaror 
såsom kött är mycket billigare i Sverige än i Norge.                   
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4.5 Sammanställning av intervju med länsturistchefen Monica Karlsson  

Här nedan kommer en sammanställning av den intervju med länsturistchefen Monika 
Karlsson på Värmland Turistråd Karlsson som skedde den 21 december år 2005. Intervjun 
syftade till att få en bredare syn på om köpcentrum är en del av Värmlands nya rumsliga 
turismaktivitet.  

Frågor kring Monika Karlssons utbildning och bakgrund 
Monica Karlsson nämner att hon tidigt visste att det var jobb med människors fritid och deras 
val av nöjen som intresserade henne mest. Därför sökte hon jobb som receptionist på Savoy 
Hotell i Karlstad, vilket Monica anger som mycket bra och lärorik period. Efter receptionist 
jobbet på Savoy Hotell har Karlsson bl.a. jobbat som både turistvärdinna, assistent, turistchef 
på Hjo;s turistbyrå, marknadsförare på ett konstmuseum och  som marknadschef på Skara 
Sommarland. När tjänsten för jobb som länsturistchef i Värmland blev ledigt år 1997, var det 
enligt Karlsson en hel del som tyckte att nu var äntligen platsen som länsturistchef ledig för 
henne. Av 95 sökanden fick Monica Karlsson också jobbet som länsturistchef. Hon beskriver 
att hon då var och fortfarande är mycket intresserad av att kunna göra en insats för att kunna 
utveckla Värmland och detta genom att bli länsturistchef i Värmland.  

Vilka är dina främsta arbetsuppgifter som länsturistchef i Värmland?   
En stor del av Karlssons grund jobb har blivit att skaffa ekonomiska resurser till turismens 
alla olika delar.  För att utföra jobben måste det finnas pengar och personal anser Karlsson. 
Idag får Värmlands turistråd bl.a. bidrag från EU. I bas ekonomin finns 4 miljoner årligen, 
men hon påvisar att de pengarna inte räcker långt. De pengarna växlas så att säga upp med 
EU- medel och medel från kommuner och det privata näringslivet. Därför gäller det att hitta 
grupper av kunniga och viljestarka människor till olika former av samverkan (som också 
gärna drar åt samma håll) för att utveckla och se Värmlands möjligheter till att gynna t.ex. 
besöksnäringen. Man har valt att jobba i tematisks termer och inte kommunvis. Till exempel 
jobbar herrgårdar, camping, vinteranläggningarna tillsammans med Värmlands Turistråd. 
Sedan säger Karlsson ett hennes främsta uppgift (såklart) är att få hit fler besökare som 
genererar till fler jobb vilka ökar sysselsättningen i Värmland. Värmlands officiella 
besökssiffror visar en uppåtgående trend och antalet utländska gäster är stort. Här ligger 
Värmland på 3.e plats efter Stockholms och Göteborgs län. Viktigt är också att hålla sig a jour 
med utvecklingen i stort och se vad som passar in i Värmland.  

Vad har Värmland att erbjuda utifrån turistiska aktiviteter? 
Vid denna förfrågan så är det inte handeln som Karlsson nämner i första hand. Karlsson anger 
Värmland som ett län med otroligt mycket att erbjuda vad gäller aktiviteter, attraktioner och 
andra happenings och därför ser hon det som svårt att sammanfatta allt. Det är främst 
svenskar, norrmän, danskar, holländare och tyskar som besöker Värmland. Holländare och 
tyskar söker i första hand natur och det lugn som finns i Värmland, men de aktiverar sig också 
med annat. När det gäller norrmännen anser Karlsson att handeln är en del av orsaken till 
varför de besöker Värmland, men precis som med de holländska och tyska besökarna väljer 
även norrmännen andra aktiviteter. Värmland har en stor fördel eftersom det finns det olika 
aktiviteter att välja på året runt för de flesta målgrupper. Karlsson nämner att handeln drar 
många besökare p.g.a. av den shopping som nu finns både Eda, Töcksfors, Bergvik, samt det 
pågående mitt i City projektet som nu sker i Karlstads centrum. Handeln kan enligt Karlsson 
generellt vara ett stort dragplåster, men att det finns mycket andra stora dragare. För övrigt 
tycker hon att det är svårt att exakt kunna svar på frågan. Hennes svar blir att naturen i alla 
dess former och kringaktiviteter ändå är Värmlands främsta turistaktivitet året runt. 
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Kan ett köpcentrum vara en turistaktivitet i sig, och i så fall på vilket sätt? 
Utav erfarenhet när köpcentrumen först började dyka upp i Sverige så vill Karlsson främst ge 
sina egna erfarenheter från två köpcentrum. Dessa två handelsområden är då A6 i Jönköping 
och Skara Sommarland ”Köpstaden” som hon indirekt har jobbat med. Köpcentrumen 
handlade under denna period inte bara om handel utan hade då olika happenings i form av 
uppträdanden, shower, skattjakter, lotterier och andra aktiviteter, vilket drog extra mycket 
besökare. Köpcentrumen fungerade då mer som förlustelse centrum vid sidan av handeln. 
Karlsson anger The Mall of America i Minneapolis (det största köpcentrumet i världen 
hittills) med över 520 affärer, 70 restauranger, nöjesfält och nöjesparker som ett köpcentrum 
att hämta mycket inspiration från, för att skapa köpcentrum som en turistisk aktivitet i sig.  
Inom en femårsperiod tror hon att både Bergvik, Eda, samt Töcksfors köpcentrum kommer att 
utöka olika typer av upplevelse aktiviteter för att locka fler besökare till just sina köpcentrum. 
Det gäller att kunna sticka ut och synas, samt att hitta den rätta målgruppen enligt Karlsson. 
Den stora spännande målgruppen tror hon är 40-talisterna som snart eller redan håller på att 
gå i pension. Penningstarka personer som vet vad dem vill ha.  

