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Förord 
 

Det är i år (2015) 50 år sedan det så kallade miljonprogrammet 
sjösattes. Enligt uppgift var det i april 2015 också 50 år sedan 
stadsingenjör Gunnar Jakobsson fick stadsfullmäktiges uppdrag att 
göra en grundkarta för att värdera Kroppkärrs kronopark. I själva 50-
årsjubileet ligger en möjlig anledning till att ägna Kronoparken 
uppmärksamhet.  

Vårt övergripande syfte har varit att efter förmåga göra ett slags 
porträtt av stadsdelen Kronoparken i östra delen av tätorten Karlstad. 
Vi är tydligt medvetna om att vi målar med breda penseldrag. Vår 
ambition eller intention handlar mer om att göra porträttet i skissens 
form än som en färdig tavla. Mycket mer än det som vi har satt pränt 
skulle kunna ha berörts för att göra porträttet mer fullständigt och 
innehållande fler detaljer och med större djup eller helt enkelt vara 
mer nyansrikt. 

Ett möjligen lika viktigt syfte har varit att ge sammanhang för och 
perspektiv på stadsdelen Kronoparken. Vi har haft en tydlig tanke om 
att försöka sätta in Kronoparken i ett större och mer generellt 
sammanhang. Vårt sätt att fånga och beskriva de stora dragen i 
samhällsutvecklingen under de senaste 50 åren har av naturliga skäl 
också skett med breda penseldrag. Vi är dock övertygade om att en 
stadsdels funktion eller roll inte bara kan förstås genom beskriv-
ningar av den i sig själv eller just nu. Det behövs något bredare och 
större att relatera till. En stadsdels form och innehåll speglar också 
samhällsutvecklingens stora drag eller tunga trender och tidsandans 
förändring. 

Stadsdelar kan beskrivas på olika sätt. Arkitekten fokuserar i första 
hand på byggnadernas form och funktion och på användningen av 
ytor mellan eller vid sidan om dessa. Sociologen intresserar sig för de 
som bor där, det sociala livet och till exempel relationer i grannskap 
med mera. Ekonomer har möjligen ett övergripande intresse av vem 
som äger mark och byggnader, vad hus och bostadsrätter kostar 
liksom av hyresnivåer, ränteläge, lånebilder etcetera. Som kultur-
geografer är vi intresserade av samspelet mellan de olika perspek-
tiven samt ämnesspecifikt stadsgeografi, fysisk planering och 
regional utveckling/planering. 

Vi har båda sysslat med att lära ut, forskat om och på ett 
övergripande plan sysslat med samhällsplanering. Vi har båda 
erfarenheter av att ha bott på Kronoparken och varit verksamma vid 
Karlstads universitet. Vår inställning till samhällsplaneringens roll 
och villkor har med åren blivit allt mer ödmjuk. Vår erfarenhet är att 
det långt ifrån alltid blir som det var tänkt. Ibland har detta säkert 
varit bra och kunnat leda till mer eftertanke och klarsynthet. I andra 
fall skulle man säkert ha önskat mer av idoghet och uthållighet när 



2 

 

 

det gäller mål och medel. Vår förhoppning är att det vi har gjort och 
fått på pränt ska bidra till bredare perspektiv på och mer hela 
sammanhang om samhällsutveckling och dito planering med stads-
delen Kronoparken som exempel. 

Vi bygger vår text på plandokument, rapporter av olika slag och 
samtal. Ett stort tack till de som vi har pratat med. Vi skulle självfallet 
ha kunnat samtala med många fler. Men vi tror att vi då allt mer 
skulle ha fått höra samma saker och därmed skulle samtalen ha 
handlat mer om repetition än egentligen nya infallsvinklar och 
erfarenheter. Vi vill också särskilt tacka Mona Stensmar Petersen på 
Karlstads kommun för all hjälp med statistik om Kronoparken. Vi vill 
avslutningsvis tacka prefekt Solveig Nilsson Lindberg för att hon varit 
positiv till denna publicering och låtit Institutionen för geografi, 
medier och kommunikation finansiera tryckningen. 

 
Karlstad i december 2015 
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Kapitel 1 Porträttera en stadsdel 
 
Stadsdelen Kronoparken i östra delen av Karlstad planerades i slutet 
av 1960-talet. Det är Karlstads bästa eller mest tydliga exempel på 
förorten som samhällsplaneringsidé. Som alla platser och stadsdelar 
är den självfallet unik och speciell i sig. För Kronoparken gäller detta 
särskilt genom lokaliseringen av Karlstads universitet. Vi menar dock 
att Kronoparken både i sin form och sett till sociala och kulturella 
mönster och strukturer speglar samhällsutveckling och planerings-
ideologier i mera allmängiltiga termer eller drag. Kronoparken är på 
många sätt resultatet av tidsandor av skilda slag. Vi har haft en 
strävan att sätta in eller spegla Kronoparken i några sådana tids-
förändringar. Vi har också haft en idé om att knyta an till teorier om 
städers form och funktion samt tankar om samhällsplanering. Vårt 
sätt att tänka om och vårt försöka att porträttera Kronoparken har vi 
fångat i figur 1.  

 
Figur 1. Rapporten syfte 

 
Vår idé har mötts av stort gensvar och intresse, exempelvis i de 
samtal vi haft. Vi har blivit väl mottagna hos de personer som vi har 
önskat samtala med och inspelen om personer, som vi borde samtala 
med har varit många. Många hade vi nog tänkt på själva, vissa har vi 
tagit fasta på och några har vi lämnat därhän. Förslagen till – möjliga 
– infallsvinklar har också varit många och välmenande. Det visar att 
vi skulle kunna ha jobbat bredare och djupare än vad vi har gjort. Vi 
har dock satt gränser för vad vi har trott oss mäkta med. Det har 
känts viktigt med målgång även om resan har varit målet värd. Det 
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finns därför stora möjligheter för andra att gå vidare och ta reda på 
mer.  

På ett självklart sätt tar vi avstamp i den tidsperiod som har kallats 
för rekordåren. Under tiden efter andra världskriget och fram till 
1970-talets början byggdes verkligen Sverige för att knyta an till 
budskap och politiska intentioner i valrörelsen 2014. Kronoparken 
var på ett tydligt sätt en del av den bostadspolitiska satsning av stora 
mått som kom att kallas för miljonprogrammet. Stadsdelen 
representerade i sin ursprungliga planering idén om förorten. Det 
fanns under 1960-talet en stark tro på samhällsplanering i olika 
former och med skilda förtecken. Tankarna om Kronoparken hade ett 
planeringsideologiskt sammanhang med den så kallade länsplane-
ringen och dess tankar om en mer balanserad regional utveckling. 
Karlstad skulle i det sammanhanget spela rollen av alternativ till 
storstäderna. 

Kronoparken hann dock inte mer än börja byggas innan ut-
vecklingen tog nya banor och satte käppar i hjulen. Oljekrisen, 
strukturförändringar inom både för landet och Värmland viktiga 
branscher liksom nya bostadspreferenser skapade nya förutsättning-
ar. Mycket fick tänkas om inom samhällsplaneringen. Det blev helt 
enkelt stor oreda när det gäller samhällsplaneringens förutsättningar 
och innehåll. Planeringslogiken blev inte lika självsäker och fram-
tiden inte självklart en fortsättning på det som varit och är. 

Vi menar att två viktiga drag i samhällsutvecklingen under de 
senaste decennierna har satt sin prägel på Kronoparken, nämligen 
det mångkulturella samhället, som ett uttryck för att vi allt mer 
hänger ihop med världen i övrigt och idén om kunskapssamhället och 
inte minst satsningen på högre utbildning och forskning. Vår 
beskrivning av Karlstads universitet och dess utveckling från 
universitetsfilialens tid är tydligare och utförligare än den om 
invandringen och dess bakgrunder, förutsättningar och uttryck. Vi 
menar att universitetets samspel med stadsdelen kan beskrivas som 
ett omaka par och att det i den relationen finns en roll att spela för 
universitetet som bör och skulle kunna utvecklas. Både närvaron av 
universitetet och stadsdelens – i delar – mångkulturella karaktär 
borde kunna ge förutsättningar för att se på Kronoparken som 
Karlstads viktigaste stadsdel. Detta är dock inte den gängse bilden av 
Kronoparken. 

I vårt resonemang om planeringsutmaningar och frågor gör vi 
kopplingar till den omprövning av folkhemmet och välfärdssamhället 
som tog sin början under 1990-talets djupa ekonomiska kris och som 
under 2000-talet har tagit nästan ofattbara former och takter. Vi 
menar att samhällsplaneringen i en tillbakablick handlar väl så 
mycket om nya och oväntade förutsättningar som om att för-
utsättningar och utvecklingsdrag kan tas för givna eller anses kända 
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på förhand. Det blir helt enkelt inte som man har tänkt sig. Vi har 
försökt att fånga detta i vår tanke om samhällsplaneringens 
vedermödor. Vi har i vår beskrivning av planeringen av Kronoparken 
inte alltid sökt oss fram till de ursprungliga planerna och 
dokumenten i sig utan nöjt oss med historiska beskrivningar i vad 
som kan kallas andra hand. I figur 2 sammanfattas de tankebanor 
som genomsyrar arbetet som en vägledning till arbetets disposition. 

 
 

Figur 2. Tankebanor och disposition 

 
 
När vi har samtalat med olika personer om Kronoparken och dess 

planering har en vanlig åsikt handlat om att Kronoparken har dåligt 
rykte. Detta rykte har också enligt flera haft ett drag av ihärdighet. 
Ibland har förklaringen, menar man, handlat om att nya stadsdelar 
eller förorter med någon slags social lagbundenhet har problem. Det 
tar helt enkelt tid för det sociala livet att få fäste och hitta balansen. 
Eftersom ingen ny stadsdel med Kronoparkens dimensioner har 
planerats och byggts senare så har de sociala problemen i en sådan 
logik inte haft några nya hemvister. Vi tror inte att detta är en 
förklaring som håller i grunden eller i längden. Det var inte bara i 
själva nyheten som problematiken låg eller har legat. Orsakerna 
handlar också om den tänkta skalan, snabbheten i färdigställandet, 
själva planeringsidén och stadsdelens form eller former och om 
samhällsutvecklingen i stora drag.  

Planerna för Kronoparken uttryckte modernitet. De som tänktes 
flytta dit skulle på ett självklart sätt få det bättre i olika mening. Det 
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gällde bostadsstandard, livsmiljö och livskvalitet. Också i byggnads-
tekniken och ingenjörsmässigheten skulle Kronoparken visa på 
framsteg och rationalitet. Dessa föresatser borde inte ha lett till dåligt 
rykte. 

Kronoparken skulle ha blivit mycket större än vad det blev och är 
och enhetligare. Luften gick, som nämnts, ur de ursprungliga 
planerna och intentionerna. Kronoparken har därför med tiden bytt 
skepnad och består egentligen av olika delar med skilda förtecken. 
Socioekonomiskt är Kronoparken långt ifrån en homogen stadsdel. 
Kronoparken består helt enkelt av olika delar. Många delar nog en 
sådan iakttagelse (Lindström 2015). Det gemensamma, menar vi, 
ligger i skolorna, vårdcentralen, biblioteket och kyrkan. Centrum 
spelade i början en sådan sammanhållande roll mycket tydligare än 
vad som nu är fallet.  

Kronoparken var, som nämnts, från början tänkt att bli mycket 
större än vad det blev och är. Målbilden inledningsvis handlade om 
cirka 20 000 invånare. Kronoparken skulle med en sådan folkmängd 
vara Värmlands fjärde största kommun. Men även i dagsläget bor det 
dubbelt så många invånare i stadsdelen Kronoparken som i Storfors 
och Munkfors kommuner. Grums och Eda kommuner är inte heller 
mycket större än Kronoparken. Från och till förs en debatt om antalet 
kommuner i länet. Ett motiv mot sammanslagning handlar ofta om 
demokrati och inflytande eller företrädarskap. Enligt uppgifter 
(Värmlands Folkblad 2014b) om kommunfullmäktiges samman-
sättning efter höstens val har två av ledamöterna i Karlstads 
kommunfullmäktige sin bostad på Kronoparken, jämfört med 
kommuner som har lika stor eller mindre folkmängd som har 
betydligt större representation i kommunfullmäktige (se tabell 1). Det 
går, menar vi, att ställa frågan om vilka som på olika sätt företräder 
Kronoparken. I våra samtal har framgått att ett svar är att 
företrädarskapet utövas av de som är verksamma på Kronoparken. 
 
Tabell 1. Kronoparken i jämförelse med några Värmlandskommuner 
Källa: Värmlands Folkblad 2014b 
 Folkmängd 31   

december 2013 
Representanter/ 
ledamöter i 
kommunfullmäktige 

Munkfors                  3 656                         25 
Storfors                  4 131                         27 
Kronoparken                  8 198                           2 
Eda                   8 426                         35 
Grums                  8 925                         31 
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Stadsdelar blir aldrig färdiga. Många som vi har samtalat med 
menar att det (nog) alltid har planerats på eller för Kronoparken. Vi 
har i vår strävan efter kunskap om och erfarenheter från Krono-
parken kommit i kontakt med många goda intentioner som handlar 
om att utveckla Kronoparken. En del har fullföljts, andra har inte 
rotts i land eller gått i mål på sätt som det var tänkt. Detta gäller 
bland annat initiativ som har med sociala förhållanden att göra, 
liksom frågor som gäller delaktighet och inflytande i det som händer 
och sker. Vi menar att detta handlar om genuin samhällsproblematik 
och därför också kan räknas in i vår tanke om samhällsplaneringens 
vedermödor. Vi känner därför stor ödmjukhet inför nya aktiviteter 
och processer i projektets form och hoppas på långsiktighet och 
uthållighet. Ett sådant projekt – Ett öppnare Kronoparken – starta-
des upp under 2014 i Folkbildarnas regi och med stöd från Karlstads 
kommuns kultur- och fritidsförvaltning. 

Vi har också i plandokument mött en ambition eller vilja ta ett 
helhetsgrepp planeringsmässigt på Kronoparken. Vi kan på många 
sätt dela en sådan önskan, men undrar samtidigt vad som skulle 
rymmas i en sådan tanke. Vi ser inte heller de tydliga resultaten. I en 
sådan summerande eller sammanfattande helhetsbild så utmärker 
sig Kronoparken dock genom två tydliga karaktärsdrag, andelen och 
antalet personer med utländsk bakgrund och förekomsten av 
studenter, vilket är av speciellt intresse att studera i detta arbete. 

I valrörelsen 2014 konstaterades från olika håll att Sverige spricker 
isär. En del i det konstaterandet handlar om eller representeras av de 
bostadsområden eller stadsdelar som byggdes inom ramen för 
miljonprogrammet. Dessa områden representerar i ett nationellt 
perspektiv påtagliga utmaningar för samhällsplaneringen i olika 
mening. Frågan har ställt om områdena ska utvecklas eller avvecklas.  
(Forskningsrådet Formas 2012). Självklart finns det inte ett entydigt 
svar på en sådan fråga. Frågan visar dock att mycket behöver göras. 
Situationen på andra håll oroar. Kronoparken har i det perspektivet 
en helt annan skala än storstädernas miljonprogramsområden. Det är 
därför viktigt att paralleller inte dras på förhastade sätt. Kronoparken 
borde genom bland annat Karlstads universitet kunna utmärka sig i 
positiv mening genom tydligare möten mellan - det omaka paret – 
stadsdelen och universitetet.  

Kronoparken har många gelikar runt om i svenska medelstora 
städer. Vi menar att dessa på många sätt kan vara varandras spegel 
vad gäller situation och roll. Vi har hämtat följande beskrivning av 
stadsdelen Vivalla i Örebro av Henrik Berggren (Dagens Nyheter 
2014) i texten Den vilda jakten på tilliten: ”Det är bland annat 
stadsdelen Vivalla som byggdes i slutet av sextiotalet. …. Vivalla är ett 
fattigt område. Ungdomsarbetslösheten är hög. Medelinkomsten för 
en familj var 200 000 kronor, jämfört med 328 000 kronor i Örebro 
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kommun. Skadegörelse och misshandel är vanligare än i andra 
bostadsområden i staden. Skolresultaten är sämre och utbildnings-
nivån lägre. Större delen av den infödda arbetarklass som bodde här 
på sjuttio- och åttiotalen har flyttat ut. Flyktingvågorna …. har avsatt 
sina spår. Omkring 25 procent av de 6 500 invånarna är utrikes 
medborgare och strax över 50 procent är födda utomlands. …. De är 
rörande eniga om att Vivalla är en bra plats som har oförtjänt dåligt 
rykte. …. Men Vivalla är förstås inget ideal för örebroarna. Nästan 
alla som bor här menar att stadsdelen är stigmatiserad. Ibland känns 
det som om man betraktar Vivalla som ett slags experimentområde. 
…. Visst är Örebrobostäder en ansvarsfull hyresvärd, men vi som bor 
här är inte delaktiga i planering och förändringar, det sker över 
huvudet på vanligt folk.” En liknande beskrivning skulle i mångt och 
mycket kunna göras för Kronoparken. Kronoparken har dock något 
som Vivalla och andra gelikar saknar, nämligen ett universitet nästan 
mitt i området. 
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Kapitel 2 Ett barn av sin tid 
 
Vi vill i detta kapitel ge en bild av den tidsanda och de 
planeringsidéer som vi menar formade planeringen av Kronoparken. 
Nyckelord i beskrivningen är rekordåren, miljonprogrammet och 
förorten samt en stark tro på behovet av samhällsplanering även i 
övergripande mening. 

Vi tror att en förståelse av Kronoparken måste börja med den 
tidsanda som rådde när idén föddes och planerna för första gången 
började ta form. Detta var i mitten och senare hälften av 1960-talet. 
Tidsandan då har i efterhand beskrivits som rekordåren. Rekordåren 
betecknar, enligt Wikipedia, de för Sverige framgångsrika åren efter 
andra världskriget och fram till oljekrisen 1973-74. Under rekord-
åren förverkligades många idéer kring folkhemmet och välfärdsstaten 
som hade kommit fram under 1920- och 1930-talen. Den rekord-
artade utvecklingen under 1950- och 1960-talen gällde självfallet inte 
bara Sverige utan den ekonomiska tillväxten var stark i hela Europa.  

Det beräknas att Sveriges totala produktionsvolym (BNP) nästan 
fördubblades mellan 1950 och 1968 med en genomsnittlig ökning av 
3% per år under 1950-talet, 5% per år under perioden 1960-1965 och 
3% per år under åren 1965-1968. (Dahlberg & Ödman 1969) Ett 
annat möjligt mått på rekordåren är den då internationellt sett låga 
arbetslösheten som för Sverige under åren 1967 och 1968 uppgick till 
cirka 40 000 personer. Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen var i 
september 2015 370 000 personer arbetslösa eller deltagare i 
program med aktivitetsstöd. Idén om rekordåren kan möjligen också 
ses som en samhällskritisk benämning mer specifikt på åren kring 
1968-1970. 

Det är, också enligt Wikipedia, inte ovanligt att i bostadspolitiska 
sammanhang associera rekordåren till en senare och mer snäv 
tidsperiod karakteriserad av intensiv och inte sällan hårt kritiserad 
byggnadsverksamhet under det så kallade miljonprogrammet. Mil-
jonprogrammet betecknar bostadsbyggandet i Sverige under period-
en 1965-1974 och som följde på ett riksdagsbeslut 1965. Målet 
formulerades som en ambition att under relativt kort tid (tio år) 
bygga en miljon bostäder i landet i syfte att bygga bort bostadsbrist 
och höja bostadsstandarden.  Orsakerna till miljonprogrammet kan 
sökas bland annat i att fyrtiotalistgenerationen flyttade hemifrån och 
i den babyboom som startade kring 1965.  

Majoriteten av de lägenheter som byggdes inom ramen för 
miljonprogrammet var i flerfamiljshus, men också i radhus. Det finns 
en föreställning om att de bostäder som byggdes under rekordåren 
består av likadana lamellhus, byggda enligt samma ritning. I själva 
verket byggdes en tredjedel av bostäderna under den tiden i form av 
småhus. Idag står cirka 600 000 av flerbostadshusen inför kostnads-
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krävande renoveringar. (Forskningsrådet Formas 2012) Ambitionen 
om en miljon nya lägenheter fullföljdes eller förverkligades också. 
Nettotillskottet blev dock inte lika stort på grund av rivningar av 
många äldre hus med omodern standard. Miljonprogrammets 
bebyggelse utgjorde, enligt Wikipedia, cirka 250 000 lägenheter av 
det samlade bostadsbeståndet i Sverige år 2004. Miljonprogrammets 
bostadsbebyggelse har i efterhand kritiserats för eller kommit att 
associeras med bland annat enformig arkitektur, storskalig 
bebyggelse och torftig utemiljö.   

Miljonprogrammet och dess bostäder och områden ägnas upp-
märksamhet av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 
samhällsbyggnad, Formas i en rapport från 2012 med titeln Miljon-
programmet – utveckla eller avveckla. Rapporten inleds med föl-
jande konstaterande: ”Debatten om miljonprogrammet har länge 
varit het. Vissa anser att husen ska rivas och områdena förändras 
radikalt. Andra vill ta tillvara miljonprogrammets goda egenskaper 
genom att förändra på ett varsamt sätt.” (sid 7) I rapporten ger 
många olika forskare perspektiv – socialt, ekonomiskt och miljö-
mässigt – på miljonprogrammet och dess bostadsområden. Rapport-
en går dock inte på djupet när det gäller integrationsproblematik och 
de boendes perspektiv. Miljonprogramsområdena framstår, enligt 
många, allt mer som en tillgång och inte ett misslyckande eller 
problem. De har grönområden för rekreation, odling och plats för 
förnybar energi. De har ofta lokal service, handel och skolor och nära 
till kollektivtrafik.  