Vad innebär ett köpcentrum för dig? 
Det mest fascinerande och ultimata köpcentrumet anser Karlsson vara The Mall of America i 
USA, som hon besökte i höstas. Därefter tycker Karlsson att hon enbart kan göra jämförelser 
med de två tidigare handelsområden hon själv varit inblandade i Skara (Sommarland och 
Köpstaden) och Jönköping. Vid köpcentrum i Värmland tänker hon på den expandering som 
skett. Främst är det den etablering av handeln som skett Töcksfors, Eda och Bergvik, vilket 
kommer att locka än fler besökare. Handeln skapar också jobb. Därmed kommer också 
shoppingen att få en allt större del i det turistiska utbudet i Värmland, tack vare den satsning 
som då genomförs av shoppingcentrerna. Genom köpcentrumens marknadsföring sätts 
Värmland ytterligare på kartan.   

Vad anser du att ett köpcentrum behöver för att vara en rumslig turismaktivitet?  
Ett köpcentrum behöver enligt Karlsson ha varierat utbud av produkter för att locka alla typer 
av målgrupper. Förutom alla de stora affärskedjor som redan finns i dagens köpcentrum så 
uppger Karlsson att Värmland köpcentrum också bör satsa på affärsidéer som har med 
Värmland att göra. T.ex. är holländare, tyskar och andra besökare världen över är intresserade 
av att hitta något som är typiskt Värmländskt, som de sedan kan ta med sig hem. Olika former 
av aktiviteter såsom olika happenings anger hon också som mycket bra då det alltid lockar fler 
besökare. Vidare anser Karlsson att ett köpcentra kan behöva vara unikt, d.v.s. sticka ut från 
mängden. Hon har ett bra exempel på ett köpcentrum i Värmland som också har möjligheten 
att sticka ut med något unikt, men dessvärre inte tagit tillvara på det fullt ut. Bergviks 
köpcentrum har en äkta Mirotavla hängandes ovanför ett av kaféerna. Att denna Miro tavla 
inte används till att vara en del i Bergviks marknadsföring utåt anser Karlsson som sorgligt. 
Förmodligen kan det locka konst och kulturintresserade besökare från hela världen. Här skulle 
vi kanske också ha hängt på från vår sida menar Karlsson. Det skulle i sin tur också gynna 
både turismen och andra näringar om Bergviks köpcentrum ytterligare sätts på kartan genom 
att inneha värdefull konst. Kanske även Eda, Töcksfors, Mitt i City projektet skulle satsa på 
någon typ av värdefull konst, så de tillsammans med Bergviks köpcentras konst skulle kunna 
samverka tillsammans till något unikt såsom värdefull konst blandat med handel.       
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Har köpcentrum blivit en ny form av turistisk aktivitet här i Värmland? 
Karlsson tycker att shopping alltid har varit en del av turistutbudet, så det är ingen ny 
företeelse, men den kommer naturligtvis att öka inte minst tack vare att nya köpcentra 
etableras. Enligt Karlsson är Ikea den nästa stora dragaren till Värmland.  

Vilken räckvidd har Värmlands köpcentrum och handelsknutar i förhållande till besökare och 
från andra områden utöver Värmlands län? 
Karlsson anser sig inte riktigt kunna svara på denna fråga, då besökare kan komma världen 
över. Norrmännen är de besökare som allra mest väljer att konsumera varor och tjänster i 
Värmland för att det är billigare. Vidare tror hon inte att det är köpcentrum som lockar 
besökare till Värmland i första hand, Norge är dock ett undantag. Däremot kan köpcentrumen 
fungera som en del av de aktiviteter som besökarna väljer att göra under resans gång 
kombinerat med andra aktiviteter.    