Samtidigt står miljonprogramsområdena, enligt Formasrapport-
en, för förtecken i samhällsplaneringen som inte har samma ställning 
idag som då. Idag gäller funktionsblandning i stället för funktions-
separering, trafikblandning i stället för trafikseparering, stadsparker i 
stället för grönområden och butiker i bottenvåningarna i stället för 
köpcentrum. Idealet i dag är innerstadens ”stadsmässighet”, och i det 
sammanhanget är det svårt att hävda miljonprogrammets kvaliteter. 
I de perifera lägen som det ofta handlar om saknas många av den 
centrala stadens kvaliteter. Där finns i stället rymlighet och grönska – 
värden som hotas av förtätning. Miljonprogrammets hus som bygg-
des för stabila kärnfamiljer bebos i dag av helt andra familjetyper. I 
rapporten slås fast att en renovering av miljonprogrammets bostads-
bestånd kan vara lönsam för samhället utan att vara företags-
ekonomiskt lönsam. (sid 13) 

Det var inte bara ekonomin som växte under 1960-talet, även 
Sveriges befolkning ökade och förväntades växa. Av den genom-
snittliga årliga befolkningsökningen under perioden 1960-1968 på 
50 000 personer svarade invandraröverskottet för ungefär en 
tredjedel. Invandrarna var då till övervägande delen nordbor och 
framför allt finländare. Folkmängdens geografiska fördelning –
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ökningen av den – var också synnerligen ojämn (Dahlberg & Ödman 
1969). Tätortsbefolkningen förväntades växa och glesbygden minska 
sin befolkning. Det fanns en stark tro på fortsatt urbanisering. I 
mitten av 1960-talet utgjorde tätortsbefolkningen cirka 5,5 miljoner 
eller 77% av landets befolkning. Motsvarande siffror för glesbygden 
var knappt 2 miljoner eller 23%. Enligt prognoser förväntades 
tätortsbefolkningen öka till 10 miljoner år 2000 och glesbygds-
befolkningen minska till strax över 1 miljon (sid 27). Befolknings-
statistikens glesbygdsinvånare blir, ansågs det, i stor utsträckning 
tätorternas dagbefolkning. Den punktuella arbetsorten tänktes – 
genom pendling – ersattas av en arbetsregion. I dagens övergripande 
regionala utvecklingsplanering är begreppet lokala arbetsmarknads-
regioner i högsta grad vedertaget i beskrivningar och analyser av den 
regionala utvecklingen. En sida av urbaniseringen och samhälls-
omvandlingen i övrigt handlade om urbaniseringens ytkonsumtion. 
Urbaniseringen krävde med andra ord sin fysiska planering. 
Diskussionen eller frågan om storstädernas tillväxt och landsbygdens 
mer problematiska utveckling är åter på den politiska dagordningen. 
Enligt grundläggande ekonomiskgeografisk teori finns ett samband 
mellan ekonomisk tillväxt och urbanisering. 

Den Skiss 1967 till översiktsplan för Karlstadsregionen (Karl-
stadsregionens kommunblock 1967) som utarbetades under senare 
hälften av 1960-talet kan ges ett tydligt sammanahang i dessa 
tankegångar om vart samhällsutvecklingen såg ut att föra oss. Man 
räknade med att planeringsregionen (ungefär det som vi i dagsläget 
menar med Karlstadsregionen) skulle växa från cirka 104 000 
invånare år 1965 till 135 000 år 1980 och 180 000 vid sekelskiftet 
(sid 27). Det mesta av befolkningsökningen måste, ansågs det, falla 
inom stadsbygdens innerzon som beräknades växa från cirka 60 000 
invånare år 1965 till 130 000 à 140 000 vid sekelskiftet. En första 
utbyggnadsetapp föreslogs bland annat bli exploateringen av 
stadsdelen Kronoparken (sid 53). Karlstadsregionen – Karlstad med 
kranskommuner – hade 2014 enligt SCB en folkmängd på endast ca 
136 000 invånare.  

Den då moderna förorten är på många sätt själva sinnebilden av 
miljonprogrammet. Förorterna till storstäderna eller de nya stads-
delarna i de medelstora städerna har under årens lopp förknippats 
med många omdömen, ofta mer av negativ art än positiv. För att 
beskriva förorten som idé tar vi hjälp av Thomas Paulssons (1969) 
bok Stad för alla – eller ingen. Boken tar avstamp i invigningen 
Skärholmen den 8 september 1968. Skärholmen var då Stockholms 
nyaste förort och rymde bostäder för cirka 15 000 invånare och ett 
centrum med ett planerat kundunderlag av 300 000. Till centrumet 
hörde ett parkeringshus med plats för 4 000 plansorterade bilar. 
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Den tidiga bebyggelsen i söder på Kronoparken från början av 1970-
talet. Trafikseparering med skyddade innergårdar  
Källa: Värmlands Folkblads bildarkiv 
Fotograf: Lars Hedelin 1991 

 

 
Vy mot söder från central höghusbebyggelse på Kronoparken. 1970-
talsbebyggelse med kompletterande nybyggd huskropp närmast i 
bild. Till vänster i bild mot horisonten ligger Kronoparksskolan och i 
bildens mitt centrumbebyggelse 
Källa: Värmlands Folkblads bildarkiv 
Fotograf: Lars Hedelin 1991 
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 Kritiken handlade mycket om den så kallade zoneringsprincipen, 
som genomsyrade den tidens stadsbyggande. En bit blir bostäder, en 
bit grönområden, en bit kommersialism och – i bästa fall – kultur, en 
bit trafikmiljö för att förenkla bilden. Kritiken riktade också ofta in 
sig på den stora skalan, kommersialiseringen och den stereotypa 
bostadsarkitekturen där alla hus är lika varandra som bär. Zonering-
en eller markuppdelningen är tillsammans med gatans avskaffande i 
sin gamla betydelse funktionalismens avigsida, eller rent katastrofala 
resultat, ansågs eller hävdades det. (sid 29) 

Kritiken handlade också om själva planeringsprocessen. Denna 
hade, menade många, aldrig gett möjlighet att tillfråga de som skulle 
bo i bostadsområdena. De hade aldrig fått ta ställning, aldrig 
informerats om alternativ, aldrig konsulterats. Förorterna och de nya 
stadsdelarna var, hävdade en del, produkter av visioner eller för-
domar hos en mycket begränsad krets av planerare och politiker. 
Thomas Paulsson menar att många, alltför många, trodde att 
stadsbyggnad eller stadsplanering som det vanligen kallades enbart 
var (och är) en teknisk angelägenhet, som handlar om att bygga hus 
och broar, anlägga gator och torg, borra tunnelbanor och sätta upp 
trafikljus, plantera träd och ordna parkeringsplatser. Stadsbyggnad 
är också något mer, det är att skapa rum för (miljontals) människor 
och deras aktiviteter eller sysslor och således ett humanistiskt 
problem. (sid 22) 

I Thomas Paulssons bok refereras också tio sociala mål för stadens 
utformning. Målen, som är formulerade av hyresgäströrelsen, var 
följande: 

1. Tillgången till god miljö är allas rättighet 
2. Miljöns utformning och kvaliteter skall garantera en 
 jämlikhet i fråga om levnadsbetingelserna 
3. Långsiktiga intressen skall dominera över kortsiktiga 
4. Gemensamma intressen skall dominera över privata 
5. Kategoribildning bör undvikas 
6. Stadsmiljön skall ge individerna största möjliga valfrihet 
7. Bostadsmiljön skall ge betingelser för positiva mänskliga 
 kontakter och en stimulerande kulturell och fysisk 
 rekreation 
8. Stadsmiljön skall ge invånarna fysisk trygghet 
9. Stadsmiljön skall ge god områdeshygien 
10. Stadsmiljön skall formas med aktiv medverkan av 
 konsumenter och förtroendevalda politiker (sid 139 f) 

Vi menar att dessa mål, trots sin översiktlighet, nog kan vara något 
att ha i åtanke i läsandet av den fortsatta beskrivningen av Krono-
parken och dess planering.  

Kritiken mot miljonprogrammets förorter diskuteras eller pro-
blematiseras också av Franzén och Sandstedt (1993). I deras bok 
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Välfärdsstat och byggande. Om efterkrigstidens nya stadsmönster i 
Sverige framhåller de att kritiken som riktades mot Skärholmen 
drabbade också andra förorter i Stockholmstrakten och nådde även 
områden i Göteborg och Malmö. Men ”även i mindre städer byggdes 
områden som utsattes för kritiken. Navestad i Norrköping, 
Kronoparken i Karlstad, Hässleholmen i Borås, Vallås i Halmstad, 
Gränby och Gottsunda i Uppsala, Norra Fäladen i Lund, Sätra i 
Gävle, Råslätt i Jönköping, Ålidhem i Umeå ….”. (sid 21) Utgångs-
punkten för Franzén och Sandstedt är året 1968 och den då heta 
debatten om klassamhället och om flyttlassen som rullade från 
Norrland. Förorten och stadsbyggandet var, menar de, något som 
tidigt drogs in i samhällskritikens synfält. Förortslivet kom att be-
traktas som en särskild livsform, skild från andra. I debatten ställdes 
nyckelorden aktiv – passiv respektive gemenskap – isolering mot 
varandra. Förorten kom, enligt många, att förknippas med passivitet 
och isolering.  

I boken noterar och beskriver Franzén och Sandstedt också den 
förändring som skedde under 1970-talet (se vårt kapitel 3) då den 
ekonomiska tillväxten kom av sig. Det samlade bostadsbyggandet 
sjönk. Däremot ökade villabyggandet. Enligt Franzén och Sandstedt 
blev segregationstendenserna inte mindre påtagliga av det. Frågorna 
om boendemiljö, segregation och boendedemokrati blev nya inslag i 
boendepolitiken, vilket – enligt Franzén och Sandstedt – speglades i 
betänkandet Bostadsförsörjning och bostadsbidrag från 1975. 
Bostadspolitiken handlade således inte bara om bostadens inre 
utrustning och storlek. De sociala kraven på bostadsbebyggelsen 
började ta form och uttrycktes med ord som identitet, kontakt, 
skapar- och upplevelsebehov, inflytande och gemensamma ange-
lägenheter. (sid 34) 

Som på många sätt en följd av kritiken mot miljonprogrammets 
bostadsbyggande och områdenas planering lyftes också under slutet 
av 1970-talet behovet av sociala aspekter och den sociala sektorns 
medverkan i samhällsplaneringen. I tankarna låg en reaktion med 
sociala förtecken på den rådande samhällsplaneringens både form 
och process. Reaktionen handlade om att den sociala sektorn stod för 
kunskaper om vanligt folks levnadsförhållanden och om vardagslivet 
i olika mening. Idéerna handlade också om de boendes inflytande, 
delaktig och medbestämmande i planering och förvaltning av 
bostäder och bostadsområden. Tankarna och idéerna inneslöt också 
intentioner och initiativ när det gällde socialt förändringsarbete och 
förebyggande socialt arbete. Se vidare i vårt kapitel 9.  

Etnologen Åke Daun behandlar i sin avhandling Förortsliv från 
1974 individens förhållande till sin sociala och fysiska omgivning, 
förortens och storstadens människor, institutioner och byggda miljö. 
Utgångspunkten är bland annat att detta med att bo i förorter som 
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Skärholmen och Tensta ofta hade framställts som ett liv i tristess och 
social isolering. ”Begreppet modern slum har myntats och de växande 
förorterna har givets skulden för många sociala missförhållanden” 
(sid 14). Den empiriska kunskapen om storstadens liv är eller var 
emellertid, enligt Åke Daun, fragmentarisk. 

Åke Daun intresserade sig för förorten Vårberg och han refererar 
att Dagens Nyheter under hösten 1968 ordnade en rad offentliga 
diskussioner om förortsmiljön i några nybyggda stadsdelar. En sådan 
var Vårberg. Kritiken gällde mycket och många olika saker. En viktig 
fråga handlade om ”de boendes brist på inflytande över boendemiljön 
i allmänhet” (sid 31). Åke Daun beskriver en idé om att bilda en 
stadsdelsförening. En sådan förverkligades också i januari 1969. 
Föreningens namn blev Vårbergs Forum. Vårbergs Forum skulle 
verka för att bryta isolering och skapa gemenskap. Föreningen skulle 
verka för Vårbergsbornas gemensamma intressen. Man opponerade 
”mot två allmänna kännetecken i storstadskulturen; den lokala 
bebyggelsens ringa betydelse som drivkraft för samvaro samt den 
lokala befolkningens bristande intresse att agera utåt som grupp” (sid 
262). 

Tanken med Vårbergs Forum knöt an till idéer om grannskaps- 
och community-idéer från England. Vårbergs Forum misslyckade 
dock, enligt Daun, med att förverkliga grannskapsidén. (sid 263) En 
av anledningarna var att de flesta helt enkelt saknade intresse för 
Vårberg som stadsdel och för närmare grannskapskontakter. Vi 
menar att erfarenheterna från Vårberg pekar på genuina svårigheter 
att skapa former för delaktighet och känsla av inflytande. Krono-
parken har inte saknat sådana initiativ och med liknande er-
farenheter. Vi återkommer till detta. 

Franzén och Sandstedt (1993) menar att idén om grannskapet går 
att betrakta som en utopi. Idén är att se som ett ideal som söker i 
förgången tid och som önskas i stället för de rådande förhållandena i 
samhället, som finns. (sid 51) Idén om grannskapet stod i mångt och 
mycket för motsatsen till förorten. Idén om grannskapet knöt an till 
begrepp som informella strukturer, väl fungerande nätverk och något 
relativt geografiskt begränsat. Uppslutningen bakom idén om 
grannskapet hängde, enligt Franzén och Sandstedt, samman med kri-
tiken av ”tillväxtsamhället”. Vi tolkar också budskapet från Franzen 
och Sandstedt som att de förhoppningar som från olika håll knöts till 
grannskapsarbete, som medlet för att åstadkomma det önskade 
grannskapet med aktiviteter och gemenskap i förorterna inte eller 
sällan infriades.  

Det fanns i slutet av 1960- och början av 1970-talet en stark tro på 
samhällsplanering och att framtiden kunde förberedas, formas eller 
styras. Det fanns en tanke på att land kunde med plan byggas. 
Tanken var central i den tidens anda och det fanns en rationell tro på 
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möjligheterna att planera samhället liksom idén om någon slags 
social ingenjörskonst.  Ett uttryck för detta var skriften Samhälls-
planering i Sverige från 1974. Skriften gavs ut gemensamt av 
arbetsmarknads-, bostads- och kommunikationsdepartementen. 
Syftet med den var att förklara bakgrund, form och inriktning av 
regionalpolitisk planering, fysisk riksplanering och regional trafik-
planering.  I skriften ges en bred och ofta handfast beskrivningen av 
samhällsutvecklingen och inte minst urbaniseringen och regionala 
skillnader eller obalanser.   

Ett viktigt styrinstrument för en mer balanserad regional 
utveckling var den så kallade planen för den regionala strukturen. 
Enligt denna skulle Karlstad utgöra ett primärt centrum och ses som 
ett alternativ till storstädernas utveckling. Dessa primära centra 
borde, enligt skriften, kunna ta emot en ökande andel av de 
människor som måste flytta från svaga regioner och därmed hejda 
flyttningen till storstadsområdena: ”Men då måste näringslivet 
byggas ut för arbete åt kvinnor och arbetskraft med längre utbildning. 
En första åtgärd i den riktningen är omlokaliseringen från Stockholm 
av central statlig förvaltning till främst sådana orter. .... Kvalificerade 
samhällsfunktioner som kommunikationer, utbildning och sjukvård 
bör byggas ut för att i övrigt utveckla dessa primära centra.” (sid 62).  
Tankegångarna och intentionerna har, enligt vår mening, stor bäring 
på och fick konsekvenser för planeringen av Kronoparken. Plane-
ringstal eller befolkningsramar var andra planeringsinstrument.  
Dessa nyanserade så småningom kommunernas syn på sin egen 
befolkningstillväxt. Det gällde säkerligen också Karlstads kommun 
och Kronoparken. 

Rekordår, ekonomisk tillväxt och urbanisering under 1960-talet 
och början av 1970-talet krävde också fysisk planering för att hantera 
frågor gällande långsiktig hushållning med mark och vatten. 
Planering behövdes på både riksnivå, regional nivå och kommunal 
nivå. I den tidigare lagstiftningen (Byggnadslagen från 1947 och 
Byggnadsstadgan från 1959) fanns en tydlig tanke om generalplaner 
för företrädesvis tätorternas utveckling. Dessa var dock frivilliga och 
utnyttjades aldrig fullt ut. I övrigt fanns också mer detaljerade planer 
i form av, något förenklat, stadsplaner i städerna och byggnadsplaner 
på landsbygden. Den tidigare planeringen handlade mycket om 
detaljplanering. Ett behov fanns dock även av ett helhetsperspektiv 
för större geografiska områden. Den nya lagstiftningen kom att inne-
hålla utpekandet av riksintressen, obligatoriska översiktplaner (om-
fattande hela kommunens territorium), fördjupade översiktsplaner 
och detaljplaner. Områdesbestämmelser fanns som en särskild möj-
lighet att planera på nivån mellan detaljplan och översiktsplan. 
Avsikten var att ta ett långsiktigt helhetsgrepp på planeringen med 
bland annat ett starkt medborgar- och sakägarinflytanden. Lagstift-
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ningen manifesterades i en ny Natur-resurslag (NRL) och ny Plan- 
och bygglag (PBL) 1987. Dessa lagar har senare inordnats i 
Miljöbalken respektive reviderats något. Kronoparken har formats av 
en under årens lopp stor mängd fysiska planer.1 

 
En tidig vy över den påbörjade exploateringen av Kronoparken 
(början av 1970-talet). Utsikt från vattentornet mot söder 
Källa: Karlstads universitets bildarkiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

 
1 För den som tittar tillbaka på fysiska planer historiskt är det värt att poängtera att under 

mellanperioden fram till en ny lagstiftning 1987 fanns några andra typer av planer, framför allt en 

kommunöversikt, som mer var att betrakta som ett instrument för att se hur planläggnings-

situationen såg ut över hela kommunen samt områdesplaner, dispositionsplaner eller mark-

dispositionsplaner för geografiska områden mellan hela kommunens yta och detaljplanenivån. 

 



20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

 

 

Kapitel 3 I begynnelsen fanns bara skog 
 
I april 1965 fick stadingenjör Gunnar Jakobsson stadsfullmäktiges 
uppdrag att göra en grundkarta för att värdera Kroppskärrs 
kronopark (Wikipedia). Idén om en ny stadsdel i östra delen av 
Karlstad handlade således om exploatering av vad som skulle kunna 
kallas jungfrulig mark. Kommunen köpte 1967 marken för 
sammanlagt cirka 325 000 kronor och till ett m2-pris på 1,30 kronor. 

 Tanken på en ny stadsdel gavs ett i övergripande mening 
planeringsmässigt sammanhang i en Skiss 1967 till översiktsplan för 
Karlstadsregionen (Karlstadsregionens kommunblock 1967). Enligt 
denna – se kapitel 2 – räknade man med att Karlstadsregionen skulle 
växa från cirka 104 000 invånare 1965 till 135 000 år 1980 och 
180 000 vid sekelskiftet. Det mesta av denna befolkningsökning 
måste, ansågs det, falla inom stadsbygdens innerzon som beräknades 
växa från cirka 60 000 invånare år 1965 till 130 000 à 140 000 vid 
sekelskiftet. En första utbyggnadsetapp föreslogs bland annat bli 
exploatering av stadsdelen Kronoparken. (sid 53) Idén om den nya 
stadsdelen handlade, som vi ser det, om eller uttryckte tankar om 
modernitet, utveckling och urbanisering. Den var en del av dåtidens 
byggande av Sverige. I delar kan situationen kännas igen i dagens 
debatt om regional tillväxt och bostadsbyggande inte minst i våra 
storstäder och planeringsmässiga ambitioner och intentioner även i 
Karlstad. 

För att konkretisera tankarna om den nya stadsdelen utlyste 
Karlstads stad i september 1966 en arkitekttävling. Tävlingen finns 
utförligt beskriven i en rapport från Värmlands Museum från 1999 
(Johansson 1999). Det vinnande förslaget hade utarbetats av 
Vattenbyggnadsbyrån (VBB) i Stockholm. Bakom förslaget stod 
arkitekterna Arvidsson och Lindman. Förslaget hade getts devisen 
eller mottot ”Ett upp och två i minnet”. Vi har inte hittat någon 
egentlig förklaring till namnet. I prisnämnden ingick 12 personer 
varav två sakkunniga. Prissumman för tävlingen var 100 000 kronor. 
65 bidrag kom in! Förstapriset var på 30 000 kronor. (sid 5) Några 
motiveringar i juryns beslut var bland annat följande: 

 Huvudtrafiksystemet utgörs av ett rutnät. Detta ger tre lätt 
urskiljningsbara stadsdelar och ger möjlighet till god 
tillgänglighet såväl för individuell som kollektiv trafik 

 Den inre miljön har stora förtjänster, såväl den enskilda 
husgruppen som kontakten mellan de olika grupperna genom 
rikt varierade gångstråk med stora trevnadsvärden 

 Förslaget präglas i sin helhet av kunnighet och en  realistisk 
syn på problemen  
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Flygfoto över Kronoparken 1967. Bara skog, men flankeras i väster av 
Södra Kroppkärr och i öster av Alsters bruk. Gamla riksvägen gör en 
båge norr om den då nyligen etablerade riksvägen (nuvarande E18). I 
denna båge kom senare Kronoparkens villområde att etableras 
Källa: Ämnet kulturgeografis flygbildssamling. Karlstads universitet 
 

Den formella dispositionsplanen för Kronoparken upprättades i 
april 1969 och byggde på tävlingsförslaget från VBB. I dispositions-
planen talades om fyra olika delområden. Tre av dessa var huvud-
sakligen reserverade för bostäder samt områdesservice. Det fjärde 
delområdet skulle, förutom lägenheter, även rymma arbetsplatser, ett 
regionalt centrum samt universitetsfilial och lärarhögskola. Med 
denna utformning skulle Kronoparken, fullt utbyggt, komma att 
rymma omkring 17 000 boende och några tusen arbetande. 
Utbygganden skulle vara avslutad omkring 1990. Beskrivningen är 
hämtad från ett examensarbete – Vem angår Kronoparken? – 
Karlstads ofullbordade. Ett arbete om ett bostadsområde i 
Karlstads utkant - från Chalmers tekniska högskola. (Persson med 
flera 1976) I rapporten finns också ett utdrag ur en broschyr från 
Stiftelsen Karlstadshus. Kronoparken beskrivs där som ett 
låghusområde och stadsdelen växer upp cirka 5 kilometer nordost om 
Karlstad centrum. Området ligger på en höjd med utsikt över Vänern 
i söder och Alstern i norr. När hela området är fullt utbyggt någon 
gång på 1980-talet kommer cirka 30 000 människor att bo där. (sid 
66) Det blev som vi ska se inte så.  
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Flygfoto över Kronoparken 1978. De centrala södra delarna av 
området är etablerat, liksom villaområdet i öster 
Källa: Ämnet kulturgeografis flygbildssamling. Karlstads universitet 
 

I Chalmersrapporten beskriver man stadsdelen Kronoparken.  
Man konstaterar bland annat följande: 

 Att det (1976) bor omkring 3 400 personer i Kronoparken 

 Att Kronoparken i förhållande till övriga Karlstad är 
åldersmässigt segregerat, med ett större antal småbarn, en 
mycket större andel i åldern 20-29 år och en mycket mindre 
andel människor i de övriga åldrarna 

 Att det, jämfört med övriga områden i Karlstad, finns en stor 
andel småhushåll och få stora hushåll i Kronoparken 

 Att andelen ensamstående kvinnor med barn är mycket större i 
Kronoparken än i andra områden 

 Att Kronoparken är det område i Karlstad som är föremål för 
flest sociala ärenden. Huvuddelen av dessa är 
socialhjälpsärenden, vilket tyder på att många har  ekonomiska 
problem 

 Att det är, jämfört med andra bostadsområden i Karlstad, en 
hög flyttningsfrekvens i Kronoparken (sid 97)  

Mycket i beskrivningen kan nog, menar vi, ses som något allmän-
giltigt för – då – nya stadsdelar. 