Av de köpcentrum eller handelsknutar som redan finns i Värmland idag, anser du vara mest 
fördelaktiga för turism? 
Den plats, ort eller område med köpcentrum som skulle vara mest fördelaktig för att generera 
mer turism tycker Karlsson är svårt att svara på. Till svar ger hon ändå att förutsättningarna 
ändrar sig i takt med vilka attraktioner som finns i ett område. Karlstad har stora 
förutsättningar eftersom det finns mycket andra kringaktiviteter att välja på. Karlstad har 
redan mycket handel, men snart kommer i IKEA och det anser hon kommer att förstärka 
Karlstad handels- och besöksnäringen ytterligare. Vidare är också västra Värmland mycket 
fördelaktig för handel och utveckling av turism med de nya köpcentrumen i Eda och 
Töcksfors. Hon ser dessutom Klässbolls linneväveri som en annan stor handelsnäring dit ca 
100 000 besökare kommer varje år. Klässbolls linneväveri nämner hon som ett stort 
varumärke världen över och området kring Arvika är då ett annat fördelaktigt område för 
vidare handelsetableringar.   

Varför har det skett en ökning av köpcentrum och andra handels etableringar i Värmland?  
Norge är bl.a. en marknad som tillfört en del handel till Värmland (gränshandel) och sen har 
Karlstad blivit en annan stor drivande motor för handelsutvecklingen (mycket p.g.a. Bergviks 
nya köpcentrum och dess fortsatta spridning av handel). Handeln tror Karlsson bara kommer 
att fortsätta öka, därför att folk vill handla och kommer även att vilja handla i framtiden 
också. Däremot kommer säkerligen andra behov av varor att tillkomma eller försvinna. Vi 
kommer också att få se mer ökning av handel i Värmland fram över anser Karlsson. Några 
exempel är då Edas nya köpcentrum, Ikeas etablering i Karlstad, Mitt i City projektet och 
köpcentrumet i Kristinehamn. Handel genererar alltid till mer handel menar Monica.   

Varför har ekonomiska aktiviteter såsom just handel och köpcentrum kommit att bli av 
expanderande form här i Värmland? 
Karlsson svarar kort, att det finns ett behov och en efterfrågan av handel i alla dess former.   

Hur tror du att utvecklingen av köpcentrum och andra former av handel kommer att se ut i 
Värmland framöver? 
Framöver kommer vi att få se en ökning av nya handelsetableringar i Värmland tror Karlsson. 
Andra gamla handelsetableringar kommer också att slås ut p.g.a. folk kommer att hitta och 
välja de handelsområden som har det mesta att erbjuda. Vidare tror Karlsson att 
köpcentrumen kommer ha fördel av att ”allt” finns under ett och samma tak. Köplusten 
kommer att kvarstå hos människan, och även om kurser och annat kommer att variera så finns 
köplusten där.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Analys av empiri och teori  

I denna analys framställs mina tre (indelade) empiriska undersökningar med några av de 
teoretiska utgångspunkter som varit kopplade till mina tre frågeställningar under min 
behandlade studie.   

Agglomeration av köpcentrum i Värmland 
HUI statistik angående uppgången av Värmlands detaljhandel till ca 12 miljarder kr, visar 
enbart detaljhandelns uppgång och inte om eller varför ekonomiska aktiviteter såsom 
köpcentrum i Värmland ökat. Vid intervjun med Urban Svanberg konstaterades det dock att 
en eskalering av köpcentrum och annan handel ändå skett i Värmland under de senare åren. 
Orsaken till varför det skett en ökning och en förtätning (handel föder handel) av köpcentrum 
i Värmland verkar till stor del bero på Bergviks expansion i Karlstad under år 2004, då det 
blivit uppmärksammad som en väldigt framgångsrik verksamhet. Agglomeration av 
köpcentrum och annan handel har således också inletts p.g.a. att kommunerna i Värmland 
verkar ha insett att mer handel tillför orten eller området till att bli mer attraktivt enligt 
Svanberg. Bra handelsplatser såväl som större köpcentrum ökar oftast attraktionskraften och 
Karlstad är tydligen en av Sveriges bästa handelsstäder menade Svanberg på. Även andra 
aktörer verkar också ha lockats av att vilja starta fler företag i Värmland. Tydliga exempel på 
det är bl.a. de etableringar som skett i Töcksfors, Charlottenberg och Mitt i City projektet i 
Karlstad, där byggnationer för handel fortfarande pågår (invigningen under hösten 2006). 
Handel föder så att säga handel. Gränshandeln verkar också genererat mycket pengar till den 
Värmländska handeln även om Årjäng tappade 7 procent av dagligvaruförsäljningen under år 
2004. De andra gränshandelskommunerna Torsby och Eda uppvisade samtidigt fått en ökning 
på dagligvaror på ca 9 procent.   