I rapporten görs också en genomgång och beskrivning av service 
och fritid i Kronoparken. Därvid nämns att det – då – fanns ett 
Kronoparkens fritidsråd – med ett 15-tal medlemmar (bland annat 
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kyrkliga och ”politiska” föreningar). Den kommersiella servicen 
liksom stora delar av den sociala servicen är varken bättre eller sämre 
än i andra områden i Karlstad. Det konstateras att högstadieskolan, 
med nuvarande utbyggnadstakt, kan bli verklighet först på 1980-
talet. Den sociala servicen kommer att förbättras avsevärt då 
sjukhuset med läkarstation med mera kommer att stå klart. Det 
konstateras också att möjligheterna för de boende i Kronoparken att 
utnyttja högskolans anläggning är begränsade och att möjligheterna 
för olika grupper av de boende att bedriva en varierad fritids-
verksamhet utanför bostaden, men i Kronoparken, över huvud taget 
är starkt begränsade. (sid 109) 

I rapporten försöker man också ge svar på frågan ”Vad tycker de 
som bor i Kronoparken om Kronoparken? En intervjuundersökning 
redovisas:  

Saker och förhållanden som tilltalar är framför allt: 

 Affärscentrum och närhet 

 Bilfritt 

 Låga hus 

 Nära skog och natur 

Det som anses mindre bra är i första hand: 

 Husen står för tätt 

 Markplanering, stenöken 

 Endast en livsmedelsbutik 

 Kommunikationerna 

Intervjuerna visar, enligt författarna, att de boende är ganska nöjda 
med förhållandena för de minsta barnen, men att de är mycket 
kritiska till att så lite erbjuds de äldre barnen och ungdomarna. (sid 
110f) Författarna tolkar också undersökningen som att många av 
hushållen önskar möjligheter till ökade grannkontakter. (sid 112) 

Enligt rapporten från Chalmers växer en sammansatt problembild 
av Kronoparken fram. I denna pekas bland annat på att befolk-
ningssammansättningen är ensidig med en stor övervikt av unga 
människor och små hushåll. Den yttre miljön utmärker sig genom sin 
monotoni, där ett fåtal hustyper och sätt att gruppera hus likformigt 
upprepas över ett stort område. Utbudet av fritidsaktiviteter är på 
många sätt bristfälligt. Kronoparken har ett isolerat läge, långt från 
de stora arbetsplatserna och långt från stadens centrum med dess 
serviceutbud. Utmärkande för Kronoparken är också omfattande 
sociala problem. Även den stora flyttningsfrekvensen framhålls som 
problematisk. Omkring en tredjedel av alla lägenheter byter under ett 
år hyresgäster. (sid 115)  

I rapporten söker man också svar på frågan ”Varför har det blivit 
så här?”. I försöken att svara på frågan diskuteras utifrån då gällande 
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tendenser i samhällsutvecklingen och trender i samhällsplaneringen. 
Viktiga inslag i diskussionen handlar, menar författarna, om att de 
sociala nätverkens roll och uttryck förändras, om arbetsdelning och 
funktionsuppdelning, om konsumtionssamhället, om snabbheten 
eller takten i hur samhället förändras, om bristen på aktiviteter och 
inflytande med mera. Det konstateras att ”de nya stora bostads-
områdena har byggts upp i mycket snabb takt på jungfrulig mark i 
städernas utkanter, utan större kontakt eller hänsyn till existerande 
bebyggelse och sociala och kulturella förhållanden. Människor som 
flyttat in i områdena har kommit från olika håll och med olika social 
och kulturell bakgrund. Den snabba inflyttningen och inflyttarnas 
olika bakgrund är i sig problematisk, men förstärks genom avsak-
naden eller bristen på mottagningsinstitutioner i bostadsområdet”. 
(sid 132)  

I diskussionen om vad man kan göra åt problemen i Kronoparken 
ägnas frågan om varför det byggs så mycket småhus stort fokus. 
Författarna ställer frågan om småhus är lösningen? (sid 141) och 
konstaterar att småhusbyggandet (satsningen på villaområdet, vår 
anmärkning) inte löser några problem i den befintliga delen av 
Kronoparken. I stället menar man att det tar kommunala resurser i 
anspråk och att småhusbyggandet riskerar att dela upp Kronoparken 
i en ”fin del” och en ”mindre fin del”. (sid 148)  

Författarna diskuterar också planeringens form och inriktning och 
landar utifrån den problembild som ges av Kronoparken i ett antal 
insatser, som måste göras. Dessa handlar bland annat om förbättrade 
kommunikationer, förbättrat serviceutbud, förbättringar av den 
fysiska miljön, förbättrat aktivitetsutbud, men också om insatser som 
underlättar kontakter mellan de boende på Kronoparken och för att 
ge de boende i Kronoparken medbestämmande i planering av 
åtgärder som gäller området. (sid 154)  

Förbättringsförslagen handlar också i än mer konkret form till 
exempel om busslinjernas sträckning och bussarnas turtäthet, 
särskilt på kvällar och under helger, fritidsgårdens läge, behovet av 
ett stadsdelsbibliotek som en viktig samlingspunkt, nödvändigheten 
av högstadieskola, tankar om sporthall och stadsdelsbad, gården 
Mjölnartorpet som ungdomslokal, behovet och betydelsen av 
gemensamhetslokaler. Centrumområdets betydelse som och möjlig-
heterna att fungera som samlingspunkt för hela Kronoparken 
framhålls. Även miljöförbättrande åtgärder av olika slag i bostads-
kvarten diskuteras liksom frågan om boendeinflytande. Idéer om det 
senare handlar om förening eller stiftelse för att förvalta området och 
arbetsgrupper för olika uppgifter liksom lokala institutionsstyrelser 
(daghem, fritidsgård, skola m m) med boenderepresentanter. (sid 156 
f f)  
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En del av förbättringsförslagen har blivit verklighet. Andra går, 
enligt vår mening, mer som röda trådar eller goda intentioner i 
diskussionen om vad som behöver göras på Kronoparken. Förutom 
förbättringsåtgärder av nämnt slag diskuteras också motiv för och 
behovet av en utbyggnad av Kronoparken. En allmän målsättning för 
en sådan utbyggnad bör, enligt författarna, vara ”att den på olika sätt 
skall vara ett tillskott för hela Kronoparken och att nybyggnads-
kvarteren skall ses som en del av hela området”. (sid 192) 

I utgångspunkterna för den fortsatta utbyggnaden av Kronoparken 
diskuterar författarna naturförutsättningar, gångvägar samt bilvägar 
och parkering. När det gäller områdets utformning framhålls att 
utbyggnaden hittills har skett utifrån en och samma planprincip, det 
vill säga samma sätt att gruppera bebyggelsen återkommer över hela 
området. Den fortsatta utbyggnaden bör inte ske utifrån en sådan 
enda planprincip. Författarna redovisar sina idéer i en illustrations-
plan. Denna innehåller olika hustyper, ett resurssnålt boende, ett 
allsidigt lägenhetsutbud, gemensamhetslokaler för de boende samt 
en användbar utemiljö. Enligt vår mening har Kronoparken också 
blivit en stadsdel bestående av olika delar med var och en sina 
bebyggelsemässiga och socioekonomiska karaktärsdrag (se kapitel 7). 

I rapporten ges också förslag till utbyggnaden av Kronoparken på 
längre sikt. Författarna argumenterar för en mindre kraftfull ut-
byggnad av Kronoparken än vad som är viktiga intentioner i 
kommunens bostadsbyggnadsprogram för perioden 1976-1980 (som 
innehåller en tanke om omkring 200 småhus per år i Kronoparken 
från 1978 fram till 1980) och 1974 års dispositionsförslag för 
Kronoparken. Författarna argumenterar för stor hänsyn till naturen 
runt Kronoparken samt menar att en så stor andel småhus som 
redovisas i bostadsbyggnadsprogrammet är mycket olämpligt. (sid 
214) När det gäller bostadsbyggnadsprogrammet bör man, enligt vår 
mening, ha den vid tidpunkten aktuella utlokaliseringen av statliga 
verk i åtanke. 

Vi menar att det i tanken om och i sättet att planera för 
Kronoparken ligger något speciellt. Frågan om hur speciellt 
Kronoparken är diskuteras i den rapport som vi tidigare nämnt från 
Värmlands Museum från 1999. (Johansson 1999). Rapporten har 
titeln Kronoparken ”Ett upp och två i minne”. En bebyggelse-
antikvarisk studie och har utarbetats inom ramen av ett för läns-
museerna gemensamt projekt inför sekelskiftet på temat Framtidstro. 
Rapporten handlar således om Kronoparken ur ett kultur-
miljöperspektiv.  Det betonas att det ur ett sådant perspektiv ställs 
andra krav på inventering av modernismens bebyggelsemiljöer och 
miljonprogrammet i synnerhet än vad den äldre bebyggelsen gör. Det 
nämns att det i stadsplaneprogrammet inför den ovan nämnda 
tävlingen om Kronoparken framhölls att rationella byggmetoder 
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skulle användas. En följdfråga blir då enligt författaren: ”Var det så 
att Kronoparken var ett innovativt lekcentrum för tidens arkitekter 
och planerare eller var det bara ett av många projekt?”. (sid 2) Det 
senare kan, menar vi, tolkas som att det kulturmiljömässiga intresset 
då blir mindre. 

Rapporten avslutas med ett resonemang på temat ”Är Krono-
parken ett monument?”. (sid 8) Svaret på frågan handlar om kva-
liteter och särdrag. Det konstateras att Kronoparken inte är särskilt 
omnämnt i fackpress. Tidskriften Byggnadsindustrin har enligt 
uppgift haft en artikel. Däremot inte tidskriften Arkitektur. Det 
framhålls dock att stadsplanen och arkitekterna bakom denna del av 
projektet är av hög klass. Stadsplanen är också mycket tidstypisk med 
betoning på trafikseparering och integrering av olika verksamheter. 
Planen rymde också en flexibilitetstanke, d v s området skulle kunna 
anpassas efter förändrade förhållanden. Den sociala omtanken för de 
boende har dock, enligt författaren, fått en underordnad roll till 
fördel för den rena ingenjörskonsten. Boendekvaliteter har fått ge 
vika för tekniska lösningar där bilismen och trafiken står i fokus. (sid 
8) Det anses som något paradoxalt att Stadsbyggnadskontoret senare 
ser trafiksepareringen som ett problem i sina visioner i den för-
djupade översiktplanen (från 1999) över Kronoparken. (sid 9) 

Bebyggelsen på Kronoparken vittnar, enligt författaren, om en tid 
då ingenjörer var delaktiga i planeringen och det rationella skulle 
betonas. Intressant i sammanhanget är, framhålls det, att stora delar 
av bebyggelsen uppfördes på plats och ej som prefabricerade 
element. Enligt författaren är det stadsplanen och lägenhetsplanerna 
som är mest hotade ur ett kulturmiljöperspektiv. Fasaderna är till 
vissa delar redan förändrade och därmed har helhetsintrycket 
påverkats negativt. Bevarandet bör därför främst koncenteras till 
stadsplanen. Problematiskt blir det också när idéer om flexibilitet 
finns som aspekter i planen. Vad ska då bevaras? Författaren avslutar 
med att han inte ser Kronoparken som ett monument.  
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Flygfoto över kronoparken 1986. De östra delarna av Kronoparkens 
centrala delar har etablerats liksom norra Kronoparken börjat 
etableras. Norr om villaområdet har ekobyn Mjörnartorpet vuxit 
fram 
Källa: Ämnet kulturgeografis flygbildssamling. Karlstads universitet 
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Kapitel 4 Tiderna förändras 
 
Kronoparken började byggas 1969. Men redan i november 1970 
skriver Stadbyggnadskontoret följande: ”Sedan dispositionsplanen 
för stadsdelen uppgjorts har samhällsutvecklingen visat att det är 
nödvändigt att ompröva målsättning och program för den fortsatta 
utvecklingen”. (Johansson 1999). Även i den tidigare omnämnda 
Chalmersrapporten noteras att den första dispositionsplanen, som 
fastställdes i april 1969, har genomgått olika förändringar och som 
sagts var den första redan i november 1970. Omprövningen hade, 
framhålls det, flera orsaker. Förutom att hitta orsaker och för-
klaringar i vad som kallas samhällsutvecklingen talas om dåtida krav 
på allsidig stadsmiljö, undvikande av kategoribebyggelse, universi-
tetsfilialen som en viktig del kring vilken en livfull och aktiv miljö kan 
byggas upp samt vikten av samhörighet mellan olika delar av staden. 
Bland konkreta målsättningar som nämns i dispositionsplanen från 
november 1970 noteras i Chalmersrapporten bland annat: 

 Att mark för arbetsplatser av olika slag utökas 

 Att en centralt belägen bussgata anläggs 

 Att behovet av rymliga stadsparker mellan storkvarteren har 
stor betydelse 

Från den fördjupade översiktsplanen för Kronoparken från 1999 har 
vi hämtat följande planeringshistoria för Kronoparken: 

 Arkitekttävling 1966 (30 000 rumsenheter) 

 Dispositionsplan 1969 (cirka 31 000 rumsenheter) 

 Första stadsplanen 1969 

 Dispositionsplan 1970 (23 000 rumsenheter) 

 Dispositionsplan 1974 (villaområdet kommer till) 

 Dispositionsplan 1976 

 Områdesplan 1979 

 Områdesplan 1984 (Granhult planeras) 

 Programplan för Alsterhöjden 1991 (avser Kronoparkens norra 
del. Del av planen ändras 1995 för att möjliggöra Campus 
Futurum) 

Som framgår var det mycket som ändrades redan under 1970-talet. 
Av de revideringar av dispositionsplanen för Kronoparken som gjorts 
allsedan tävlingen 1967, görs i den nämnda Chalmersrapporten 
bedömningen att den som föreslogs i november 1973, var den mest 
omfattande. Denna var förorsakad av ändrade bostadsönskemål och 
invånarantal i kommunen. Samtidigt hade serviceförutsättningarna 
förändrats och vägsystemet anpassats till högskoleområdet. (sid 77) I 
rapporten konstateras följande: ”för varje revidering av utbyggnads-
planerna för Kronoparken har man alltmer avlägsnat sig från 
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tävlingsprogrammet och den ursprungliga dispositionsplanen”. För-
fattarna ställer frågan om det över huvud taget var realistiskt, eller 
ens lämpligt, att planera en stadsdel för 20 000-30 000 invånare i en 
stad av Karlstads storlek. Och de undrar vad dessa långsiktiga 
utbyggnadsplaner egentligen har för betydelse, när det redan efter 
fyra år har förändrats radikalt.(sid 81) 

I Chalmersrapporten berörs också frågan om ett bostadsområde 
för studenter.  En slutsats blir att ”vi kan med stor säkerhet anta, att 
det totala antalet studenter som är bosatta i Kronoparken är mellan 
200 och 250 stycken, alltså mellan 6 och 7 % av områdets totala 
befolkning”. (sid 87) (se vidare kapitel 5) 

Vi vidgar perspektiven på den kommunala planeringens för-
utsättningar genom att referera till en uppsats av vår lärare och 
handledare – prof. Lennart Andersson – i en uppsats (Andersson 
1975) från 1975 med titeln Aktivitet – markanvändning – miljö. En 
diskussion med exempel från Karlstad. Uppsatsen tar avstamp i 
generalplanen för Karlstad från 1954.  

Uppsatsen handlar om planeringen av stadsdelarna Kronoparken 
och Klara-Våxnäs. Vi koncentrar oss på Kronoparken. För Krono-
parken gäller att stadsdelen – i östra delen av kommunen – hade 
spelat en framträdande roll i den diskussion kring mark-
utnyttjandefrågor och fysisk planering för nya verksamheter och 
bostadsändamål som fördes i Karlstad under senare hälften av 1960-
talet och dittills under 1970-talet. I förslaget till generalplan för 
Karlstad från år 1954 fanns dock ingenting angivet om Kronoparken. 
Samhällsutvecklingen och därmed behovet av ytor för olika 
aktiviteter blev således annorlunda än vad som hade beräknats. Den 
av 1950-talets beslutsfattare icke förutsedda verkliga expansionen 
befolkningsmässigt och ytmässigt torde således ha överraskat 1960-
talets aktörer. I det dokument om de nya intentionerna som kom 
1967, Karlstadsregionen: Skiss 1967 till översiktsplan för Karlstads 
planeringsregion (Karlstadsregionens kommunblock 1967), ges nya 
signaler rörande framtiden. I planförslaget tecknas för decennierna 
fram till sekelskiftet en mycket kraftig expansion för planerings-
regionen.  

1970-talet blev för Karlstadsregionen dock aldrig, enligt Lennart 
Andersson, vad 1960-talets planerare antog. (sid 99) 

Uppsatsen innehåller också en redogörelse för etableringen av 
universitetsfilialen och lärarhögskolan samt landstingets långtids-
vårdssjukhus. Några omdömen som kan vara värda att notera 
handlar om att ”den reella anledningen till att byggnaden (universi-
tetsfilialen, vår anmärkning) slutligen lokaliserades till Kronoparken 
och därtill i ett så östligt läge inom stadsdelen är svår att härleda. .... 
Det är inte säkert att de viktigaste aktörerna, om de fått välja läge i 
mitten av 1970-talet, fastnat för Kronoparken.” (sid 101) 
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Det talas också i uppsatsen om en planskiss från 1972. ”I skissen 
från 1972 tecknas ett betydande centrumstråk utgående från 
byggnaden (universitetsfilialen, vår anmärkning) och i en tätbe-
byggelse med flera centra, väl utbyggd service och med intensiv 
aktivitet från boende, arbetande och besökande människor.” Läget 
för landstingets långtidsvårdssjukhus beskrivs som en ”kompromiss-
lösning” (sid 101) 

Beträffande det lokala centrumet nämns att det ”var redan 
påbörjat när de förändrade utbyggnadsförutsättningarna på allvar 
framträdde i början av 1970-talet. Med hänsyn till den i nuläget ringa 
bostadsbebyggelsen måste möjligheterna att bedriva en framgångsrik 
handel i centrat vara begränsade. Nedläggning av butiker har även 
fått ske.” (sid 102) 

I uppsatsen berörs eller noteras också ”Besluten att med början år 
1976 och under tiden till omkring år 1980 till Karlstad omlokalisera 
statliga verk med totalt ca 1 100 tjänstemän …. ”som viktig plane-
ringsförutsättning (sid 102) 

En slags sammanfattning av Lennart Anderssons uppsats på temat 
planeringens vedermödor skulle möjligen kunna vara att 1950-talets 
planerare inte förutsåg urbaniseringen under 1960-talet, 1960-talets 
planerare övertolkade den och 1970-talets undrade vart utvecklingen 
var på väg. 

Miljonprogrammet hade ett tänkt slut i mitten av 1970-talet. 
Kanske skulle det kunna betecknas som en kraftfull parentes när det 
gäller byggandet av bostäder i landet. Tanken var inte att bostads-
byggandet långsiktigt skulle ligga på sådana nivåer. Bostads-
byggandet sjönk också påtagligt efter mitten av 1970-talet. I miljon-
programmets efterdyningar under andra hälften av 1970-talet 
byggdes drygt 11 000 lägenheter i Värmland. Takten eller om-
fattningen halverades i stort sett under 1980-talet och under 1990-
talet och början av 2000-talet har bostadsbyggandet legat på helt 
andra nivåer. Många menar också att det under 2000-talet även i ett 
nationellt perspektiv har byggts allt för få bostäder. Politiskt är därför 
bostadsbyggandet åter högt upp på den politiska agendan. 

De ursprungligen storstilade planerna för Kronoparken gjorde, 
menar vi, att Karlstad hade svårt att med snabbhet svara upp mot 
preferenserna för småhus och egna hem. Situationen var annorlunda 
i kranskommunerna runt Karlstad, inte minst i Kil och Forshaga. 
Ofta rullades, som det uttrycktes, villamattorna ut på lättplanerad 
jordbruksmark. Kil och Forshaga hade under framför allt 1970-talet 
befolkningsökningar som var större än de för Karlstad (tabell 2). 
Förändringarna när det gäller befolkningsökning och valet av 
bosättning har beskrivits som inslag i den ”gröna vågen”. En del i 
omtänkandet när det gäller planeringen av eller för Kronoparken 
handlade bland annat om detta. Svaret för Kronoparkens del blev 
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villaområdet nedanför dåvarande universitetsfilialen (östra delen av 
stadsdelen). 

 
Tabell 2 Befolkningsförändringar i Karlstadsregionens kommuner. 
Källa: SCB, Statistikdatabasen 

 1968 -1969   1970-1974    1975-1979    1980-1984 

Grums          + 177      +  411       + 212  - 508 
Forshaga       - 9    + 1 316    + 1 294  - 329 

Hammarö           + 23        + 26       + 214         + 665 

Kil         + 162   + 1 355    + 1 532         + 440 
Karlstad         + 589   + 1 067    + 1 340         + 420 

 
Gröna vågen var på sätt och vis ett uttryck för ett skifte i synen på 

bosättning i förhållande till jobb och arbete och innebar en ökad 
pendling. Möjligheten att på grund av bilismen välja bosättning friare 
i förhållande till arbetsplats ökade. För att förstå de regionala 
sammanhangen eller strukturerna talades allt mer om lokala arbets-
marknadsregioner (LA-regioner) som något större än de enskilda 
kommunerna. I sin rapport om 1980-talet – I 90-talets kölvatten, 
tillbakatitt för framtida bruk (1991) – skriver Länsstyrelsen (1991) 
att det i dessa perspektiv blir bostadens (snarare än arbetsplatsens) 
läge som blir viktigt. Detta innebär i sin tur att bostaden och bostads-
miljön – platsers identitet och kommuners profil – ökar i betydelse. 
(sid 11) Enligt uppgift i bland annat Regional bostadsmarknads-
analys, Värmlands län 2012 (Länsstyrelsen Värmland 2012) torde 
nu var fjärde förvärvsarbetande i länet ha sin arbetsplats i en annan 
kommun än där man bor. 
Viktiga saker som hände under 1970-talet och som ställde mycket av 
planeringstänkande över ända var också oljekris, varvskris och 
strukturkris inom det som brukar kallas basnäringar. Industri-
minister i den centerledda regeringen under senare delen av 1970-
talet var Nils G Åsling. Det talades allmänt och skämtsamt om 
Åslings akutmottagning. Värmland gick på intet sett fri från 
effekterna av dessa kriser. Riksdagen fattade därför i början av 1980-
talet särskilda – unika – beslut som gällde insatser för just i Värm-
land och tillsatte en särskild Värmlandsdelegation med företrädare 
för berörda departement. Kriserna innebar i ett konstaterande i efter-
hand att Sverige och Värmland på många sätt bytte industrikostymen 
mot tjänstekostymen.  

Planeringsmässigt kan det sena 1970-talet och det tidiga 1980-talet 
betecknas som den stora oredans tid. Mycket var inte längre som det 
hade varit. I den ovan nämnda tillbakablicken på 1980-talet talar 
Länsstyrelsen i Värmland om 1980-talet som ett decennium av 
omprövningar. Vi menar att ordet omprövning blir ett allt mer giltiga 
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karaktärsdrag under decennierna som sedan följer. Viktiga nyckelord 
för det gamla byttes, som ett uttryck för omprövningen, mot sin 
motsats i det nya på följande sätt: 

Uppifrån                 ->   Nerifrån 
Styra, bestämma   ->   Uppmuntra, stödja 
Planera                    ->   Parera 
Lösa problem         ->   Ta vara på möjligheter (sid 13) 
 

Synen på den övergripande planeringen ändrades således. Läns-
planering 1980 blev den sista i raden av länsplaner eller – program 
enligt 1960-talsmodell. Tanken om planen för den regionala 
strukturen och på planeringsramar, som instrument för styrning och 
vägledning, hade spelat ut sin roll. I stället fokuserades på årliga 
länsrapporter. När framtiden upplevdes som allt mer oförutsägbara 
blev det viktigare att ha koll på utvecklingen i nu- eller närtid. I stället 
för mer eller mindre precisa förutsägelser om framtiden beskrevs den 
som önskade tillstånd i en mer oprecis framtid. Från Länsstyrelsens 
rapport om 1980-talet har vi hämtat följande tre målbilder för 
Värmland inför år 2000, som vi menar har bäring på eller kan ges en 
tydlig relation till Kronoparken: 

 Värmlands internationella kontakter är omfattande. Det 
ekonomiska, tekniska och kulturella utbytet med de nordiska 
grannländerna, Europa och världen i övrigt är betydande. I 
Värmland finns en stor öppenhet för nya befolkningsgrupper 
och deras kulturella mönster 

 Högskolan i Karlstad har status som universitet. Utbytet med 
högskolor och universitet i andra länder är betydande. 
Värmland förknippas med framstående forsknings- och 
utvecklingsinsatser inom olika områden. Utbildningen på alla 
nivåer är känd för pedagogisk framsynthet och hög 
utrustningsstandard. Ett spritt skolmönster har kunnat 
behållas 

 Värmland är känt som en kreativ miljö. Länets kulturella liv 
och unika ställning inom litteratur, konst och musik utvecklas 
ständigt. Framsynta bostadslösningar samt en vilja att pröva 
nya former för inflytande och delaktighet gör Värmland till en 
attraktiv miljö att arbeta och bo i 

De stora förändringar som inträffade som följd av strukturkriserna i 
slutet av 1970-talet innebar att det i olika sammanhang talades om 
paradigmskiften i synen på utvecklingen och världen. Detta innebar 
också att det lästes böcker av ett annat slag än tidigare. Dessa kunde 
ha titlar som Framtidschocken (Toffler 1971), Tredje vågen (Toffler 
1982), Megatrender (Naisbitt 1982), Den globala utmaningen 
(Servan-Schreiber 1981) med flera. Förändringarna och vilsenheten 
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ledda också till ett ökat intresse för framtidsforskning och alternativa 
framtider. Sekretariatet för framtidsstudier bildades 1973. Ett tydligt 
uttryck för samhällsdebattens och framtidsdiskussionens vågor var 
boken Sol eller Uran – att välja energiframtid, slutrapport från 
projektet Energi och samhälle (Lönnroth, Johansson & Steen 1978). 
De exemplifierade titlarna pekar, menar vi, på ett vid tidpunkten 
fanns stort intresse för framtidsfrågor i form av olika samhällsbilder 
och visioner om det goda samhället. Ett motsvarande intresse för 
framtidsfrågorna, både inom forskning och samhällsplanering, har 
varit svagare under 1990-talet och i början av 2000-talet. I stället är 
det de nyliberala tankarna med fokus på individ och marknad som 
dominerar, vilket i hög grad påverkar samhällsplaneringens form och 
funktion.  

Vi ger som avslutning eller uppsummering av kapitlet och våra 
tankar om ändrade och oväntade planeringsförutsättningar en bild av 
Kronoparken i mitten av 1980-talet. Bilden är hämtad från Krono-
parken, Bostadssocial utredning, Inventering och åtgärdsförslag 
som gjordes 1986 (Karlstad kommun, Planeringskontoret 1986). 
Utgångspunkten för utredningen var bland annat att planläggningen 
av Kronoparken från början var starkt kvantitativt inriktad, men att 
det under mitten av 1970-talet och framåt hade påbörjats en 
diskussion där kvalitativa faktorer allt mer betonades. De miljö-
mässiga aspekterna fick också allt större utrymme och den enskilda 
människan fokuserades. Det konstateras också att Kronoparken – 
liksom andra områden inom miljonprogrammet – skapade problem 
som accentuerades under 1980-talet. Under 1985 påbörjades därför 
en bostadssocial inventering på Kronoparken för att undersöka hur 
Kronoparken som bostadsområde upplevdes av de boende. In-
venteringen hade ett brett upplägg och i den deltog de boende, 
bostadsföretagen, hyresgästföreningen, kvarterspolis, köpmannaför-
bundet och berörda kommunala förvaltningar. I någon slags särskild 
ordning nämns den omfattande vandaliseringen som ägt rum i 
loftgångshusen.  

Idén om den bostadssociala utredningen gick tillbaka på ett beslut 
av kommunfullmäktige i april 1983 som gällde antagande av det 
kommunala bostadsförsörjningsprogrammet. Ett sammanhang för 
utredningen var behovet av lägenhetsreserv för att främja rörligheten 
på bostadsmarknaden. Problemet vara att denna och antalet tomma 
lägenheter i hög grad var koncentrerat till just Kronoparken. Situ-
ationen ändrades dock snabbt. Enligt en tabell i rapporten var antalet 
tomma lägenheter på Kronoparken 214 i februari år 1983 och bara 22 
stycken i oktober 1985. (sid 4) 

I bakgrunden till den bostadssociala utredningen nämns också att 
Kronoparken under senare år – det vill säga mitten 1980-talet – mer 
än andra stadsdelar blivit utsatt för negativa omdömen. Trots att 
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Kronoparken hade funnits i cirka 13 år rådde, framhålls det, 
fortfarande instabilitet som tydligt visar att allvarliga brister fanns. 
Inventeringen skulle kartlägga hur boendemiljön, boendeinflytandet 
och trivslen är inom stadsdelen. Man skulle påvisa eventuella 
missförhållanden och utredningen skulle utmynna i konkreta förslag 
till åtgärder för kompletteringar/förbättringar av bostadsområdet. 
Synpunkter som kom fram handlade bland annat om: 

 Att centrum bör förändras 

 Att loftgångshusen byggs om och att ett socialt 
förändringsarbete kommer till stånd 

 Att den yttre miljön fodrar uppsnyggning 

 Att ytterligare lokaler för fritids- och kulturverksamheten bör 
upplåtas 

 Att kommunikationsnätet för bussar kräver förändring 

 Att utomordentliga förutsättningar finns för vidare utveckling 
av fritidverksamheten (Alsters strandbad, småbåtshamn, 
vandringsled) 

 Att kontakten mellan de boende, bostadsföretagen och 
hyresgästföreningen bör förbättras 

 Att näringslivsverksamheten bättre bör ta tillvara  högskolans 
resurser, samt önskan om fackhandel 

I utredningsrapporten framhålls att de redovisade problemen är 
komplicerade och svåra att lösa med enkla åtgärder. Insatser krävs 
således från flera intressenter.  Det talas om ett arbete i projektform 
och tre projekt nämns, nämligen: Centrum, Jakthornsgatan och Yttre 
miljö. Därutöver nämns också i sammanfattningen åtgärder som: 

 Utökad upplåtelse av kommunens lokaler 

 Utökning av fritidsverksamheten 

 Förbättring av kommunikationsnätet 

I ett kapitel om Övriga åtgärder framförs också åtgärder under 
rubriker som näringsliv, boendeinflytande och sociala förändrings-
arbeten.  

I rapporten finns också en bra beskrivning av planeringshistoriken 
för och hur de övergripande målen vad gäller stadsdelens befolk-
ningsmässiga storlek förändrades som ett resultat av att tiderna 
förändrades (se tabell 3).  Anpassningen till nya förutsättningar var 
både påtaglig och skyndsam. 
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Tabell 3. Framtidsbedömningar av antalet boende på Kronoparken 
enligt olika planer. Antal boende 
Källa: Karlstads kommun Planeringkontoret (1986) 

  1975  1980  1985  1990 Senare 

Dispositionsplan 1969 6 200 12 300 16 100 17 000  

Dispositionsplan 1970 6 200 11 000 14 200 13 000  

Antagande 1976    6 675   9 000 10 000  

Dispositionsplan 1984     6 300   6 700 8 000 

 
 
Vi ser det efterföljande Kronoparkslyftet (se kapitel 8) som en 

fortsättning på den bostadssociala utredningen. Den bostadssociala 
utredningen och den roll som socialtjänsten spelade för och i 
Kronoparkslyftet är enligt vår mening att se som goda exempel på 
tankar om sociala aspekter och sociala sektorns medverkan i 
samhällsplaneringen. (se vidare kapitel 9) 
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Kapitel 5 Kunskapssamhällets framväxt 
 
I detta kapitel har vi ett tydligt fokus på utvecklingen av Karlstads 
universitet och samspelet med det omgivande samhället, speciellt 
närmiljön Kronoparken. Intresset gäller både vad som finns 
dokumenterat i form av olika intentioner och hur det ser ut i 
praktiken. Det är här naturligt att ta utgångspunkten i kunskaps-
samhällets framväxt och universitetsväsendets utveckling. 

 Ett kunskapssamhälle eller informationssamhälle började se 
dagen under 1950-talet. Vi anade inte då att det så småningom skulle 
komma att innebära en ständig kontakt med information i form av 
IT-lösningar (TV-apparater, datorer och mobiler), men först på 
2000-talet. Kunskapssamhällets frammarsch gällde både grundskola 
och högskola/universitet. Inom grundskolan lanserades bland annat 
obligatorisk 9:årig grundskola som krävde större elevunderlag. 
Jacobson (1988) har beskrivit detta som en viktig faktor bakom kom-
munsammanslagningarna med start på 1950-talet (sista kommun-
indelningen trädde i kraft 1971).  

Etableringen av universitetsfilialer kan ses som viktiga inslag för 
den regionala utvecklingen. Totalt etablerades fyra filialer: i Lin-
köping, Växjö, Örebro och Karlstad. Lennart Andersson (Andersson 
& Hidén 2003) har under rubriken Högskolan växer fram. Tiden 
före 1977 redogjort för universitetsprocessen under 1960-talet. 
Universitetsfilialen etablerades i Karlstad 1967, men förgicks av en 
hel del funderingar tidigt på 1960-talet. Bland annat så menade 
skoldirektör Carl-Erik Carldén att genom att starta decentraliserade 
ettbetygskurser 1962 skulle detta kunna leda till en permanent 
universitetsutbildning.  En bakgrund till detta var risken för att mista 
folkskoleseminariet som fanns i Karlstad vid en pågående om-
organisering av lärarutbildningen. I april 1963 bildades ”Kommittén 
för akademisk utbildning i Värmlands län” som lämnade en fram-
ställning om ett universitet till ecklesiastikminister Ragnar Edenman 
i januari 1964. I processen var det framför allt Karlstads stad och 
länsstyrelsen i Värmlands län som var drivande. Professor Sven 
Godlund vid kulturgeografi och ekonomisk geografi vid Göteborgs 
universitet var också aktiv i processen som resulterade i start av 
Universitetsfilialen i Karlstad 1967, filial till Göteborgs universitet. 
Andersson tecknar också den historiska utvecklingen av det statliga 
folkskoleseminariet som hade etablerats i Karlstad 1843 (beläget i 
Marieberg) och som blev viktigt för högskole- och universitets-
utvecklingen i Karlstad. Lärarhögskolan etablerades 1968. Utbild-
ningarna utvecklades successivt med fler och fler ämnen som byggdes 
ut till två- och trebetygsnivåerna. Så småningom blev expansionen så 
stor att diskussioner började föras om en samlad lokalisering för all 
högskoleverksamhet i Karlstad. 
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Vi minns när Universitetsfilialen flyttade till Kronoparken 1 januari 
1974. Verksamheten stod i stor utvecklingsfas och behövde samlas till 
en gemensam plats efter att ha legat utspridd över hela centrala 
Karlstad (i Klaraborg och främst lokaliserad vid Drottninggatan, 
Västra Torggatan och Kungsgatan). Då fördes en diskussion kring det 
lämpliga att lägga filialen så externt, ute i periferin. Många menade 
att ett centralt läge där nuvarande Karolinen nu ligger vore att 
föredra. Det skulle innebära närhet till andra samhällsfunktioner och 
samarbetspartners i form av myndigheter och organisationer. Dess-
utom antogs att studentlivet skulle bli mera påtagligt och prägla 
stadens liv och karaktär. Med facit i hand kan vi nu konstatera att det 
fysiska utrymmet inte hade räckt till. Arkitekturen för utbildnings-
bygget kom att likna den som kännetecknade hela Kronoparken, 
nämligen funktionell minimalistisk och tråkig utformning. Vilka 
berättelser finns kring denna förändring och hur har dagens 
universitet förändrats över tiden? Speciellt intressant är i detta 
sammanhang vad den idag så kallade tredje uppgiften innebär för 
universitetet med avseende på samverkan med närmiljön, och hur 
den har förändrats över tiden. 

Martin Edman (I Andersson & Hidén 2003) skriver att Byggnads-
styrelsen som svarade för utbildningens lokaler hade krav på central 
lokalisering och utbyggnadsmöjligheter när universitetsfilialen 
startade i Karlstad 1967. Dessa krav behandlades av kommunen och 
Byggnadsstyrelsen i form av diskussion av alternativa lokaliseringar 
av en sammanhållen universitetsmiljö: Mariebergsskogen, Viken, 
Hagaborg, Klara och Kronoparken. Ocentrala lägen och utrymmes-
brist gjorde att Klara först kom att förespråkas av Byggnadsstyrelsen 
och kommunen. I utredningsprocessen framkom senare att Klara 
blev för litet ytmässigt eftersom diskussionerna om en 
samlokalisering med lärarutbildningen hade tagit fart och nu blev 
Kronoparken huvudalternativet. Totalt skulle Klara kunna rymma 
3 000 studenters verksamhet, vilket kan jämföras med dagens ca 12 
000 studenter. I Kronoparken som nu började byggas fanns ett 
område planerat och benämnt ”arbetsområde” som nu togs i anspråk. 
Det ocentrala läget skulle kompenseras med bra bussförbindelser och 
rikligt med parkeringsmöjligheter. Idéer kring en campusanläggning 
enligt amerikanskt mönster eller de engelska externt lokaliserade 
universiteten på landsbygden diskuterades. Närområdet diskuterades 
i form av naturvärden som skulle kunna ge ”mental vederkvickelse”, 
möjligheter till motion och outtömliga expansionsutrymmen. 
Diskussionerna kring sambandet mellan staden och högskolan fick 
inte något medvetet utrymme på grund av tidspressen som uppstått, 
utan ”Den utrullade mattan” blev modell för gruppering av 
huskroppar och ett rationellt sätt att successivt komplettera en 
växande utbildningsfabrik” (sid 159). Arkitektens förslag om en 
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fristående byggnad för restaurang och kårhus ströks av Byggnads-
styrelsen av besparingsskäl. Studenterna fick behålla kårhus i 
Klaraborgs Herrgård i centrala Karlstad. Från början präglades 
verksamheten av utbildning. Först långt senare började idén om en 
”campusanläggning” ta fart i och med att fler studentbostäder 
byggdes inom gångavstånd och att Universitetstorget byggs ut med 
funktioner för både universitetet och studentkåren, även om dessa 
senare årgärder avsågs hänga samman med ett mera öppet 
universitet (se nedan om ”Universitetet i staden”). 

Att det inte förkom någon form av analys av sambandet mellan 
högskolan och staden bekräftas också av Universitetet i staden – 
Vision 2010 (se sidan 46) som i bilaga 1 redovisar att det ”Snarare var 
en fråga om tillgång på exploateringsbar mark som fokuserades” och 
låg bakom beslutet att flytta verksamheten till Kronoparken 1974. 

Att försöka greppa hur all utbildning och forskning berör eller 
hänger ihop med Kronoparken är en grannlaga uppgift och skulle 
kräva detaljerade studier av alla arkiverade arbeten för att vara säker 
på att täcka in allt som berör Kronoparken. Ett sätt som vi har använt 
oss av är att med olika söksystem med datorstöd närma oss dessa 
uppgifter om uppsatsarbeten och forskning, vilket ger en viss belys-
ning av problematiken. Äldre uppsatsarbeten är med stor sannolikhet 
underrepresenterade i denna undersökning. 

Vid sökning i databaser med sökordet Kronoparken fick vi följande 
resultat. För tidsperioden 1993-2009 fanns 15 uppsatser i uni-
versitetets Uppsatsdatabas, varav en uppsats under 1990-talet och 13 
uppsatser 2002-2006. Två forskningsrapporter hittades i Univer-
sitetskatalogen, en från 1976 och en från 1991. Enligt DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet är Karlstads universitets öppna arkiv för 
registrering och fulltextpublicering av studentuppsatser, artiklar, 
rapporter och andra forskningspublikationer) fanns ytterligare några 
uppsatser (5 stycken) från och med 2007. Vid sökning i Karlstads 
universitets arkivs interna söksystem (håller på att sammanställas 
och saknade vid undersökningstillfället 2014 några inmatningar) 
framkom ytterligare sju uppsatser under 1970-, 1980- och 1990-
talen, samtidigt som fem uppsatser saknades jämfört med 
Uppsatsdatabasen. Uppsatserna representerar en stor bredd och 
handlar om allt från energibehov i flerbostadshus till tankar om 
kulturell identitet och kanske här av speciellt intresse, några 
uppsatser med titlarna ”Kronoparken – från plan till verklighet”, 
”Karlstads universitets påverkan på företagsetableringen i 
Kronoparken” och ”Lokal utveckling – Karlstads universitets in-
verkan på Kronoparkens utveckling” – se förteckning i bilaga 1. Det 
tycks som om intresset för att studera Kronoparken bland 
studenterna vid Karlstads universitet har ökat över åren, även om en 
del kan förklaras med att antalet studenter har ökat från några tusen 
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vid Kronoparkslokaliseringen till över 10 000 idag. Från Chalmers 
Tekniska Högskola återfinns, som tidigare behandlats i kapitel 3, i 
Karlstads universitetsbiblioteks Universitetskatalogen ett examens-
arbete: ”Vem angår Kronoparken?: Karlstads ofullbordade: ett arbeta 
om ett bostadsområde i Karlstads utkant (Urban Persson m fl)” från 
1976. 

Forskningsmässigt (författade arbeten över grundnivån) finns få 
arbeten vid sökningar (sökord Kronoparken) i olika databaser. I 
Karlstads universitetsbiblioteks Universitetskatalogen finns bara ett 
arbete: KROSAM – Samordnad service på Kronoparken: En ut-
värdering (Birgitta Eriksson och Ann Marie Lindgren)” från 1991. 
Vid sökningar i DIVA återfinns inga ytterligare arbeten. 

Projektarbeten och fältstudier i närmiljön är dock verksamhet som 
vi vet är ganska omfattande. Inom vårt ämne förekommer till 
exempel fältmätning och det är välbekant att Kronoparken har och 
har haft stor betydelse vad gäller Verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) inom lärarutbildningen, vilket framgår tydligt i de samtal vi 
haft. 