Både Urban Svanberg och Monica Karlsson antydde på att vi framledes (troligen) kommer att 
få se en ökning av ytterligare nya handelsetableringar i Värmland. Svanberg betonade också 
på att orter med redan tydliga koncentrationer av handel kommer att fortsätta att växa, såsom i 
Karlstad (p.g.a. dess handels utbud) och i Töcksfors, samt Charlottenberg (p.g.a. dess 
generande gränshandel).  Det framkom dock att det finns en nackdel med en förtätning och 
agglomeration av handel såsom köpcentrum i Värmland, när länet fyllt sin kvot av besökare 
till handeln, så kan något eller några köpcentrum och annan handeletablering komma att ligga 
i riskzonen för att slås ut av, den s.k. ”Kannibalismeffekten”. För att undkomma en 
kannibalismeffekt av bl.a. köpcentrum i Värmland, kan en lösning vara att åstadkomma fler 
valmöjligheter till handeln.  Det som ständigt har återkommit under mina djupintervjuer med 
både Svanberg och Karlsson är just det att de Värmländska köpcentrumen bör hitta något som 
de kan kunna sticka ut och synas med. Vidare bör köpcentrumen hitta den rätta målgruppen 
enligt Karlsson. Olika former av aktiviteter såsom olika happenings och andra kringaktiviteter 
angav både Svanberg och Karlsson som mycket bra då det alltid lockar fler besökare. 
Svanberg påvisade att köpcentrum i Värmland bör kunna skapa någon form av upplevelse 
eller annan (unik) aktivitet i samband med dess handel (några orter eller områden i Värmland 
har enligt Urban redan någon form av detta). Även Karlsson nämnde att gamla 
handelsetableringar kan komma att slås ut p.g.a. att folk kommer att hitta och välja de 
handelsområden som har det mesta att erbjuda då köpcentrum har ”allt” under ett och samma 
tak. På det här sättet kan eventuell ”Kannibalismeffekt” komma att undvikas.   
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Värmlands köpcentrum utifrån Centralortteorin 
Karlstad är det omland som verkar besitta den högsta centralitet av handel i Värmland. Att 
Karlstad besitter den högsta centraliteten av handel är inte speciellt oväntat, då Karlstad är 
Värmland läns största kommun med 81768 inv. Det är som tidigare nämnts Bergviks 
köpcentrum som tillfört att handeln ökat i Karlstad. Karlstad verkar framförallt ha ett väldigt 
bra läge eftersom det inte har några andra större och konkurrerande handelsområden i dess 
närhet, varken kring Värmlands norra del eller längre ned i söder (Trollhättan, Torp och 
Uddevalla, men som ligger för långt bort) enligt Svanberg. Den enda och stora konkurrenten 
till Bergviks köpcentrum ansåg han vara Mariebergs köpcentrum i Örebro, men dock inte 
längre när Ikea etableras på Bergvik. Tillkomsten av Ikea på Bergviks köpcentrum och Mitt i 
City projektet är några av de tillökningar som är på gång i Karlstad, vilket gör att Karlstads 
tröskelvärde och räckvidd förmodligen bara kommer att öka ytterligare. Men trots detta ansåg 
Svanberg inte att något av Värmlands köpcentrum hade allt för stor räckvidd i förhållande till 
besökare utanför Värmland. Värmland har turister från olika länder, men han anser inte att 
dessa besökare kommer för att besöka köpcentrumen i första hand. Trots det besitter ändå 
köpcentrum och annan handel ett visst tröskelvärde i Värmland då det främst är 
värmlänningarna som väljer att konsumera sina varor på hemmaplan. Töcksfors och Edas 
köpcentrum verkar enligt Svanberg dock överta många av de norska kundernas räckvidd från 
Bergviks köpcentrum, vilket inte är så överraskande.  

Det köpcentrum som har störst räckvidd och omland, med längsta avståndet i förhållande till 
besökare både i och utanför Värmland ansåg Svanberg kunna vara Bergviks köpcentrum. 
Orsaken till det är att Bergviks köpcentrum besitter en centralitet av både ett brett och varierat 
utbud av varor och tjänster. Vidare är Bergviks köpcentrum unikt i och med att det är ett av 
Sveriges största köpcentrum i förhållande till dess omland. Även Töcksfors och 
Charlottenberg är två andra områden i Värmland där etableringen och lokaliseringen av 
köpcentrum har de bästa fördelarna p.g.a. gränshandeln. Dock är Bergviks köpcentrum ännu 
överlägsen i dess omland. För att öka räckvidden till besökare utanför Värmland tror 
Svanberg och Karlsson (med tiden) att de Värmländska köpcentrumen återigen kommer att få 
skapa upplevelser eller andra aktiviteter i samband med dess handel, men som skiljer sig i 
förhållande till andra köpcentrums kringaktiviteter.   