Förändringen av antalet så kallade fristående kurser har varit stor 
under senare år. Enligt årsredovisningen 2013 (Karlstads universitet 
2013a) har sedan 2010 nedgången motsvarat nästan 500 helårs-
studenter (sid 20). Distanskurserna har samtidigt ökat, både vad 
gäller fristående kurser och utbildningsprogram. Hur detta påverkar 
universitets relationer till närmiljön är svårt att uttala sig om, men 
troligtvis påverkar detta äldre (äldre än program-studenterna som 
ofta är i 20-årsåldern) personers kontakt med universitet i närmiljön 
och inom pendlingsavståndet på det viset att aktiviteten avtar.  

Studenter bor i studentbostäder och andra bostäder. Anställda vid 
universitetet bor i olika boendeformer. Olika uppgifter pekar på att 
studenterna under senare år kommit att bo mera samlade och kanske 
närmare universitetet i och med att Campus har byggts i norr och 
ytterligare boende skett i de nordöstra delarna av Kronoparken i och 
med att nya studentbostäder byggs norr om universitetet. En 
bearbetning av registreringsstatistik från höstterminen 2014 pekar på 
att utav 9 405 registrerade studenter bodde 5 513 i Karlstad och 1509 
på Kronoparken (16%), varav 735 i de centrala delarna, 753 i de norra 
delarna och 21 i villaområdet (Karlstads universitet 2014a).  De 
anställda vid universitetet bor i huvudsak inom andra delar av 
kommunen än Kronoparken. I Kronoparken bor idag, läs 2012, 
ungefär 13% av alla anställda. Dessa fördelar sig i absoluta tal relativt 
jämnt på Kronoparken Norra, Kronoparken Centrala och Kronopark- 
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Universitetsområdet under 1970-talet. Bild tagen från vattentornet. I 
förgrunden pågår byggandet av vårdcentral och långvårdsenhet 
Källa: Karlstads universitets bildarkiv 
 

 
Universitetsområdet på 1990-talet. I bilden kan de ursprungliga röd-
gula byggnaderna urskiljas. Till höger i bild syns Universalen 
Källa: Karlstads universitets bildarkiv 
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Byggnader och verksamheter som kommit och gått 
Källa: Karlstads universitets bildarkiv 
 
 

 

 
Hjärnbruket    ”Anne Geddes Sharlits trädgård” 
 
 
 

  
Paviljongen     Universalen   
 
 

  
Ljusgården innan Gläntan  Gemenskap och rast i Ljusgården 
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en Östra (villområdet). Jämfört med år 2002 var det en liten 
minskning i andel anställda som bor i Kronoparken eftersom de då 
utgjorde ca 15%. (statistik SCB AM302a för 2002-12-31 och SCB 
AMPAK förvärvsarbetande dagbefolkning 2012)  

Tillfälligt anställda bor på de sätt enskilda avdelningar/institu-
tioner har ordnat det hela. Någon centralt organiserad lösning för 
gästlärares eller gästforskares boende har aldrig existerat vid univer-
sitetet. 

Högskolan växte så småningom så att det bokstavligen knakade. 
Nya byggnader tillkom och lokalbristen var stor under flera 
decennier. På grund av denna lokalbrist skaffade högskolan lokaler 
bland bostäderna på Kronoparken. Många kände det som någon form 
av deportering att behöva lämna högskolebyggnaderna och flytta ut i 
bostadsområdet på Kronoparken. Vi minns särskilt Saxofongatan där 
högskolan hade 5-10 lägenheter under främst 1990-talet, liksom 
Frödingshöjd där också några lägenheter hyrdes in under samma 
period. Miljön på Saxofongatan var bra i många avseenden. Den var 
lugnare med mer arbetsro och doktoranderna inom Gruppen för regi-
onalvetenskaplig forskning (GRF), som också fanns där, stortrivdes. 
Verksamheten var kreativ och mycket informell med mycket 
diskussioner kring kaffeborden. Saxofongatan användes också under 
många år som övernattningslägenheter för indiska utbyteslärare, 
vilket underlättade det dagliga arbetet. Lokalbristen gjorde också att 
hela förvaltningen med rektor Lennart Andersson tvingades flytta till 
Örsholmens industriområde några år kring decennieskiftet 1990. På 
grund av lokalbrist i universitetsområdet utnyttjades också under en 
tidsperiod lokaler i Karolinen i centrala Karlstad. När universitetet 
byggdes ut, inte minst under 2000-talet, förbyttes så småningom 
lokalbristen till ett lokalöverskott och de externa lokalerna 
avyttrades. Idag hyrs till och med lokaler på universitetsområdet ut 
till extern verksamhet. Under tidsperioden 1996-2008 investerade 
Akademiska hus ca 1 miljard kronor i Karlstads universitet (Läns-
styrelsen i Värmlands län 2008). 

Beträffande idrottverksamheten verkade Karlstads studenters 
idrottsförening (KSIF) för en speciell lokal för idrottsändamål och 
Universalen (invigdes 1987) söder om de gamla högskole-
byggnaderna kom att möta detta behov under 1990- och 2000-talen. 
Dessa lokaler utnyttjades även av många externa användare och av 
befolkningen i Kronoparken.  I samband med att det nya teknikhuset 
(hus Vänern) byggdes och invigdes 2008 fick idrottsverksamheten 
flytta på sig. Diskussioner fördes om att kommunen och universitet 
skulle kunna bygga en ny lokal gemensamt i Kronoparkens centrum, 
vilket också fanns med i Universitetet i staden – vision 2010 
(Karlstads universitet 1999), men resultatet blev att det byggdes två 
idrottshallar, en för allmänheten i Kronoparkens centrum och en för 
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Idrotthallen Fröding arena i Kronoparkens centrum 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Universitetets senaste idrottshall centralt i universitetsområdet 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Saxofongatan väster om universitetet där universitet haft lokaler 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 
Karlstads universitets behov (lärare och studenter) i anslutning till 
den gamla gymnastiksalen norr om Universalens tidigare lokali-
sering. Vi vill minnas att det var universitetet som inte ville medverka 
i en satsning som låg långt bort från ”campusområdet”. 

Universitetet fick också som gåva i samband med universitetsbil-
dandet dispositionsrätt för ett Universitetsforum i Wermlandsbank-
ens gamla bankhall vid Stora torgets sydsida. Idag är det Karlstads 
kommun som disponerar lokalen. 

Vid högskolan/universitetet har också funnits tanken på att 
utveckla en egen ”science park”. Första försöket var det så kallade 
”Hjärnbruket” som låg där det så kallade ”evenemangstorget” ligger 
idag. Hjärnbrukets idé handlade, enligt vår minnesbild, om att 
underlätta mötet mellan universitetet (dåvarande högskolan) och 
näringslivet eller företagandet i vid mening. Idéer skulle bli till 
produkter, tjänster och företag. Det finns, menar vi, en tankekedja 
från Hjärnbruket via stiftelsen Inova, Park 124 till det som i dagsläget 
ryms inom Innovation Park med lokalisering i Stora Enso-huset. 
Innovation Park har i våra samtal beskrivits som en miljö som 
handlar om möten mellan människor.  

Här är det tänkt att samarbete ska ske mellan bland annat Almi, 
Inova, Drivhuset och Paper Province. Innovation Park finansieras av 
Karlstads kommun, Region Värmland och Landstinget i Värmland 
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men inom Innovation Park finns också ett samarbete med 
universitetets ”Grants och innovation office”. Vi tror att det i idén om 
Innovation Park finns en potential till ett tydligare samspel med 
stadsdelen Kronoparken. 

En annan fundering som dykt upp gäller hur universitets-
biblioteket utnyttjas och har utnyttjats av boende i Kronoparken. I 
och med neddragningen av antalet fristående kurser, som nämnts 
ovan, kan en minskning ha skett. Det skulle dock kunna vara så att 
boende i kronoparken som inte studerar vid universitetet har utökat 
sitt användande av biblioteket, men inget talat för det, varken 
fältiakttagelser eller samtal med bibliotekspersonal styrker detta. En 
förklaring till minskad besöksfrekvens och/eller utnyttjande kan vara 
att genomslag av internetanvändning från hemmiljö är stor. 

I Universitetet i staden – Vision 2010 (Karlstads universitet 1999) 
betonades vikten av att komma bort från ”En idé om Campus” som 
lanserades i början av 1990-talet till förmån för ett universitet som en 
viktig del i en levande stadsmiljö. Campusidén var viktig för att hävda 
universitetsstatus men ”samtidigt ger benämningen Campus ett 
intryck av ett område som är slutet mot omvärlden”. (sid 3) I visionen 
föreslås utbyggnadsplaner västerut utmed Sommargatan, med en 
cykellift uppför backen västerut och söderut mot Välsviken, med 
bland annat en linbana mellan en nyanlagd pendlingsstation vid 
järnvägen och universitetet. 

Boel Henkel (Henkel 2009) skriver i boken Att bygga ett 
universitet angående Universitetet i staden – Vision 2010 att 
”Området ska omvandlas till en öppen universitetsmiljö och till en 
självklar del av en levande stad. Området ska omvandlas till en aktiv 
stadsdel i staden, med bostäder, affärer, servicefunktioner och 
näringsliv, med möjlighet till rekreation och en effektiv kollektivtrafik 
som förtar känslan av att universitetet ligger långt utanför 
stadskärnan. Vid Karlstads universitet ska finnas goda möjligheter att 
samverka inom området. Likaså ska där finnas bra förutsättningar 
för kontakter och samarbete med omvärlden.” (sid 102f) Henkel 
redovisar också en intervju med Birgitta Hohlfält (driftschef vid 
universitetet) som berättade att efter en studieresa till Växjö 
konstaterades att ”vårt universitet kan inte bli ett campus” (sid 105) 
så som man byggt och planerade för universitetet i Växjö. Hohlfält 
framhäver också det nya bibliotekshusets stora betydelse som en 
symbolbyggnad och mötes- och arbetsplats för studenter. Beträffande 
Vision 2010 konstaterar Hohlfält ” …. att av det som fanns med i 
visionen var det bara cykelliften och linbanan som inte har 
förverkligats! När hus 21 är färdigt så är egentligen hela ”Vision 
2010” genomförd! Sen fanns också några idéer om att bygga in en 
innergård, lägga ett tak över en befintlig gård i ett av de äldsta husen, 
men den är inte så starkt uttalad i visionen utan mer lösa förslag. 
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Inova Science Park kom till stånd men inte på den plats vi planerat.” 
(sid 111) 

I Strategi för Vision 2015 (Karlstads universitet 2003) uttrycks 
också högt ställda målsättningar av intresse i detta sammanhang: ”De 
samlade aktiviteterna skall bidra till att Karlstads universitet är bäst i 
Europa på att samverka med samhället”. Vidare konkretiseras detta 
kring målet att ”Karlstads universitet skall vara en universitetsmiljö i 
världsklass” och därmed ”…. aktivt medverka i utvecklingen av östra 
Karlstad till en stadsmiljö där universitetet verkar i nära kontakt med 
skolor, bostadsområden, kommersiell service och arbetsplatser för 
kunskapsintensiva verksamheter”. Beträffande lokaler uttrycks att 
dessa ska ”…. stimulera spontana möten likväl som strukturerade 
möten för de gränsöverskidande samtal som är en kärna för ett 
universitet”.  

I Vision 2015 (Karlstads universitet 2004) redovisas en gemensam 
värdegrund som ska ” …. bidra till en social, ekologisk och hållbar 
samhällsutveckling” (sid 1) och ske ”I dialog med samhället” (sid 1). 
Vidare skriver man att ”På universitetet finns en levande miljö med 
öppna föreläsningar, seminarier, debatter, konstutställningar, 
konserter, dans- och teaterföreställningar som studenter, anställda 
och allmänheten kan delta i” (sid 1). ”Öppenhet och nära samverkan 
med omvärlden är en naturlig del i vår utbildning och forskning …. 
deltar aktivt i samhällsdebatten” (sid 1f). Vidare nämns ”mötesplatser 
som inspirerar”, ”inkubator …. företag söker sig till vår universitets-
miljö” (sid 2). 

I ett dokument Studentstaden Karlstad (Karlstads universitet och 
Karlstads kommun 2012) talas om ett studentråd, med Karlstads 
kommun, universitetet och studentkåren som intressenter. Syftet är 
att utveckla Karlstad som studentstad och att skapa mötesplatser där 
karlstadsborna kan komma i kontakt med universitetet. Dokumentet 
bygger bland annat på en work-shop och innehåller målsättningar 
och aktiviteter för att höja Karlstads status som studentstad. 
Beträffande visionen ”Universitet i staden – vision 2010” framgår ”I 
det dokument som utgjorde visionen formulerades tankar kring ett 
modernt teknikhus, ett studenternas hus och en tågstation i 
Välsviken, vilket idag alla finns på plats. Idén i visionen utgick ifrån 
att bryta den gamla tanken om ett slutet campus och i stället öppna 
upp universitetsområdet mot omvärlden.” (sid 10) 
I dokumentet redovisas exempel på viktiga frågor: 

 Hur påverkar universitetet och Kronoparken varandra samt 
hur kan de bättre kopplas samman? 

 Hur påverkar byggnationen i Välsviken universitetsområdet 
och Kronoparkens centrum? Ser framtida förskjutning ner mot 
universitetsmotet och hur ska i så fall denna förskjutning se ut? 
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 Kan Campus futurum och Kronoparkens centrum på ett bättre 
sätt kopplas samman genom ett stråk? En mindre förbättring 
av trafiksäkerheten på Höstgatan har skett men studenter går 
fortfarande längs den trafikerade vägen. Skulle lokaler och 
verksamheter på Kronoparken kunna drivas på ett annat sätt 
eller i en gemensam regi? 

Studentkåren redovisar några förslag på utvecklingsinsatser som 
vore önskvärda: 

 Studentidrotten och handlar bland annat om oklarheter när det 
gäller halltider och finansieringen av Kauif (Karlstads 
universitets idrottsförening). Samverkan mellan Kauif och 
Idrottsvetenskapen bör stärkas 

 Vikten av ett modernt kårhus 

 Universitet i staden – Vision 2010 berörs också. Det 
framkommer att ett arbete med att förnya vision inleddes 
2007. Detta arbete gick dock i sank och återupptogs inte. 
Behovet eller vikten av en ny vision – med sikte på 2030 – 
betonas och bör tas fram genom att ett flertal intressenter 
involveras. Frågor som borde diskuteras aktualiseras och 
handlar bland annat om hur universitetet och Kronoparken 
påverkar varandra och hur de kunde kopplas samman bättre: 
Välsvikens betydelse för universitetsområdet och 
Kronoparkens centrum samt Campus Futurum och 
Kronoparkens centrum 

 Bland övriga aktiviteter nämns idéer om ett livligt campus 
(universitetsområdet) och tankar om t ex mer kultur och musik 
(att det händer saker) liksom tankar om att öppna upp 
universitetets lokaler för Kronoparkens skolor samt 
mottagandet av internationella studenter  

Enligt samtal vi haft är studentkårens viktigaste fråga boendet för 
studenterna. Bostadsgarantin som Karlstads kommun marknadsför 
håller inte måttet. Studenternas inflytande på bostadsbyggandet är 
otydligt och studenterna vill både bo på Kronoparken och mer 
centralt (ca hälften vardera lokaliseringen). Det finns ett behov av fler 
grupp- och studierum på universitetet. Möten med externa aktörer 
sker sällan spontant och universitetet känns allt mer som sitt eget. 
Till detta har byggandet av den egna idrottshallen medverkat. 
Studenternas hus håller på att tömmas av studentaktiviteter. På tal 
om integrering så bor de internationella studenterna i särskilda 
korridorer, vilket de tycker är tråkigt då de mest umgås med varandra 
inom denna grupp studenter. 
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Vi menar att ovanstående frågor och förslag är centrala och inte 
sällan återkommande i dokument av olika slag. I samtal som vi haft 
konstateras dock att skillnaderna mellan teorin och praktiken är stor. 

Värmland deltog i början av 2000-talet i ett OECD-projekt som 
bland annat handlade om universitetens samspel med det omgivande 
samhället och den högre utbildningens betydelse för den regionala 
utvecklingen. OECD-rapporten Supporting the Contribution of 
Higher Education Institutions to Regional Development (Van Vught, 
Garlick, Nordström & Yelland 2006), som är en ”peer review report”, 
nämner inget om närmiljön (Kronoparken) för universitetet. 
Rapporten betonar det viktiga i att universitetet an-knyter sin 
verksamhet till de kluster som vuxit fram i Värmland och att man 
inriktar sig på att agera på en internationell arena. Slutsatserna i 
rapporten pekar på den starka regionala anknytningen och den solida 
flervetenskapliga inriktningen för universitetet. 

Under de senare åren har inte formulerats och redovisats speciellt 
mycket kring visioner kring universitetet i staden. Under rubriken 
”visioner och strategier” på universitetets Inslaget (intranät för 
kommunikation) fanns 2014 några dokument som dock visar 
ambitioner att verka för samverkan med det omgivande samhället.2 

I Strategisk plan för Karlstads universitet 2014-2016 (Karlstads 
universitet 2013b) går att utläsa mål som ”Övergripande färdriktning 
– Tydligt samhällsengagemang – för samverkan, nyttiggörande, 
prövande hållning och demokratiutveckling” (sid 1), ”Karlstads 
universitet ska finnas mitt i samhället, med kunskap, engagemang 
och nytänkande” (sid 3), ”…. Karlstads universitet verka och göra ett 
avtryck som bidrar till en positiv utveckling av länet” (sid 3) och ”…. 
utbildningar ska kännetecknas av nära kontakt med arbetsliv och 
samhälle” (sid 4).  

I Indikatorer strategisk plan 2014-2016 (Karlstads universitet 
2013c) går att utläsa, bland ett stort antal indikatorer, att 
universitetet som mål bland annat har att ”Karlstads universitet ska 
bidra till att stärka och utveckla den regionala kompetensför-
sörjningen” (sid 8). Med region menas här Värmland. 

Slutligen finns dokumentet Målbild – Karlstads universitet 2018 
(Karlstads universitet 2014b) där det förutspås att ”Det nära 
samspelet mellan forskning, utbildning och samverkan med det 
omgivande samhället präglar universitetets verksamhet” (sid 1). 
Beträffande målbild för ”Omvärlden” framhålls att ”Universitetet är 
ett förstahandsval som partner i förändrings- och utvecklings-

                                                

 
2 Observera att dessa har tagits bort från Inslaget och i november 2015 ersatts av Vision 2015 

(Karlstads universitet 2004) som redovistas tidigare i detta kapitel.  
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processer i regionen. Ett starkt samhällsengagemang är ett signum 
för universitetet” (sid 2). 

Sammantaget påpekas det stora samhällsengagemanget under 
senare år, men det syns inget konkret uttalat om samverkan med 
eller relationerna till närmiljön Kronoparken såsom funnits tidigare 
vid sekelskiftet. Det handlar nu om universitet och en odefinierad 
omvärld. Dock framhävs regionen (Värmland) i vissa sammanhang. 

Från början fanns så vitt vi kan bedöma inga uppfattningar om hur 
dåvarande universitetsfilialen skulle samspela med närmiljön. Under 
årens lopp har stora förändringar skett både vad gäller universitetets 
expansion och boendets expansion.  Lokalmässigt tycks det vara så 
att universitet slutit sig mer och mer med en klar gräns till om-
givningen. Beträffande studentboende är det påfallande hur ett 
campusområde nu växer fram i norra Kronoparken med Campus 
futurum som centralt inslag. Hypotetiskt skulle man kunna tänka sig 
att det i själva verket har skett en försvagning av samspelet mellan 
universitetet och närområdet i takt med att universitetet nu försöker 
spela med i den nationella strategin att allt mer hävda sig på den 
globala nivån. Tredje uppgiften gäller kanske främst den regionala 
nivån? I detta sammanhang kan konstateras att universitetet försökt 
begränsa studentföreningarnas politiska arbete i samband med valet 
14 september 2014 genom att förbjuda politisk informations-
förmedling på universitetet men tvingats backa i frågan. Ett annat 
exempel på universitetets agerande var i samband med Krono-
parkens dag 2015 då man bestämde sig för att bojkotta evenemanget 
eftersom rapparen Daniel M skulle delta (Värmlands Folkblad 2015). 
Rapparen hade uttalat sig antisemitiskt tidigare i social medier och 
detta stämde inte med universitetets värdegrund. Dessa båda 
händelser kan kännas lite som försök att skydda universitetets inre 
värld och kanske ett uttryck för ett ”campus-beteende”. Enligt samtal 
vi haft finns vid universitetet idag, läs 2014, exempel på det öppna 
universitetet i form av Barnens universitet och samarbete med 
kyrkan, men att universitetet också måste anpassa sig till att man 
blivit ett nationellt universitet och fått mer internationella kontakter. 
Satsning på excellenta forskningsmiljöer kräver till exempel rekryt-
ering av lärare på en internationell marknad.  

De viktigaste omvärldskontakterna för universitetet anses vara 
Länsstyrelsen, Region Värmland och Landstinget. Nu (Karlstads 
universitet 2015b) kan man läsa på universitetets Inslaget: ”Nu 
startar arbetet med att ta fram en ny campusplan för Karlstads 
universitet. Planen, som ska presenteras i mars 2016, går ut på att 
uppdatera visionen för Campus Karlstad och Ingesund med sikte på 
år 2030.” 
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Studentbostäder väster om Universitetet 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Studenternas hus väster om universitetet 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Karlstads universitets huvudentré och bibliotek 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Karlstads universitets äldre huvudentré med staty av rektor Lennart 
Andersson. 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Ambitionen är mycket lovande och det blir spännande att se 
resultatet eftersom följande går att utläsa i den förklarande texten på 
Inslaget: ”Arbetet ska skapa en framtidsbild av hur campus kan 
utvecklas och kommer även att beskriva universitetets interaktion 
och samverkan med närområdet och hela Karlstad.”  

En fråga som här är intressant är om det finns erfarenheter från 
andra universitet i världen som interagerar med närmiljön och vad 
detta skulle kunna innebära? Det mångkulturella borde kunna bidra 
till ett spännande möte med det mångdisciplinära som sägs kunna 
gälla Karlstads universitet samtidigt som det där flödar en mängd 
olika uppfattningar om vad som är god vetenskap. Här borde finnas 
möjligheter till kreativt nyskapande kring kulturell och vetenskaplig 
variation och bredd. 