Central och perifera köpcentrum 
I denna studie finns ingen empirisk information som helt klargör vilket eller vilka köpcentrum 
som är centrala respektive perifera i Värmland. Det är också svårt att kunna avgöra om ett 
köpcentrum är perifert eller centralt belagd både ur ett materiellt och immateriellt perspektiv, 
då varje enskild individ i sitt medvetande uppfattar centralitet och periferi på skilda sätt. 
Därför kommer inte någon tydlig eller sannolik gräns för vad som skall klassificeras som 
centralt respektive perifert beläget köpcentrum i Värmland att analyseras ingående. Däremot 
gav Urban ett exempel på varför det skett en utbyggnad på Bergvik. Bergviks köpcentrum är 
således etablerat till en halv perifer stadsdel och som ett externt centrum i förhållande till 
Karlstads centrala cityhandel (centrum). Från början fanns det redan ett befintligt OBS 
varuhus på Bergvik med möjligheter till expandering av handel och därför skedde det så 
småningom en utbyggnad på Bergvik. Svanberg anser att det viktigaste ett köpcentrum bör 
inneha är både tillgänglighet till infrastruktur, p-platser och bra öppettider, vilket också 
Bergvik har. Vidare menade han att ett köpcentrum ofta kräver stora lokaler, mycket mark där 
det finns möjligheter till att expandera. Därför kan det vara lättare att få tag på stor mark 
utanför städernas centrum, såsom vid möjligheten till expansionen av köpcentrumet på 
Bergvik.  
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Om Töcksfors köpcentrum är centralt eller perifert etablerat är svårt att besvara p.g.a. dess 
gränshandel och övriga befolkningens behov av närhet till handel. Inom en 10 mils radie finns 
ett befolkningsunderlag på sammanlagt 1,5 miljoner invånare, inräknat på både på svensk och 
norsk sida. Töcksfors är den tätort i Värmland som ligger allra närmast gränsövergången mot 
Norge via E-18, som i sin tur är den sträcka som minskar avståndet till Osloregionen både vad 
gäller tid och avstånd. Avstånd kan som tidigare nämnts följaktligen upplevas olika långt av 
olika människor, beroende på vilka möjligheter till transportförbindelser och 
kommunikationer som finns tillgängliga. För att kunna avgöra om Töcksfors köpcentrum är 
perifert eller centralt beläget i förhållande till kommunikationer skulle en undersökning 
behöva bli riktad till dem som bor inom en 10 mils radie till Töcksfors Shopping centers. 
Detta har jag valt att inte tagit reda på, då mitt syfte har varit att se till helheten.  

Tillgänglighet till Töcksfors Shopping center 
Här följer några av de grundläggande principer som skapat, samt påverkat de besluten kring 
lokaliseringen utav Töcksfors Shoppingcenter. Vid dessa grundläggande principer har jag 
funnit några kopplingar av rumsliga strukturer som bl.a. tillgänglighet till arbetskraft och 
konsumenter.     

Ett influerat beteende som hämmat från de objektiv och begränsningar som påverkat 
individuella beslutsfattare berodde enligt detaljplanen till stor del på att Olav Thon Gruppen 
valde att etablera och finansiera (med en tillverkningskostnad med ca 350 miljoner kr), i ett 
köpcentrum i Töcksfors. Detta till grunden för en omfattande gränshandel som skulle komma 
att ske i området då Töcksfors är den Värmländska ort som har den kortaste distansen att resa 
för gränshandel, via E18 med ca 5 km. Eftersom några andra eller ytterligare beräkningar inte 
funnits i detaljplanen kring överförda kostnader som skulle tillkomma vid alternativa platser 
redovisas detta inte och har av mig inte funnits några intressen av att undersöka vidare. Vidare 
i detaljplanen framställdes det dessutom att ytterligare utökad gränshandel skulle kunna ske 
inom hela regionen om flera modernare former av affärsetableringar öppnas i ett närområde 
till norska gränsen. Handel verkar s.a.s. föda handel, då planer på ytterligare köpcentrum finns 
i Eda och Årjäng. Orsaken till gränshandel beror i sin tur på att norrmännen valutakurs är 
högre än svenskarnas, samt att norrmännen har tullavgifter på vissa varor som inte Sverige har 
(m.m.). Anledningen till varför Töcksfors Shopping center har etablerats och byggts på en 
beräknad area på 28,000 kvm i södra delen av Töcksfors tätort, mellan E18 och Dalslands 
kanal visades sig bero på en gällande och en tidigare översiktsplan som redovisade att 
planområdet varit lämpligt för camping, friluftsliv, handel och andra liknande verksamheter.   

Töcksfors Shoppingcentret har också haft kulturella och institutionella omständigheter då de 
hittills haft tvår stora rekreationsaktiviteter (invigningar) med Olav Thon den 28 oktober, 
Kung Carl XVI Gustaf den 29 november med uppträdanden av Carola Häggkvist och Bjarne 
Bröndbo. Vidare har köpcentret i Töcksfors visat sig ha en viss generell samhällsservice då 
det finns 41 butiker med varierat utbud av både varor och tjänster. Dock är 2 av de 41 
butikerna stora matvarubutiker, vilket upptar mycket plats. Vid förfrågan till Rödseth 
angående på vilket eller vilka sätt som de på Töcksfors shoppingcenter jobbar på för att locka 
till sig fler besökare, hade hon inte några klara exempel på. Detta kan bero på att etableringen 
av Töcksfors Shoppingcentra är än ganska nytt och att de dessutom har haft två stora 
invigningar innan år 2005. En del av den framtida vidareutvecklingen av kulturella och 
institutionella omständigheter inom Töcksfors Shoppingcenter är den utveckling av personal 
och andra anställda som kommer att verkställas för att få en mer service ”minded” personal, 
samt vilken typ av profil som köpcentrumet skall ha i framtiden. Den andra delen av framtida 
vidareutvecklingen av kulturella och institutionella omständigheter inom Töcksfors 
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Shoppingcenter kan vara de planerade eller skapade aktiviteter utanför köpcentret för att locka 
fler besökare. T.ex. uteserveringar, lekplatser för barn, en charterbåtsbrygga med möjligheter 
charterbåt för turer på Dalsland kanal.   

Tillgänglighet till arbetskraft och konsumenter har Töcksfors beräknat att vara inom en 10 
mils radie. Befolkningsunderlaget inom denna 10 mils radie har sammanlagt 1,5 miljoner inv. 
Det är återigen mycket tack vare E18 som Töcksfors kan vara tillgänglig till både arbetskraft 
och konsumenter. E18 är enligt detaljplanen beräknad att vara en av Norge och Sveriges mest 
trafikerade gränsövergång med ca 3 800 passeringar dagligen. E- 18 anses minska både tid 
och avstånd från Töcksfors ända till Osloregionen. Hur tillgänglig Töcksfors är i förhållande 
till förbindelser finns ingen klar redogörelse för. Dock besvarade Rödseth att det via E18 
finns möjligheter till buss och inom planområdet fanns ett parkeringsområde för 
kollektivtrafik anordnat, där minst fem bussar ska få plats. Tillgång och tillgänglighet till 
parkering på Töcksfors Shopping Center fanns i köpcentrets undre byggnadsplan (1000 st) 
och utanför byggnadens huvudingång (200). Vid tillgänglighet till materiell införsel skulle det 
enligt detaljplanen ske vid varumottagningens del, då lastfordon med en totallängd på 24 m 
skulle få utrymme att vända sina lastfordon utan några behövda backningsmönster. Vidare 
fanns utrymme och tillgänglighet till större fordon på byggnadens alla sidor, samt 
tillgänglighet för räddningstjänsten. Någon utförligare beskrivning på hur dessa stora fordons 
eventuella utrymme är via infrastruktur och andra inkörsvägar till köpcentras hittas inte under 
detaljplanen. Däremot fanns beskrivning på shopping centrats anslutningar från dess 
handelstomt till dess tillgänglighet till kunder, arbetskraft m.m. E18 är ännu en gång den 
infrastruktur som verkar vara den mest tillgängligaste till Töcksfors Shopping centra och mest 
använda väg i området.   

Konsumtion & köpcentrum som en rumslig turismaktivitet i Värmland  
Av Värmlands (utifrån) besökare visade sig norrmännen vara de främsta besökarna för att 
konsumera varor och tjänster i Värmland p.g.a. billigare priser. Enligt Karlsson kommer 
handeln att öka i Värmland framöver och därmed kommer shoppingen att få en allt större del i 
inom turismen i Värmland, mycket tack vare den satsning som då genomförts av 
shoppingcentren. Genom köpcentrumens marknadsföring sätts Värmland ytterligare på 
kartan. Bl.a. kommer etablering av handeln som skett Töcksfors, Eda och Bergvik att locka än 
fler besökare. Något sam jag fann intressant var när Karlsson ansåg att köpcentrum i 
Värmland bör satsa en del på 40-talisterna som snart eller redan håller på att gå i pension. 
Denna målgrupp är penningstarka personer som tydligen via Karlsson vet vad dem vill ha.      