För att summera upp så har utvecklingen av antalet studenter och 
anställda varit dramatisk. Vid inflyttningen i de nya lokalerna på 
Kronoparken 1974 var antalet studenter knappt 2 000 och antalet 
anställda knappt 200 (Andersson och Hidén 2013). Sedan ökade 
antalet studenter och anställda hela tiden och trettio år senare – 
2004 – var antalet helårsstudenter ca 8 500 och antalet anställda 
(heltidsomräknade) knappt 1 100 (Henkel 2009). Sedan minskade 
både studenter och anställda något fram till 2009 men vi fick en ny 
topp 2011 (historiskt maximum) med ca 8 800 helårsstudenter och ca 
1 100 anställda (årsarbetskrafter). De senaste åren uppvisar en viss 
minskning fram till 2014 då universitetet hade drygt 8 000 
helårsstudenter och ca 1 000 anställda (årsarbetskrafter) (Karlstads 
universitet 2015a). Investeringarna i byggnader som vid etableringen 
motsvarade ca 40 miljoner kronor blev gigantiska i samband med och 
efter universitetsutnämningen 1999 – ca 1 miljard kronor (se särskild 
kartredovisning av 1974 och 2015 års byggnadsbestånd på sidan 54). 

Vi har i kapitlet beskrivit utvecklingen av Karlstads universitet på 
Kronoparken och speciellt fokuserat på universitetets samspel med 
närmiljön i form av utvecklade relationer och idéer om samspel. Det 
har visat sig finnas gott om idéer kring samspel men i praktiken 
mindre genomfört på grund av olika svårigheter. Med metaforen 
”omaka par” försöker vi fånga in denna problematik. Resonemanget 
belyses vidare i kapitel 7 inom ramen för en studie av stadsdelens 
geografi där exempelvis stadsgeografiska modeller, utvecklade för 
andra städer, ger vissa förklaringar till villkoren för ett sådant 
samspel. Vi diskuterar och hävdar också i avslutningskapitlet (kapitel 
9) att detta ”omaka-par-förhållande” borde kunna utnyttjas och göras 
till en styrka i utvecklingssammanhang. Den redovisade bilden av 
universitetets etablering på Kronoparken kan också ses som ett 
exempel på hur kunskapssamhället kan ta sig olika uttryck i fysisk 
planering och markanvändning. 
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Lärarhögskolan och Uni-
versitetsfilialen 1974 
Källa: Lärarhögskolan och 
Universitetsfilialen 1974 
 
”Byggnaden har kostat ca 
40 miljoner kronor inklu-
sive vissa kostnader för 
inredning och utrust-
ning”. Observera att pla-
nerna på bostäder i nord-
väst aldrig blev av! (källa 
enligt ovan) 
 
Observera att här redo-
visade båda kartbilder i 
princip omfattar samma 
geografiska område! 
 
 
 
Karlstads universitet 2015 
Källa: Fotografi Gerhard 
Gustafsson 
 
”Investeringarna har varit 
omfattande de senaste år-
tiondena”(miljoner kr.): 
1996 Hus 11            90 
1998 Hus 12            90 
2001 Biblioteket    170  
2005 Hus A+B       110 
2008 Hus 21        280 
1999 Miljöstation m m           60 
2003 Studenternas hus    40 
1996- 
2008 Övriga om-  
           byggnader  100 
Källa: Länsstyrelsen i Värm-
lands län 2008 
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Kapitel 6 Världen på nära håll 

 
Det inte är möjligt att porträttera eller berätta om Kronoparken utan 
att göra tydligt att invandrare eller personer med utländsk bakgrund 
sätter sin prägel på Kronoparken.  Vi menar att invandringen är en av 
de tunga trender i samhällsutvecklingen som under de senaste 
årtiondena har bidragit till att förändra Sverige och Värmland, 
Karlstad och Kronoparken. Andelen personer med utländsk bak-
grund utgör nästan 40 procent av befolkningen på Kronoparken. 
Motsvarande siffra för Karlstads kommun är cirka 13 procent. 
Graden av mångkulturell prägel varierar mycket mellan Krono-
parkens olika delar, vilket redovisas i kapitel 7. 

Personerna med utländsk bakgrund på Kronoparken representerar 
ett stort antal nationaliteter. Tillsammans representerar dessa 
personer således en mångfacetterad samling erfarenheter, levnads-
berättelser och kunskaper om världen. Dessa erfarenheter och 
kunskaper borde, menar vi, kunna tas till vara och väcka intresse på 
ett annat sätt än vad som görs. Vi är övertygade om att vi tillsammans 
skulle kunna uppmärksamma, uppskatta och nyttiggöra oss det 
faktum att invandringen bidrar till mer värld i Värmland i det lite 
större perspektivet eller att världen helt enkelt kommer närmare. Ett 
uttryck för detta kan vara att det enligt våra samtal finns ca 20 
modersmålslärare knutna till skolorna i Kronoparken. 

Vi vill försöka förtydliga invandringens betydelse för Sveriges och 
Värmlands utveckling med några nedslag i mer statistiska beskriv-
ningar. En utgångspunkt är att in- och utvandringen från Sverige har 
varierat i modern tid. Över tid har Sverige och Värmland haft 
nettoinvandring allt sedan 1960-talet. I den tidigare refererade 
skriften Samhällsplanering i Sverige (Arbetsmarknadsdepartemen-
tet m fl 1974) uppmärksammas att Sverige i slutet 1960-talet hade 
och var beroende av arbetskraftsinvandring från inte minst Finland 
och södra Europa. Ofta fanns en regional profil i invandringen som 
innebar att finländare drogs till Borås och Trollhättan, jugoslaver till 
varven i Göteborg och Volvo, greker till glasindustrin i Småland och 
så vidare. (sid 22) Sådana ”kolonier” med invandrad arbetskraft 
fanns väl också i Värmland och dess bruksorter. 

Nettoinvandringen har även om den har varierat i omfattning 
mellan olika år varit ett nettobidrag till folkmängden i Sverige och 
Värmland. Under mitten av 1970-talet kan nettobidraget betecknas 
som relativt marginellt, men från början av 1980-talet måste 
nettoinvandringens bidrag betecknas som av strategisk betydelse. För 
25-årsperioden 1980-2005 gäller enligt en dokumentation från en 
work-shop den 12 december 2006 (Länsstyrelsen 2006) på temat 
Mer värld i Värmland (sid 9) följande för Värmland som helhet: 
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 Födelsenetto   -  15 000 

 Inrikes nettoflyttning  -  15 000 

 Utrikes nettoflyttning + 20 000 

Invandringens omfattning och betydelse har också successivt ökat 
sedan början av 1970-talet. För Karlstads del gäller, enligt SCB, 
följande: 

1970 - talet  1 694 personer 
1980 - talet  1 949 personer 
1990 - talet   3 673 personer 
2000 - talet   5 051 personer 
2010 - 2013   2 397 personer 
 

Invandringen har således för både Sverige, Värmland och Karlstad 
varit av väsentlig betydelse för befolkningsutvecklingen och netto 
varit den parameter som har gett det mest positiva bidraget. Vi har 
ögnat några mer planeringsinriktade – regionala – dokument från 
2000-talets första årtionde och slås av hur lite fokus som riktas på 
eller hur lite invandringen som fenomen diskuteras. Vi tror att en 
förklaring är dess blandning av möjligheter och problem och det 
faktum att dess karaktär har förändrats från renodlad arbets-
kraftsinvandring till flyktinginvandring. Ur dokumentationen från 
den ovan nämnda work-shopen har vi hämtat följande:  

”Det är svårt att få en exakt siffra på antalet personer med utländsk 
bakgrund i länet – man kan mena olika saker. Men cirka 10 procent 
av vår befolkning torde numer ha utländsk bakgrund. Andelen 
varierar självfallet mellan olika kommuner och olika delar av 
kommunerna. Allt mer måste vi förstå att Värmland blir mindre 
värmländskt och att det ligger något bra i det – när vi allt mer måste 
förhålla oss till vad som händer i världen och allt mer måste förstå 
omvärlden. Skall vi hävda oss i en allt mer globaliserad värld gäller 
det att vi är mycket bättre på att ta vara på den kunskap och de 
erfarenheter om världen som personer med utländsk bakgrund 
besitter. 

Det finns mycket som tyder på att vi inte gör detta så bra som vi 
borde. Därför är personer med utländsk bakgrund överrepre-
senterade när det gäller till exempel bidragsberoende och deltagandet 
av utlandsfödda personer på arbetsmarknaden lägre. Detta beror 
dock inte på att personer födda i utlandet skulle ha lägre utbild-
ningsnivå än vi andra. Andelen personer med högra utbildning är till 
exempel väl så hög bland personer med utländsk bakgrund som 
bland oss andra”. (sid 9)  

Det är utan tvekan så att personer med utländsk bakgrund sätter 
sin prägel på delar av Kronoparken. Detta faktum delar Kronoparken 
med många eller de flesta av miljonprogrammets förorter eller 
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stadsdelar. Sådan var dock inte situationen i Kronoparkens 
begynnelse utan den är ett resultat av den allt mer tydliga trend i 
samhällsutvecklingen som invandringen utgör. Frågan om eller 
segregation som fenomen fanns, enligt våra samtal, inte på 
dagordningen när Kronoparken planerades. Vi knyter i vårt försök att 
belysa frågan om integration och segregation an till två uppsatser i 
antologin Det nya samhällets geografi (Berger 2000). Den ena 
handlar bland annat om bostadsområdets betydelse för individers 
livschanser och karriär (Andersson 2000) och den andra lyfter fram 
frågan eller problematiken om den delade staden (Molina 2000). 
Båda uppsatserna handlar om den fördjupade segregeringen i inte 
minst storstäderna som skedde under 1990-talet, men som också 
gäller Karlstad och Kronoparken. Boendesegregationen är, framhålls 
det, ett växande problem i den urbana delen av det svenska 
samhället. (sid 118) Det noteras också att boendesegregationen leder 
till skolsegregation. Enligt uppgift ökar också antalet elever både med 
svensk och utländsk bakgrund på Kronoparken som väljer att gå i 
skolor utanför Kronoparken. Slutsatserna i den första uppsatsen 
handlar om att bostadens läge – bostadsområdet – på olika sätt 
skapar skilda betingelser för våra socialiseringsprocesser. En 
förklaring kan vara att de sociala nätverk som bestämmer en stor del 
av varje individs konkurrenskraft varierar och påverkar enskilda 
individers och områdens mer kollektiva sociala kapital. På det sättet 
kan också områden och stadsdelar stämplas eller stigmatiseras. 
Frågan om ”Vem bestämmer ett områdes rykte?” är framhålls det ett 
mycket relevant forskningsobjekt. (sid 124) I våra samtal och de 
dokument som vi har tagit del av berörs eller noteras Kronoparkens 
dåliga rykte. Det finns, menar vi, en stor ihärdighet i ett sådant dåligt 
rykte och en irritation över detta. Ofta står det också i kontrast till 
hur situationen och betingelserna upplevs av de som bor där. 
Kronoparkens dåliga rykte grundlades dock, enligt vår uppfattning, 
ganska tidigt och ges i flera av våra samtal en förklaring i att social 
problematik är något som karakteriserar nya områden och efter 
Kronoparken har egentligen ingen ny stadsdel – av dimension – 
byggts i Karlstad. Vi delar inte fullt ut en sådan tankebana. Vi tror att 
den är alldeles för enkel och känns för självklar. 

Uppsatsen om den delade staden tar sin utgångspunkt i två 
parallella processer. Den ena handlar om att städer allt mer blir 
internationaliserade och globaliserade, dynamiska och expansiva. Å 
andra sidan finns också en process som handlar om en pågående och 
ibland fördjupad segregering och marginalisering av stora delar av 
den urbana befolkningen. Dessa två processer gör att man kan tala 
om en delad stad. (sid 132) Vi menar att denna iakttagelse kräver 
uppmärksamhet och att den exemplifierar hur Sverige i olika mening 
dras isär. Boendesegregationen kan ha många dimensioner. En sådan 
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och möjligen allt viktigare är den etniska. Tendensen mot ett ökat 
etniskt segregerat boende i Sveriges städer har, konstateras det, blivit 
allt tydligare under 1980- och 1990-talent. Sverige eller svenska 
städer saknar dock sådana tydliga enklaver eller interna koncen-
trationer av den typ som är vanliga i till exempel amerikanska städer. 

I en uppsats på temat Individers upplevelse av att bo och leva i 
bostadsområdet Kronoparken konstaterar Lindström (2015) att 
Kronoparken upplevs som ett delat område geografiskt och socialt. 
Studien bygger på ett mindre antal fokusgrupper. Iakttagelsen eller 
upplevelsen problematiseras dock inte nämnvärt av de som deltog i 
studien utan uttalas mest som ett konstaterande. Vi menar dock att 
det finns en problematik i för stora skillnader och för tydlig upp-
delning. 

Vi menat att boendesegregationen inte minst med etniska 
förtecken och stämplingen av bostadsområden och stadsdelar också 
har demokratiska konsekvenser. En sådana handlar om val-
deltagandet, som skiljer mellan stadsdelar och där i många fall 
andelen invånare med utländsk bakgrund är en förklaring till detta. 
Kronoparken eller delar av Kronoparken har av erfarenhet jäm-
förelsevis lågt valdelatagande. Inför valet 2014 gjordes därför enligt 
en artikel i Nya Wermlandstidningen (2014) särskilda insatser för att 
uppmuntra till valdeltagande och ”få fart på röstandet” på 
Kronoparken. Enligt uppgifter i artikeln hade valdistriktet Krono-
parken söder bland det lägsta valdeltagandet i länet. Vi tycker att 
initiativet var viktigt. Kanske är just valdeltagande ett av de viktigaste 
måtten på integration och känsla av delaktighet i samhälls-
utvecklingen. Enligt en artikel i Värmlands Folkblad (Värmlands 
Folkblad 2014a) var valdeltagandet i 2014 års val följande: 

Kronoparken centrum  75,3 procent 
Kronoparken väst  81,9 procent 
Kronoparken söder 75,1 procent   
Kronoparken öst  83,3 procent 
 

Valdeltagandet för hela Karlstads kommun var 85,9 procent. Det 
högsta valdeltagandet bland valdistrikten i Karlstad hade Stockfallet 
med 93,5 procent. 

Vi har i våra samtal ställt frågan om hur man ser på och vad man 
lägger i begreppet integration. Svaren, som vi har fått, handlar om att 
se likheter i stället för olikheter. De handlar om betydelsen av 
kommunikation och att man kan se på saker och förhållanden på 
olika sätt. Betydelsen av möten framhålls, som en förutsättning för 
viljan att förstå (var)andra och minska risken eller benägenheten att 
ha eller bära på förutfattade meningar. När barriärer faller finns 
möjligheter att hjälpa och stödja i skilda sammanhang och i olika 
situationer. Integration handlar också om allmän gemenskap eller 
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gemenskap i största allmänhet. Någon har också menat att begreppet 
är problematiskt om det ska tolkas som att alla i olika avseenden ska 
bli mer lika. Integration i några svenska kommuner har Grip (2010) 
behandlat och intresserat sig för, speciellt hur integrationen skapas 
och vem den riktar sig till. Kvinnorna står i fokus, liksom 
föreställningar om likhet och olikhet utifrån genus och etnicitet. 
Resultaten pekar på att integrationen kan ta sig många uttryck. 
Invandrarkvinnornas föreningsengagemang studeras och hur det tar 
sig uttryck i relationer till de män de lever med och i relation till 
politik och planering. Erfarenheter från detta arbete skulle kunna 
appliceras på integrationsarbete i det mångkulturella Kronoparken. 

I våra samtal och i vårt sökande efter goda initiativ som under 
årens lopp har tagits för att utveckla och lösa problematik på 
Kronoparken har vi noterat Grenverket och KYLOS, som båda har 
bäring på invandring och integration. Vi har bland annat tagit del av 
utvärderingar som gjorts i särskild ordning av dessa projekt. Ut-
värderingarna har gjorts av personer knutna till Karlstads universitet.  

Grenverket var ett socialt – diakonalt utvecklingsprojekt, som 
startade 1998, i och av Kronoparkskyrkan. Projektet var en 
verksamhet inom ramen för den samverkan som fanns och alltjämt 
finns mellan Karlstads Missionsförsamling och Norrstrands för-
samling inom Svenska kyrkan. Tanken var att verksamheten skulle 
formas utifrån deltagarnas intressen och behov. Människors förmåga 
skulle tas tillvara i självhjälpsgrupper, kursverksamhet och råd-
givning. En tydlig önskan var också att man skulle skapa samverkan 
med det omgivande samhällets aktörer.  En viktig tanke med eller i 
projektet var att det skulle kännetecknas av samverkan mellan 
kyrkan och det omgivande samhället med föreningar, samhälleliga 
institutioner och intressegrupper. Ett annat kännetecken skulle vara 
lyhördhet för deltagarnas egna aktiviteter, med avsikt att utveckla 
självtillit och praktisk kompetens. Dessa två idéer skulle leda till ett 
tredje kännetecken som handlade om projektets dynamiska 
utvecklingskaraktär. Projektet har dokumenterats och värderats i en 
rapport från Karlstads universitet med titeln Grenverket, En 
berättelse om och en värdering av ett projekt (Ovlien-Säll 2000). 
Utvärderingen är en så kallad process-utvärdering. Den är, enligt vår 
uppfattning, noggrann och kännetecknas av stor vilja att beskriva vad 
som gjordes och hur det uppfattades av deltagare och intressenter 
eller aktörer. 

Bakgrunden till projektet var ett konstaterande av att det i 
Kronoparken ”som i liknande stadsdelar som byggdes upp inom 
miljonprogrammet, finns omfattande sociala problem med 
arbetslöshet, missbruk, ensamhet och ett stort behov av stöd och 
rådgivning”. (sid 9) Under våren 1996 hade samrådsgruppen för 
Kronoparkskyrkan tillsatt en arbetsgrupp för att inventera 
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stadsdelens problem och analysera kyrkans möjligheter att göra 
diakonala insatser. Arbetsgruppen tog kontakt med polisen, 
socialförvaltningen, mödra- och barnavårdscentralen och fritids-
gården för att diskutera tankar om det diakonala arbetet i området. 
Detta blev starten på nätverksträffar som sedan blev en viktig del av 
projektet. Projektet hade ett flertal finansiärer som förutom Svenska 
kyrkan och Svenska Missionsförbundet var bland annat och inte 
minst Europeiska Socialfonden (ESF) mål 3 samt Karlstads kommun. 
Projektet startade inom Kronoparkskyrkan 1998. Projektets namn – 
Grenverket – innehöll en viss symbolik, som relaterade till ”nätverk” 
och dess innebörd av kommunikation och flexibilitet samtidigt som 
det stod för mångsidighet och utveckling genom tillväxt. (sid 10) 
Utvärderingens datainsamling skedde under perioden januari 1999 – 
juni 2000. Enligt uppgift fortsatte projektet ett antal år därefter. 
Tanken med projektet var att skapa en modell för det fortsatta 
diakonala och kyrkliga arbetet så att så många verksamheter som 
möjligt skulle bli självgående. 

I utvärderingsarbetet framträdde en bild av en öppen kyrka med 
kreativ och positiv personal. Kyrkan beskrevs av de som deltog i 
projektet som hemlik. Deltagarna menade att de blev sedda. I 
projektet jobbade man nära människorna i deras miljö. Det 
mobiliserades många resurser inom ramen för projektet, som därmed 
blev en viktig resurs i det sociala arbetet på Kronoparken. 
Verksamheten har haft stor betydelse för de som deltog i projektet 
och som kom till tals i utvärderingen. I utvärderingen konstateras 
också att Grenverkets arbetsmodell hade präglats av nätverks-
byggande, mångfald, flexibilitet och öppenhet. Utmärkande för 
projektet var således syften som handlade om mångfald av aktiviteter 
och möten. Öppenhet skulle också vara ett framträdande känne-
tecken hos projektet. Arbetet präglades av ett socialpedagogiskt 
förhållningssätt där man arbetar med grupper för att aktivera 
lokalsamhället både på individ-, grupp- och samhällsnivå. Tanke-
modellen handlade om egenmakt och underifrånperspektiv. 

I utvärderingen görs bedömningen att det ligger en utmaning i att 
den positiva energi och det öppna klimat som projektet hade 
medverkat till skulle finnas kvar efter projektidens utgång. En åter-
kommande fråga, enligt utvärderingen, var den om gränsdragningen 
mellan Grenverket och kyrkans övriga diakoni och i utvärderingen 
undras om en implementering av Grenverksarbetet skulle kunna vara 
en vinst i den ordinarie diakonin. Utvärderingen visar att mycket 
gjordes. Detta uppskattades och hade betydelse för de som deltog. 
Frågan ställs dock om i vilken grad projektet bidrog till bland annat 
ökad trygghet för människorna på Kronoparken eller till att bryta 
människors isolering. Vi menar att detta är en mycket större och 
generellt sett mycket svårare fråga att besvara. Samtidigt kan 
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konstateras att projektets satsning på kursverksamhet och själv-
hjälpsgrupper för invandrargrupper gav ett mycket positivt utfall. 
Samarbetet med invandrarorganisationer genererade kontakter med 
invandrare i området och medverkade till invandrares möjligheter att 
lära känna det samhälle de lever i. Bedömningen görs att det finns ett 
stort behov av mötesplats med kulturellt utbud i stadsdelen. Enligt 
utvärderingen får projekt Grenverket betecknas som lyckat! (sid 42) 
Vi noterar också från utvärderingen att lärarstuderande vid Karlstads 
universitet var behjälpliga i den läxhjälp – Efterplugget – som initi-
erades från bibliotekets sida. 