Värmlands köpcentrum som rekreationsaktivitet, turistdestination, generell samhällsservice 
eller med tematiserad design 
I Värmland verkar de flesta köpcentrumen inneha en viss generell samhällsservice då både 
Svanberg och Karlsson tycktes anse att det fanns ett gott utbud av varor och tjänster i länet. 
Ett köpcentrum behöver enligt Karlsson ha ett varierat utbud av produkter för att locka alla 
typer av målgrupper. Förutom de stora affärskedjor som redan finns i dagens köpcentrum så 
uppgav hon att Värmland köpcentrum borde satsa på affärsidéer som hade med Värmland att 
göra därför att t.ex. holländare, tyskar och andra besökare utifrån Värmland var intresserade 
av att hitta något som var typiskt Värmländskt. I Värmland finns inget köpcentrum med helt 
tematiserad design. Däremot kan konst och andra föremål ingå i Värmlands köpcentrum som 
eventuellt kan locka fler besökare. Karlsson hade därmed ett bra exempel på Bergviks 
köpcentrum som har en äkta Mirotavla, vilket i sin tur skulle gynna både turismen och andra 
näringar om Bergviks köpcentrum ytterligare sätts på kartan genom att inneha värdefull konst. 
Då ett köpcentra kan vara unikt, d.v.s. sticka ut från mängden.  
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The Mall of America fungerar således som en turistdestination i sig, vilket inte ännu 
Värmlands köpcentrum kan klassas fullt ut som. Detta till grunden för Svanberg och 
Karlssons svar på att handeln såsom köpcentrum inte lockar besökare till Värmland i första 
hand, förutom normännen p.g.a. gränshandel. Den plats med köpcentrum som dock skulle 
kunna vara mest fördelaktig för att generera mer turism angav Karlsson kunna vara Karlstad, 
eftersom det fanns mycket andra kringaktiviteter att välja på. Karlstad har redan mycket 
handel och snart kommer också Ikea, vilket Karlsson angav kunna förstärka Karlstad handels- 
och besöksnäringen ytterligare. Arvika (Klässbolls linneväveri), Eda (Gränshandel) och 
Töcksfors (Gränshandeln) visade sig också vara fördelaktiga områden för att utveckla handeln 
tillsammans med något turistiskt. Hur Värmlands alla köpcentrum förhåller sig med 
rekreationsaktiviteter och till vilken mängd är svårt att redogöra för. Visserligen gör 
säkerligen de flesta köpcentrum i Värmland ett antal former av olika rekreationsaktiviteter 
årligen. Töcksfors Shopping center har två bra exempel på rekreationsaktiviteter med 
invigningarna med Olav Thon och Kung Karl Gustav. Vidare fanns planer på kringaktiviteter 
som också ska locka fler besökare till Töcksfors. 

5.2 Återkoppling och svar på frågeställningarna  

Varför ökar ekonomiska aktiviteter såsom köpcentrum i Värmland? 
Min hypotes och förförståelse byggde på att det skett en ökning av ekonomiska aktiviteter 
såsom just köpcentrum i Värmland genom media (NWT Nya Värmlandstidningen, Tvärsnytt). 
Enligt Urban Svanberg hade det också skett en eskalering av köpcentrum, samt annan handel i 
Värmland. Min slutsats är då enligt Svanberg svar att anledningen till varför ekonomiska 
aktiviteter såsom köpcentrum ökar i Värmland beror dels på;  

 

Bergviks expansion under år 2004, eftersom många av de butiker som öppnade i 
Bergviks köpcentrum blev mycket framgångsrika p.g.a. att allt fler besökare kom till 
Bergviks köpcentrum och mer arbetstillfällen skapades. Bergviks köpcentrum 
uppmärksammades då som en lyckad och fungerande verksamhet och insikten av att 
handel såsom köpcentrum kunde bli till en stor tillväxtmotor i Värmland började.     

 

Vidare agglomeration av köpcentrum och annan handel har inletts i Värmland p.g.a. 
att kommunerna i Värmland verkar ha insett att mer handel tillför orten eller området 
till att bli mer attraktivt. Bra handelsplatser såväl som köpcentrum ökar oftast 
attraktionskraften och Karlstad är tydligen en av Sveriges bästa handelsstäder. Även 
andra aktörer har därför också lockats av att vilja starta fler företag i Värmland. 
Exempel på det är bl.a. köpcentrum i Töcksfors, Årjäng, Charlottenberg och Mitt i 
City projektet i Karlstad där byggnationer av handel fortfarande pågår. Handel föder 
så att säga handel.   

 

Värmland besitter ett stort utflöde av handel. Handeln inom Värmland behöver 
nämligen inte konkurrera internt. Karlstad har framförallt ett väldigt bra läge eftersom 
det inte har några andra större handelsområden i dess närhet. I Värmlands norra del 
finns inga större handelsområden än och i söder finns det visserligen ett stort utbud av 
handel i både Trollhättan, Torp och Uddevalla, men som ändå ligger för långt bort. 
Den enda stora konkurrenten till Bergviks köpcentrum anses kunna vara Mariebergs 
köpcentrum. Men när väl Ikea har etablerats på Bergvik kommer Karlstads 
handelsområde även att ha konkurrerat ut Örebros handelsområde.  
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Gränshandeln verkar också generera mycket pengar till den Värmländska handeln, då 
gränshandelskommunerna Årjäng(tappade 7 procent), Torsby och Eda hade fått en 
ökning på dagligvaror på 9 procent.   

Vilka är incitamenten för att lokalisera ett köpcentrum till Töcksfors? 
Incitamenten för att lokalisera ett köpcentrum till Töcksfors är således många, men de främsta 
anledningarna beror dels på;  

 

Töcksfors är den ort i Årjäng och Värmland som ligger allra närmast den norska 
gränsen via E18 med ca 5 km. E-18 via Töcksfors har beräknats att vara en av 
Norges/Sveriges mest trafikerade gränsövergång med ca 1,4 mill. bilar per år, vilket 
motsvarar ca 3 800 passeringar dagligen.  

 

Olav Thon har tillsammans med Olav Thon Gruppen valt att finansiera (för 350 
miljoner), etablera och lokalisera ett köpcentrum i Töcksfors p.g.a. dess möjligheter 
till genererande gränshandel.   

 

Töcksfors beräknas ha ett närområde till befolkningsunderlag på sammanlagt 1,5 
miljoner inv. inom en 10 mils radie, varav 300 000 finns på den svenska sidan och 1,2 
miljoner finns på den norska sidan.   

Är köpcentrum en del av Värmlands nya rumsliga turismaktivitet?  
Vid min frågeställning om köpcentrum är en del av Värmland nya rumsliga turismaktivitet 
blir min slutsats delvis ja. Dock behöver köpcentrum som en del

 

av Värmlands nya rumsliga 
turismaktivitet att understrykas. Detta med anledning av att både Monica Karlsson (utifrån 
Värmlands köpcentrum) och Helene Rödseth (utifrån Töcksfors köpcentrum) tyckte att 
köpcentrum enbart är en del av alla de Värmlands aktiviteter som finns att välja på. Varken 
Monica Karlsson, Urban Svanberg eller Helene Rödseth antydde att det är köpcentrum i 
Värmland som lockar besökare eller turister utifrån Värmland i första hand, då det oftast 
behövs ytterligare aktiviteter kombinerat till handeln. Därför blir min slutsats att köpcentrum 
är en del av alla de turistiska aktiviteter som finns att välja på i Värmland.  

5.3 Övriga reflektioner   

Den metod jag valt att använda mig utav bygger på att försöka skapa en förstålelse och helhet 
för ett brett begrepp kring köpcentrum ur dels dess ökning i Värmland, samt ur ett exempel 
där etablering av en ekonomisk aktivitet som ett köpcentrum valt att lokaliseras just i 
Töcksfors. Under intervjuernas gång har de flesta respondenter mer syftat till all den handel 
som finns i Värmland, snarare än att specifikt kunna svara helt för enbart köpcentrum som 
sådan. Även övriga fakta eller information om antalet köpcentrums ökning i Värmland har 
inte hittats. Detta kan bero på att det just under detta år har skett en markant ökning av 
köpcentrum i Värmland. Därmed fick HUI senaste statistik från år 2004 bli en del av 
”bevisningen” för hur Värmlands generella handel varit. Syftet med min studie har inte varit 
att försöka bevisa hur verkligheten ser ut, utan jag vill förstå varför den ser ut som den gör 
utifrån dess helhet. Därmed kan också min tidigare kunskap, erfarenhet och förförståelse 
spelat en viss roll.   
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5.4 Vidare forskning  

Det skulle vara intressant om vidare forskning gjordes kring hur utvecklingen av alla de 
nyetablerade köpcentrum i Värmland gått. Med tanke på Svanbergs kommentar om den 
eventuella ”Kannibalismeffekt” som kan uppstå när Värmland kan komma att fylla sin kvot 
av antalet besökare utanför dess landskap. Vidare finns en funderingar på hur man skulle 
kunna studera Värmlands köpcentrum på andra sätt. Bl.a. hur Värmlands olika köpcentrum 
jobbar för att locka fler besökare och på vilka sätt konsumenter/besökare/ turister lockas av att 
åka till ett köpcentrum och inte ett annat.                                  
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Bilaga 1 Töcksfors Shoppingcenter  

Källa: http://www.tocksforsshopping.se/arch/img.asp?file_id=296714&ext=.jpg 2005-11-16    
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Bilaga 2 Detaljplan över Töcksfors Shopping center   
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et.PDF  2005-11-16  
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Bilaga 3  Shoppingcentrets inre geografi  

Källa: http://www.tocksforsshopping.se/arch/img.asp?file_id=294934&ext=.jpg 2005-11-16     
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