Enligt vår tolkning bidrog erfarenheterna från projektet Gren-
verket till ett nytt projekt kallat KYLOS några år senare. KYLOS-
projektet syftade till att ge vuxna invandrare bättre möjligheter att 
tillägna sig svenska språket och samtidigt öppna vägen till yrkeslivet. 
Genom praktikplatser skulle det bli lättare att tillägna sig svenska 
språket. KYLOS bedrevs med finansiering från EFS-rådet inom 
ramen för EU Mål 3 Växtkraft. Arbetsförmedlingen beviljade del-
tagarna aktivitetsstöd och kommunala vuxenutbildningen finan-
sierade lärare i svenska. Därutöver deltog kyrkans diakon i projektet 
liksom ytterligare en person under 2004. KYLOS var ett samarbets-
projekt mellan Kronoparkskyrkan (Svenska kyrkan och Missions-
kyrkan i samverkan), LO, Kronoparkens studiecenter och kommun-
ens Arbetsmarknads- och socialförvaltning, Arbetsförmedlingen och 
Studieförbundet Bilda. Projektet pågick under åren 2002-2004. 
Under år 2003 deltog 25 personer och under år 2004 omfattade 
projektet 40 personer. 

Projektet utvärderades vid olika tillfällen av avdelningen för social 
omsorg vid Karlstads universitet. Utvärderingarna resulterade i en D-
uppsats under 2004, med titeln Utvärdering av KYLOS-projektet 
2004 (Tapponen 2004). Utvärderingarna bygger på intervjuer med 
projektdeltagare, personer i ledningsgrupp och handledare. Urvalet 
av personer är, framhålls det, begränsat. Iakttagelser och möjliga 
slutsatser stämmer dock med andra studier av invandrares svårig-
heter att få arbete genom praktik. 

Utvärderingarna pekar på att det låg något viktigt och riktigt i idén 
om att ge vuxna invandrare möjligheter att tillägna sig svenska 
språket och samtidigt öppna vägen till yrkeslivet. Stora för-
hoppningar fanns att deltagande i projektet skulle leda till arbete. 
Exempel på uppgivenhet fanns också bland deltagarna. Uppgiven-
heten handlade om ytterligare en praktik som inte leder någonstans. 
Utvärderingen visar, enligt vår tolkning, med stor tydlighet att det i 
många fall är svårt att som invandrare/flykting ta sig in på den 
svenska arbetsmarknaden. Vägen till arbetslivet är komplicerad. 
Utvärderingen visar att tio månader – den maximala tid man fick 
delta i projektet – är kort tid i detta sammanhang (sid 1). Få fick 
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således jobb på det sättet man hade hoppats och trott. Projektet hade 
dock förtjänster som låg i inte minst utvecklingsaktiviteter av olika 
slag som genomfördes i kyrkans regi. Dessa aktiviteter handlade om 
informationer och studiebesök samt sociala aktiviteter. 

Utvärderingen slutar med en uppmaning till berörda myndigheter, 
organisationer och arbetsgivare att ”sätt igång”, anställ invandrare 
utifrån deras verkliga kompetens även om språkkunskaperna är 
bristande (sid 59). Vi har, menar författaren, en outnyttjad resurs 
bland personer som har invandrat till Sverige. Resursen minskar 
dock ju längre tid det tar att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Utvärderingen visar också att viljan till arbete finns med all önskvärd 
tydlighet. Projektet har dock, anser vi, blottat projektkulturens 
akilleshäl, nämligen att projektet ska ta slut och då ofta allt för fort. 
De frågor, som projektet ska ge svar på eller problem som ska lösas 
kräver istället långsiktighet, uthållighet, tålamod och kontinuitet. 

Trådar från dessa projekt kan sägas löpa vidare till det nya 
projektet – Ett öppnare Kronoparken – som startade under 2014. 
Projektet är, åtminstone till stor del, idémässigt en lokal fortsättning 
på ett större projekt med titeln Ett öppnare Värmland som idé-
mässigt handlade om integration i bred mening. De båda projekten 
har en gemensam hemvist organisatoriskt i Folkbildarna, som är 
studieförbundens samverkansorgan. Vi uppfattar dock syftet med Ett 
öppnare Kronoparken, även om det i dagsläget är relativt oprecist, 
som bredare än att kallas för ett renodlat integrationsprojekt, även i 
bred mening. Vi vill gärna se det som ett stadsdelsutvecklingsprojekt 
av så kallad generativ karaktär, det vill säga det finns en stor 
öppenhet och tålmodighet för idéer underifrån och företagsamhet på 
plats (se diskussion kring begreppet generativ i kapitel 9). Vi tror 
också att det finns möjligheter att hämta erfarenheter från exempel 
på sådana initiativ med likartade syften om livskvalitet, social 
sammanhållning och delaktighet i stadsdelarna Orrholmen och 
Våxnäs i Karlstad. Både dessa initiativ har som processer och med 
sina resultat rönt nationell uppmärksamhet. De har säkerligen på 
olika sätt och utsträckning tillsammans med goda initiativ på andra 
håll inspirerat till den satsning som regeringen enligt statsbudgeten 
för 2015 vill göra på kultur i miljonprogramsområden. Vi åter-
kommer till detta i vårt avslutande kapitel. 

Det finns när det gäller politiken för lokal och regional utveckling 
och för lägre arbetslöshet och mer tillväxt ett fokus på företagande 
och företagare. Vi återknyter till antologin om Det nya samhällets 
geografi (Berger 2000) och en uppsats i denna om Myten om 
invandrarföretagandet (Najib 2000). Utgångspunkten för uppsatsen 
är just att småföretagarna i den samhällsekonomiska debatten på 
många sätt framställs som samhällets hjältar. Invandrarföretagaren 
utgör en allt viktigare komponent i denna utveckling. (sid 311) 
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Intresset för invandrarföretag har, framhålls det, ökat markant både 
som ett sätt att minska arbetslösheten bland och underlätta 
invandrarnas integration. Det konstateras att vart femte nytt företag 
som startades – på 1990-talet – startades av en person med utländsk 
bakgrund. Omkring två tredjedelar av invandrarföretagen kan 
betecknas som enmansföretag och de flesta kan betecknas som 
familjeföretag. Intressant är att det när det gäller nyföretagandets 
regionala variationer konstateras att Värmland har (hade) den högsta 
andelen – 24 procent – invandrarföretag bland länets nya företag. 
(sid 331) Vi menar att detta, även om det troligen har mer tillfällighet 
över sig, borde noteras. Det framhålls också att invandrarföretag 
finns inom alla branscher och inom flera nischer och tillväxtområden. 
Skillnaden mellan den svenske företagaren och invandraföretagaren 
är ytterst små. Vi tror att det finns både förväntningar på och 
potentialer i fler invandrarföretag(are) på Kronoparken. Utifrån våra 
samtal gör vi dock tolkningen att någon särskild uppmärksamhet inte 
riktas mot företagande med invandrarbakgrund i de aktiviteteter och 
verksamheter som ryms inom konceptet Innovation Park. 

I kapitlet har vi försökt att lyfta fram invandringen som en tung 
trend i samhällsutvecklingen och något viktigt att utgå ifrån i 
planering och politik. Det finns om vi tittar ut i världen lite som talar 
för att invandringen som fenomen skulle avta eller minska och frågan 
om flyktingströmmar genom Europa har under sommaren och 
hösten 2015 tagit former och proportioner som får betecknas som 
ofattbara. Det europeiska perspektivet är dock bara en aspekt eller 
dimension av den internationella migrationen mellan länder. I boken 
Gränsbrytarna (De la Reguera 2014) framgår att ”enbart i USA lever 
11,2 miljoner människor utan formellt tillstånd. Inom EU rör det sig 
om åtta miljoner. De papperslösa ökar också i Sverige”. (sid 11) Ett 
bärande tema i boken handlar om rätten till fri rörlighet. 

Stefan Einhorn (2014) för i sin bok De nya dödssynderna. Våra 
mörkaste sidor och hur vi hanterar dem ett resonemang om sju 
moderna dödssynder. Resonemanget bygger på opinionsunder-
sökningar, intervjuer och samtal. En av de sju nya dödssynderna är 
främlingsfientlighet uttolkat som rädsla och avsky för människor som 
inte är som den egna gruppen, ofta kopplat till fördomar. Ett slags 
släktskap finns med dödssynden trångsynthet som handlar om att 
människor är fördomsfulla, intoleranta och saknar perspektiv.  

I kapitel 9 återkommer vi till dessa förhållanden och diskuterar 
bland annat en vision om ett mera integrerat Kronoparken. 
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Kapitel 7 Stadsdelens geografi 
 

Vad som händer i Kronoparken idag är vanskligt att uttala sig om vad 
gäller inre struktur och funktion. Betraktat lite utifrån och kanske 
ytligt kan däremot vissa geografiska teorier och modeller appliceras. 
Klassiska stadsgeografiska modeller, ofta med amerikanska tillämp-
ningar, är den koncentriska modellen (upphovsmannen Burgess – se 
Park, Burgess & Mackenzie 1925) – modellen innebär att städer växer 
utåt med koncentriska cirklar med olika slags markanvändning; 
sektormodellen (Hoyt 1939) – modellen hävdar att en stad växer 
radiärt utåt med olika markanvändningssektorer lokaliserade utefter 
olika transportleder och flerkärnemodellen (Harris & Ullman 1945) – 
bygger på att en stad som uppnått viss storlek måste bygga nya 
stadsdelar med egen service i utkanten av staden. Senare tids 
geografiska modeller bygger ofta på förtätning av stadsstrukturen 
samtidigt som nya inslag finns i form av externa köpcentra, ”gated 
communities”, ”gentrifiering” och ”waterfront/riverfront-bebyggelse” 
(se Knox & McCarthy 2014 och boken Urbanization – an introduc-
tion to urban geography). Dessa nya inslag berör främst centrala 
delar av städer med undantag för ”gated communities” som också 
kan förekomma ute på landsbygden. Sammantaget kan konstateras 
att de olika modellerna representerar olika tider men också olika 
faser i en (västerländsk?) stads utveckling och att de äldre modellerna 
kan ses som inslag i stadsstrukturen i de senare modellerna.   

För svenska förhållande kan nämnas Anderssons (1977) Städernas 
bebyggelse struktur och förändring som liknar sektormodellen (se 
Hoyt ovan). Lövgrens (1986) Så växer tätorten har inslag av de båda 
klassiska modellerna och han hävdar att de svenska städerna växer 
utåt med växelvis radiära inslag och cirkulära områdesutfyllningar. I 
Sveriges Nationalatlas redovisas en modell (Sveriges Nationalatlas 
(SNA) 1994 Kulturlandskapet och bebyggelsen) som liknar fler-
kärnemodellen med en stadskärna och gamla och nya förorter: ”De 
nya förorterna som bara har bil- och bussförbindelser är byggda de 
senaste tre-fyra decennierna” (sid 54). Vi minns att studenter som 
genomfört övnings- och uppsatsarbeten i kulturgeografi med 
stadsgeografisk inriktning sen lång tid tillbaka konstaterat att 
Kronoparkens stadsgeografiska struktur ganska väl följer fler-
kärnemodellen, som bygger på att det vid en stads tillväxt utvecklas 
mer eller mindre självständiga stadsdelscentra eller förorter vad 
avser boende och dagligvaruförsörjning. Modellen innehåller också 
en beskrivning av krafter som verkar attraherande eller repellerande. 
I detta fall blir det speciellt intressant vad som gäller för relationen 
Universitetet och övriga Kronoparken, främst med avseende på 
boendefunktion, yrkesutövande och möten-/kommunikation.  Repel-
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lerande funktioner torde gälla högre utbildning och svaga sociala 
grupper i dagsläget. 

Nuvarande trender inom stadsförändring såsom ”gentrifiering” 
och ”waterfront-/riverfront”-bebyggelse kan inte så lätt appliceras på 
Kronoparken eftersom detta är ett relativt nyexploaterat område och 
ligger där det ligger. Detsamma gäller även själva universitets-
området som har bebyggts på jungfrulig mark i form av så kallad 
kronoskog. Intressant var att i början av universitetsfilalens verk-
samhet kunde vi se älgar, baserat på ett sedan länge invant 
förflyttningsmönster, vandra utanför föreläsningsfönstren. Detta 
upphörde dock efter några års verksamhet.  Möjligen skulle man 
kunna säga att ett sedan lång tid diskuterat namnbyte för 
Kronoparkens villaområde till Mjölnartorpet skulle kunna vara ett 
slags utryck för ”gentrifiering” i och med att man försökt lyfta 
statusen på området genom att ej förknippas med Kronoparken som 
vi tidigare har konstaterat historiskt sett har haft ett dåligt rykte. Idag 
används namnet på en ekoby i den norra delen (BRF Mjölnartorpet) 
och som hållplatsnamn i norra delen liksom av mäklare vid 
annonsering av hus i hela villaområdet. Man skulle också kunna säga 
att vattennära lokalisering ibland för Kronoparken betytt ”utsikt över 
Vänern” för de bostäder som legat på hög nivå och närheten till sjön 
Alstern, Alsterån och Alsters strandbad. 

En intressant utveckling är också etablerandet av Välsvikens 
köpcentrum som kan komma att påverka Kronoparksbornas service-
beteende med oklart men möjligen förväntat utfall med dränerad 
service i Kronoparkens centrum som följd. Jämför man med externa 
köpcentra i USA så har dessa ofta dränerat ”down town-områden” så 
att dessa kommit att se ut som ”spökstäder”. I Karlstad har centrum 
klarat konkurrensen från de externa köpcentra tack vare, som vi 
uppfattar det, medvetna stora initiativ för att öka centrumhandeln. 
Den lokala geografin är speciell för Kronoparken eftersom Välsviken 
ligger så nära avståndsmässigt. 

Men hur ser Kronoparkens inre geografiska struktur ut? 
Utgångspunkten har här varit att komma ner på detaljnivån vad 
gäller information om området. Avgörande har här varit tillgång på 
statistik. I detta avseende har tre delområden studerats: Centrala 
(=Kronoparken C), Östra (villaområdet) (=Kronoparken Ö) och 
Norra (norr om Sommargatan) (=Kronoparken N) – se karta 1. 

För att i någon mån ”levandegöra” de olika geografiska del-
områdena redovisas först och fortsättningsvis fyra bilder för varje 
delområde: Kronoparken C, Kronoparken Ö och Kronoparken N. 
Bilderna avser visa på variationer i bostadsbebyggelsens utformning 
samt ge exempel på centrum- eller servicefunktioner. Bilderna kan 
tyckas ödsliga utan människor, men detta är ett medvetet val av 
etiska skäl och att vi vill här fokusera på de fysiska karaktärsdragen 
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hos byggnader och landskap. Efter denna bildredovisning redovisas, 
med utgångspunkt i offentlig statistik, den historiska utvecklingen av 
stadsdelen. Statistiken har hittills inte funnits samlad. Avsikten är 
här att försöka råda bot på detta även om ambitionen inte är att göra 
en fullständig beskrivning av stadsdelen. Statistiken som redovisas 
representerar olika tidsperioder och detaljeringsgrad, mycket bero-
ende på källmaterialets egenskaper och tillgänglighet. Statistiken 
visar med stor tydlighet att situationen och förhållandena varierar 
stort mellan de olika delarna i Kronoparken. Kronoparken är en 
(upp)delad stadsdel. 

 
 

 
Karta 1. Kronoparkens statistiska delområden 
Källa: Mona Stensmar Petersen vid Karlstads kommun 2015 
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Kronoparken C. Södra delen med flerfamiljshus och trafikseparering 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Kronoparken C. Hus inne i områdets norra del 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Kronoparken C. Höghus i de centrala delarna med centrum till höger 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Kronoparken C. Vy över Kronoparkens centrum 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Kronoparken Ö. De äldsta småhusen i de västra delarna 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Kronoparken Ö. Idag släputhyrning. Tidigare närbutiken Pistolen 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Kronoparken Ö. Ekobyn Mjölnartorpet i den norra delen av området 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Kronoparken Ö. Busshållplatsen Mjölnartorpet - identitetssymbol 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Kronoparken N. Bostäder och parkeringsplatser i den södra delen 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Kronoparken N. Frödinghöjd i den östra delen 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Kronoparken N. Campusområde med servicebutik i den norra delen 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Kronoparken N. Studentbostäder i norra delen av Campusområdet 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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I diagram 1 presenteras statistik över bostadsbeståndets ut-
veckling (nybyggda lägenheter över tid).  I denna statistik ingår orten 
Alster. Alster byggdes ut med ca 130 småhus i slutet av 1970-talet. 
Senare tillkom ytterligare ca 30 småhus i Alster. Fram till 1970-talet 
var Kronoparken som det antyds i namnet en Kronoskog som i 
princip var oexploaterad. När miljonprogramsbyggnationen kom 
igång 1969 på Kronoparken startade en stor nybyggnadsperiod som 
varade fram till mitten av 1980-talet. Byggnationen innebar då en 
utbyggnad av centrala Kronoparken (tog fart under början av 1970-
talet) och lite senare (start mitten av 1970-talet) östra Kronoparken 
(villområdet). Med start under 1980-talet och framåt var det framför 
allt norra Kronoparken som exploaterades. Det har också färdigställts 
ett stort antal studentbostäder under 2014 som inte finns med i 
statistikredovisningen. 

 
 

 
Diagram 1. Nybyggnation i Kronoparken (inklusive Alster fram till 
2003) fram till 2013 
Källa: Karlstads kommun: Områdesbeskrivningar 1983 och 1988, 
Statistiska meddelanden Nr 5 1996 och speciellt framtagen SCB-statistik 
2015 

 
 
Nybyggnadsstatistiken återspeglas också i befolkningsutveckling-

en. I diagram 2 redovisas befolkningsutvecklingen från 1985 och 
framåt. Statistik finns inte tillgänglig för tidigare år. Totalt sett har 
Kronoparkens befolkning naturligtvis stigit i takt med nybygg-
nationen. Nedgången i befolkningstal för Kronoparken C från och 
med 1989 kan förklaras med att befolkningen blivit äldre och att 
därmed antalet nyfödda minskat samt att ungdomar lämnat föräldra-
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hemmen och flyttat ut från området. Kronoparken N har ökat 
befolkningsmässigt främst tack vare en stor inflyttning till nya 
lägenheter. Kronoparken Ö har haft en stabil befolkning och en viss 
tendens till föråldring vilket förklarar den svaga befolknings-
minskningen. 

 
 

 
Diagram 2. Befolkningsutveckling i Kronoparken och dess del-
områden 1986-2013 
Källa: Karlstads kommun: bearbetad SCB-statistik 2015 

 
 
Kronoparken har redan från de första åren haft ett rykte om sig att 

vara ett boendeområde med social problematik. I diagram 3 redo-
visas statistik kring ekonomiskt bistånd i området (andel av samtliga 
familjer (%) som har erhållit ekonomiskt bistånd). Intressant är här 
att konstatera att den högsta andelen återfinns i det äldsta området 
(Kronoparken C – som fick många invånare från svagare social-
grupper från starten eftersom det var där som det fanns tillgängliga 
lägenheter i kommunen), men här sker också den största minsk-
ningen av andelen under senare tid. Kronoparken N har också en hög 
andel, men uppvisar även en liten nedgång över tid. Kronoparken Ö 
har en förhållandevis låg nivå vilket kan förklaras av att områdets 
invånare kommit att representera en mera välbeställd befolkning. 
Här ser vi möjligen en liten svag ökning. Statistik för delområden 
finns inte att tillgå för tidigare år. En jämförelsesiffra finns dock för 
Kronoparken inklusive Alster (Karlstads kommun: Områdesbeskriv-
ningar 1988) för 1988 att 27,5% av alla hushåll har ekonomiskt 
bistånd. För år 1995 finns en uppgift (Karlstads kommun: Statistiska 
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meddelanden Nr 5 1995) att 19% av alla hushåll uppburit ekonomiskt 
bistånd. Av detta kan dras slutsatsen att det har varit en stor, sedan 
lång tid tillbaka, minskning av ekonomiska bistånd i området, vilket 
delvis kan förklaras av att nya grupper, inte minst studenter, flyttat in 
i området. Jämfört med hela Karlstads kommun ligger Kronoparken 
betydligt högre när det gäller familjer eller hushåll med ekonomiskt 
bistånd. En stabil utveckling från 10,7% till 10,6% av hushållen 
mellan åren 2005 och 2011 för Kronoparken kan jämföras med en 
svag ökning från 3,8% till 4,4% för kommunen som helhet (SCB-
statistik från Kommunens nätbaserade databas 2015).  

 
 

 
Diagram 3. Familjer med ekonomiskt bistånd i Kronoparkens del-
områden och Karlstads kommun 2002-2012 
Källa: Karlstads kommun: SCB – Tabell I T SOC 2015 

 
 
För andra sociala indikatorer såsom ohälsotal och utbildningsnivå 

tycks skillnaderna vara marginella mellan Kronoparken och kom-
munen som helhet vid en nutida ytlig betraktelse. Sätts fokus på 
Kronoparkens delområden framträder dock en helt annan bild. Här 
framträder Kronoparken C som ett område med högst ohälsotal och 
lägst utbildningsnivå, samtidigt som vissa skillnader blir tydligare i 
ett historiskt perspektiv. 

Vad gäller ohälsotalen har det skett en minskning från 2007 med 
ohälsa för 31,69% av invånarna 16-64 år till 21,25% 2012 för 
Kronoparken. För kommunen är motsvarande siffror 33,98% och 
21,42%. Statistik för 2013 visar på att Kronoparken totalt hade 
20,29% som ohälsotal med följande fördelning för de olika 
delområdena; Kronoparken C: 22,11%, Kronoparken N: 18,82% och 
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Kronoparken Ö: 16,38%. Uppgifter för kvinnor och män visar på 
ännu större variationer (se tabell 5). Kvinnorna är mera markant 
utsatta för ohälsan jämför med männen men undantag för 
Kronoparken Ö. (SCB-statistik från kommunens nätbaserade databas 
och SCB-statistik: OHdata1 2015) 

 
Tabell 5. Ohälsotal (% av befolkningen) i Kronoparkens delområden 
år 2013 
Källa: SCB-statistik från kommunens nätbaserade databas och SCB-
statistik: OHdata1 2015 

% Kronoparken C Kronoparken N Kronoparken Ö 
Kvinnor 26,60 22,90 16,41 
Män 17,88 15,04 16,35 

Totalt 22,11 18,82 16,38 

 
 
När det gäller utbildningsnivån har en ökning för Kronoparken 

skett från 41,0% med eftergymnasial utbildning 2007 till 45,7% 2012. 
För kommunen är motsvarande siffror 42,6% respektive 46,0%. 
Statistik för 2013 visar att Kronoparken totalt hade 46,0% med 
eftergymnasial utbildning med följande fördelning för de olika 
delområdena; Kronoparken C: 39,85%, Kronoparken N: 52,18% och 
Kronoparken Ö: 55,42%. Uppgifter för kvinnor och män visar på 
mindre variationer (se tabell 6), med undantag för att kvinnorna har 
mycket högre utbildning än männen i Kronoparken Ö. (SCB-statistik 
från kommunens nätbaserade databas och SCB-statistik: FOLK05KD 
2015) 

 
Tabell 6. Eftergymnasial utbildning (% av befolkningen) i Kronopark-
ens delområden år 2013 
Källa: SCB-statistik från kommunens nätbaserade databas och SCB-
statistik: FOLK05KD 2015 

% Kronoparken C Kronoparken N Kronoparken Ö 
Kvinnor 40,15 52,17 61,07 

Män 39,59 52,19 49,27 

Totalt 39,85 52,18 55,42 

 
 
Stora skillnader föreligger också mellan Kronoparkens delområden 

när det gäller inkomst. Sammanräknad inkomst (tusental kronor) i 
form av Medianinkomst (Md) och Medelinkomst (M) fördelar sig 
som följer för 2012; Kronoparken C: Md – 94,2 och M – 129,9, 
Kronoparken N: Md – 90,5 och M – 144,6 och Kronoparken Ö: Md – 
307,8 och M – 304,8. Här framträder Kronoparken Ö som det i 
särklass mest inkomststarka området. De små skillnaderna mellan 
Kronoparken C och Kronoparken N kan nog delvis förklaras med att 
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det är förhållandevis många studenter som bor i Kronoparken N. Vid 
en fokusering på inkomstfördelningen för kvinnor och män följer 
dessa i stort det gängse mönstret för samhället i stort med betydligt 
lägre inkomster för kvinnor än för män. Detaljstatistik för medel-
inkomsten ges som exempel på detta i tabell 7. Kvinnorna har lite 
högre lönenivå (ligger närmare männen) i jämförelse med männen i 
Kronoparken N, jämfört med övriga delområden. (Karlstads kom-
mun: SCB-statistik: INKO-PAK 2012 Delområden) 
 
Tabell 7. Inkomstfördelning (Medelinkomst – tusental kronor) i 
Kronoparkens delområden år  2012 
Källa: Karlstads kommun: SCB-statistik: INKOPAK 2012 Delområden 
Medelinkomst Kronoparken C Kronoparken N Kronoparken Ö 
Kvinnor            116,2          136,1           271,1 
Män           142,7          152,3          339,3 
Totalt           129,9          144,6          304,8 
 
 

Kronoparken karakteriseras, som vi har beskrivit i kapitel 6, av en 
hög andel invånare med utländsk bakgrund. Andelen av befolkning-
en som uppvisar egenskaper baserade på invandring (här utländsk 
bakgrund med båda föräldrarna födda utomlands eller utrikes födda) 
har stadigt ökat i Kronoparken. Andelen av befolkningen med ut-
ländsk bakgrund är mer än tre gånger så stor som för hela kom-
munen. I diagram 4 redovisas statistik som belyser detta förhållande. 
Statistik från 2013 för de olika delområdena visar, vad avser andel av 
befolkningen som har utländsk bakgrund, följande: Kronoparken C: 
46,0%, Kronoparken N: 32,9% och Kronoparken Ö: 18,5%. (Karl-
stads kommun: SCB-statistik: Tabell C22KD 2015) 

Arbetslösheten är också högre i Kronoparken jämfört med kom-
munen som helhet. Efter en nedgång 2008 har den öppna arbets-
lösheten (inklusive olika program) stigit, men i stort följt ut-
vecklingen för Karlstads kommun (se Diagram 5). En jämförelse 
mellan de olika delområdena för enbart de öppet arbetslösa kan 
göras för 2014. Kronoparken C har 5,3% öppet arbetslösa jämfört 
med Kronoparken N som har 3,4% och Kronoparken Ö som har 1,5% 
öppet arbetslösa. Kronoparken som helhet har 5,0% öppet arbetslösa 
och Karlstads kommun uppvisar för samma tidpunkt 3,4% öppet 
arbetslösa. De socioekonomiska skillnaderna som redovisats tidigare 
slår alltså också igenom i arbetslösheten eller omvänt. 
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Diagram 4. Befolkning med utländsk bakgrund i Kronoparken och 
Karlstads kommun 2006-2012 
Källa: Karlstads kommuns nätbaserade databas med SCB-statistik 2015 

 
 
 

 
Diagram 5. Arbetslöshet (inklusive program) i Kronoparken och 
Karlstads kommun 2006-2013 
Källa: Karlstads kommuns nätbaserade databas med SCB-statistik 2015 
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Sammanfattningsvis kan Kronoparken i stort numera beskrivas som 
en ”friliggande” förort med influens av ett nytt externt köpcentrum 
(Välsviken). Det råder speciella förutsättningar för påverkan i och 
med att köpcentrat ligger inom gångavstång och med särskild 
busslinje mellan köpcentrat och Kronoparken. Speciellt i stadsdelens 
struktur framstår den mångkulturella och boendesegregerade del-
områdesindelningen samt universitetets verksamhet. För att anknyta 
till stadsgeografiska modeller kan följande också konstateras. Fler-
kärnemodellen innebär, utöver framväxten av nya stadsdelscentra, 
att olika typer av markanvändning attraherar eller repellerar 
varandra, till exempel industri och högre socialgruppers boende 
tenderar inte att samlokaliseras. Här blir motsvarande krafter 
aktuella för universitetet och främst Kronoparken C (med delvis 
svaga sociala grupper) som kan sägas repellera varandra.  Ut-
byggnaden av studentbostäder i Kronoparken N innebär att ett 
universitetscampus sakta men säkert byggs ut i Kronoparkens nord-
ostliga del. Vissa uppluckringstendenser vad avser områdets etniska 
sammansättning sker i och med att invånare med utländsk bakgrund 
nu börjat förvärva bostäder i villaområdet Kronoparken Ö. Området 
har tidigare haft få invånare med utländsk bakgrund. 

Nedan (se tabell 8) har vi gjort ett försök att uppsummera för 
Kronoparken några viktigare händelser genom att peka på deras 
samhällseffekter och ändrade planeringsförutsättningar. Dessa hän-
delser ger således en bild av när de olika planeringsproblem som 
Kronoparken idag står inför uppkom. Vi har medvetet valt ut de 
händelser som vi anser mest bidragit till effekter som varit centrala 
att hantera i samhällsplaneringen. 

Planer har tagits fram och byggnationer har skett, men vad har 
man tänkt om de effekter som uppstått? Detta har det varit svårt att 
utläsa i de dokument som vi har haft tillgång till. Säkerligen har 
många känt av förändringar som skett och undrat kring vad man har 
åstadkommit mer eller mindre medvetet. Kanske är det så att det är 
just detta som är samhällsplaneringens vedermödor: att det många 
gånger inte blir som man tänkt sig. 

Det intressanta är att alla dessa samhällseffekter idag utgör 
centrala planeringsfrågor som Kronoparken står inför och som måste 
hanteras inför framtiden. 
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Tabell 8. Ändrade planeringsförutsättningar för Kronoparken i form 
av några centrala händelser och samhällseffekter 

 
 Händelser   Effekter 
 
1970-talet 20 000 invånare som mål Nytt centrum mot norr 
 (upphör ganska omgående) planeras men uteblir  
    senare 
 
 Universitetsfilials- och  Campusbygge startar 
 Lärarhögskoleetablering  Grunden läggs för 
    ett ”omaka par”  
     
 
 Kronoparkens villaområde  Boendesegregation  
 byggs   grundläggs  
 Industriområdesplan läggs  Lokala arbetsmarknad 
 på is   försvagas    
 
1980-talet Invandring i de centrala   Boendesegregation 
 områdena startar  förstärks 
 Norra Kronoparken byggs ut Serviceproblem för  
    Norra Kronoparken 
 
1990-talet Universitetsetablering 1999 Campusbyggandet tilltar 
 Kraftig utbyggnad av universitetet 
 (bibliotek, studenternas hus etc) 
 
2000-talet -”- och studentbostäder  -”- 
 
2010-talet Välsvikens handelsområde Dränering av handeln i  

 etableras   Kronoparkens centrum 
Lokal arbetsmarknad 
förstärks 
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Flygbild över Kronoparken med markering av de statistiska del-
områdena. I söder syns det delar av Välsviken (handelsområdet) 
Källa: Google Earth och bearbetning av Mona Stensmar Petersen vid 
Karlstads kommun 2015 
 

Inom regional utvecklingsforskning och samhällsplanering finns 
inte sällan en idé om platsers själ och regioners identitet. Vi delar på 
många sätt de intentioner som finns att i planering och utvecklings-
arbete ta utgångspunkt i sådana tankegångar i vad som ofta kallas 
kulturell planering – se vidare kapitel 9. Samtidigt är vi övertygade 
om att det vi lägger i begrepp som själ och identitet eller lokal kultur i 
den antropologiska meningen är något svårfångat och nyansrikt. Vår 
erfarenhet säger oss också att det inte sällan är skillnad mellan det 
inifrån upplevda och det utifrån tyckta. Folk har på många sätt bilder 
av platser utan att egentligen veta så mycket om dem. Vi har i våra 
samtal delat ut en enkät på just temat plastbilder, det vill säga i vilken 
utsträckning man menar att olika karaktärsdrag kan förknippas med 
Kronoparken. Resultatet redovisas i tabell 9. Bilden, eller mönstret 
som framträder, är på ett självklart sätt svårfångad. Några omdömen 
tycks dock vara ganska gemensamma. Arkitekturen sticker inte ut, 
serviceutbudet upplevs som magert och kultur och nöjen är inget som 
utmärker stadsdelen. Däremot är natur och grönområden, goda 
kommunikationer och företagsamhet mer erkännande och viktiga 
karaktärsdrag. Mångkultur samt kunskap och kompetens liksom 
innovationer och uppfinningsrikedom är också, enligt de som vi har 
samtalat med, utmärkande drag för Kronoparken. Det borde i dessa 
karaktärsdrag finnas mycket potential till utveckling. Det är, menar 
vi, märkligt att dessa karaktärsdrag inte i högre grad sätter sin prägel 



83 

 

 

på Kronoparken och formar bilden av stadsdelen. När det gäller 
andra för stadsdelar eller bostadsområden viktiga karaktärsdrag som 
har med sociala kontakter, föreningsliv och inflytande är omdömena 
ofta osäkra att tolka. Det borde således finnas mer att ta reda på.  

 
Tabell 9. Bilder av Kronoparken (siffran 1 står för i mycket liten 
utsträckning och siffran 6 för i mycket hög grad) 
Källa: Egen enkätundersökning 
 

 
I backspegeln finns alltid en strävan att som forskare och planerare 

dela in det som har skett i faser eller tidsperioder. Planeringsfaserna 
avses här ge en bild av de stora dragen i utvecklingen. Vi tycker oss, 
utifrån hur vi har tagit del av och tolkat planeringsdokument och 
andra källor, kunna fånga Kronoparkens planeringshistoria i tre 
faser. Självfallet flyter gränserna mellan perioderna. Våra perioder är:  

1. Nybyggnad och exploatering under perioden från slutet av 
1960-talet till slutet av 1970-talet. Då byggdes centrala 
Kronoparken och villaområdet. Universitetsfilialen etablera-
des 
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2. Konsolidering, komplettering och omtänkande från början av 
1980-talet fram till sekelskiftet, möjligen med den fördjupade 
översiktsplanen för Kronoparken från 1999 som upp-
summerande dokument och vägvisande plan. Kronoparkens 
centrum fungerade då som stadsdelscentrum. Under denna 
period blir Högskolan i Karlstad Karlstads universitet 

3. Ny dynamik menar vi kännetecknar 2000-talets första 
decennium och påföljande år med fortsatt stora satsningar på 
Karlstads universitet och studentbostäder. Välsvikens köp-
centrum etableras 
 

Men utvecklingen tar självfallet inte slut. I det avslutande kapitlet 
(kapitel 9) diskuterar vi en fjärde fas som kan ges olika inriktning 
beroende på vilka ambitioner som sätts i första rummet och vilka 
som får makten att påverka utvecklingen.  
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Kapitel 8 Det har ständigt planerats 
 
 

Vi har i våra samtal mött konstaterandet eller erfarenheten att det 
(väl) alltid har planerats på Kronoparken. Vi har i föregående kapitel 
försökt att fånga planeringen och utvecklingen av Kronoparken i 
några faser för att visa på förändrade förutsättningar och förskjutna 
perspektiv. Vi har också tidigare konstaterat att Kronoparken inte 
längre är en enhetlig stadsdel. 

Vi kompletterar och möjligen konkretiserar vår beskrivning av 
Kronoparken genom att referera till några rapporer/utredningar som 
tar upp planeringsfrågor och förslag till utvecklingsinsatser för 
Kronoparken i stort. Här bör också påminnas om att kapitel 5 
innehåller i olika sammanhang dokumenterade förslag till hur uni-
versitetet skulle kunna samverka bättre med närmiljön Kronoparken. 
Först knyter vi an till en rapport från Värmlands Museum (Engström 
1999). Rapporten har titeln Livet på Kronoparken, Etnologisk 
intervjuundersökning bland Kronoparksbor 1999.  Rapporten eller 
undersökningen ingick i projektet Framtidstro som med anledning av 
millennieskiftet drevs av länsmuséerna ihop med Nordiska museet 
och med stöd av Statens kulturråd. Projektet ville visa på visioner och 
framtidstro genom olika tider. Tanken var bland annat att göra 
tydligt att framtiden går att påverka. Inom ramen för nämnda 
samverkansprojekt fokuserade Värmlands Museum på bostads-
området Kronoparken. Man ställer frågan ”Vad ville man med denna, 
enligt planerna, mycket stora stadsdel och hur kom livet att levas 
där?” (sid 3) 

Undersökningen bygger på miljöstudier och intervjuer med ett 
tiotal personer, boende på Kronoparken. Syftet var att söka eller 
fånga bilder av hur livet kom att levas på Kronoparken. Ryktet och 
övertygelsen om att ”där kan man inte bo”, som uppstod redan på 
1970-talet, omnämns som en utgångspunkt. Samtidigt gäller att 
Krono-parken kom till utifrån en stark optimism. Frågan, som 
berörs, är om motsvarande framtidstro finns bland de som bor där. 

Rapportens slutdiskussion handlar om att 1960-talets idealbilder 
andades stor framtidstro. Det knyts an till folkhemmet och idén om 
att Sverige som nation skulle bort från klassamhället. Frihetstanken 
var central. Det konstateras att för de som flyttade till Kronoparken 
så innebar detta en bostadsmässig standardhöjning. Upplevelsen av 
social klättring infann sig dock inte. Kronoparken, som var relativt 
välplanerat på stadsplanenivå, blev inte vad arkitekterna tänkt sig. 
(sid 37) 

Det konstateras att det finns en markant skillnad vad gäller 
miljonprogrammets byggnation, det vill säga de centrala delarna av 
Kronoparken gentemot det småhusbyggande som senare eller efter-
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hand skett. Det talas om de ”Sörgårdsinspirerade” hyres- och 
bostadsrätterna på Gitarr-, Banjo- och Klarinettgatorna. Där, liksom 
när det gäller villaområdet och senare byggda studentbostäder, har 
terrängen fått styra mer. Det nämns också att ingen småhus-
bebyggelse var planerad när Kronoparken började byggas. (sid 37) 

Enligt informanterna finns ett sammanhang mellan dåligt 
underhåll av byggnader och graden av sociala problem. Krono-
parkens dåliga rykte är vitt utbrett och media har en skuld till att 
ryktet är så seglivat. Det finns, anses det, en erfarenhet av att sociala 
problem (och dåligt rykte) alltid drabbar den nyaste stadsdelen och 
att Kronoparken alltjämt – när undersökningen gjordes – var den 
nyaste. Enligt de boende är dock Kronoparken betydligt bättre än sitt 
rykte. (sid 38) Det konstateras också att det finns en tendens till 
nedgång och förfall på vissa delar av norra Kronoparken. Man ska 
därför, anses det, inte dra slutsatsen att miljonprogramsbebyggelsen, 
i sig, är roten till det onda. En kritik finns mot handels- och service-
funktionerna på Kronoparken. Det talas också eller framkommer en 
tanke om ett ”vi och dom-tänkande” där det kanske riktas för mycket 
fokus på studenter och universitet. Men det finns också positiva 
effekter i samspelet mellan universitetet och stadsdelen framhålls 
det. (sid 38) 

Den ansiktslyftning som vidtogs i början av 1990-talet och som 
bland annat resulterade i utomhuspoler berörs. En inledande skep-
tisk inställning till utomhusbadet har enligt flera informanter 
omrövats. Vattentornet har, anses det, en symbolisk funktion. (sid 
39) Naturen på och runt Kronoparken har ett stort värde bland 
invånarna.  

I kapitel 4 refererar vi den bostadssociala inventering som gjordes 
för Kronoparken 1986. Syftet var att bland annat att kartlägga 
boendemiljö, boendeinflytande, organisationer/föreningar och de 
boende. De förslag som framkom i denna handlade bland annat om 
en försköning och förbättring av centrum, en central samlingsplats, 
bättre skötsel och underhåll av den yttre miljön. Det framhölls att 
”Det var viktigt att de boende själva var med aktivt i genomförandet”.  
(sid 3) En detaljplan för Kronoparkens centrum, som utarbetades 
1987 innehöll också idéer om lokaler för handel, kontor och café-
verksamhet samt bussgata. En ansökan ställdes även till Bostads-
styrelsen om förnyelsebidrag på 7,3 miljoner kronor och en till 
Bostadsservicedelegationen på 2,1 miljoner för samordnad service. I 
projektplanen trycktes på samråd med de boende och engagemang 
från de boende. Det gällde också att samordna resurser mellan 
förvaltningar, föreningar och bostadsföretag. Efter beslut av Bostads-
styrelsen och Boendeservicedelegationen fanns i slutet av 1980-talet, 
enligt uppgift, närmare 15 miljoner kronor tillgängliga för Krono-
parkens utveckling. ( Pettersson & Thörnqvist 1993)  
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En arbetsplan utarbetades – i tio steg – med hjälp av konsult-
företaget Närbo. Projektet startade i början av 1989 och projektledare 
anställdes. En ledningsgrupp bildade, liksom en arbetsgrupp – 
KROSAM (samordnad service på Kronoparken). En konflikt uppstod 
(halvvägs) och projektet blev vilande. Detta enligt en Slutrapport 
Kronoparkslyftet, från januari 1993. (Pettersson & Thörnqvist 1993) 

Initiativ till nystart togs i början av 1992 av KBAB och Social-
distrikt 2. Nystarten kom att kallas för Kronoparkslyftet. Konsult-
företaget Närbo kopplades in på nytt för att göra ett nytt förslag till 
åtgärdsprogram tillsammans med bostadsföretagen. En ny kontakt 
togs med Boverket om ny ansökan. Krav ställdes från Boverkets sida 
om bland annat de boendes inflytande. Bostadssociala åtgärder 
betonades och inte bara fysiska åtgärder. Vi noterar betoningen på 
bostadssociala åtgärder som ett uttryck för den då gällande tidsandan 
och dess tankar om samhällsplaneringens form och innehåll. I mars 
1992 anordnas ett samrådsmöte då förslagen presenterades. Sats-
ningarna borde, ansågs det, kunna förverkligas under 1992. 

Kommunstyrelsen beslutade i april 1992 om 3,6 miljoner i 
förnyelseåtgärder (inkluderande ett förskott på 1,1 miljoner) om 
bostadsbolagen ställde upp med lika stor summa. Den 21 maj 1992 
beslutade kommunfullmäktige enligt förslaget. En tydlig protokolls-
anteckning gjordes dock från Socialdemokraternas sida, som ut-
trycker tydligt missnöje med projektets ändrade inriktning. ”Nu 
handlar det om att förbruka statliga medel ….” (sid 5) 

Av områdesbeskrivningen i slutrapporten framgår bland annat att 
KBAB bygger Frödingshöjd och att exploateringen av Granhult har 
påbörjats. Samma år redovisade KBAB en översiktlig exploaterings-
kalkyl för centrumförnyelse på Kronoparken. Förslag som diskutera-
des var bland annat: 

 Nya byggnader med entréer mot torget 

 Ändrade entréer för Konsum och ICA 

 Idé om saluhall och tankar om verksamheter inom 
tjänstesektorn  

 
I åtgärdsprogrammet beskrivs den fysiska miljön som ”lite torftig och 
nedsliten”. Många av förslagen handlar om fysiska förändringar, men 
med social inriktning. Förslag från de boende hade, ansågs det, 
stannat på pappret, som visioner eller idéer. Detta med minskat 
engagemang som följd. Det undras därför i slutrapporten över 
processen. Förnyelsearbetet skulle till exempel vara genomfört den 31 
december 1992. Frågan ställs om det skulle vara möjligt att starta en 
process på den tid som projektet skulle omfatta och som skulle 
möjliggöra långsiktiga mål.  

Vad gäller mål och syfte skiljs i slutrapporten på åtgärdsprogram-
met och Kronoparkslyftet. Det senare handlar om att de boende 
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skulle märka förändringarna, att det skulle genomföras i av-
byråkratiserade former, att kontaktskapande insatser och inflytande 
från de boende skulle vara viktigt. I åtgärdsprogrammet talas om den 
yttre miljön, ett enklare friluftsbad, servicehuset som mötesplats, 
blomsterplanteringar, sommarcafé, föräldraengagemang, lokalutnytt-
jande och social resursperson. När det gäller projektets organisation 
framhålls att det gällde att skapa en genomförandeorganisation i 
stället för en samrådsorganisation. Det talas om att ett boenderåd 
skulle ha en framskjuten roll, att beslutsgruppen skulle vara liten och 
hanterbar, om en upphandlingsgrupp och en genomförandegrupp 
med stor lokal kunskap och förankring samt om områdesanknutna 
grupper. Under april och maj 1992 förankrades projektet i organi-
sationen. En broschyr delades ut till de boende på Kronoparken – om 
Kronoparkslyftet. (sid 10) 

I slutrapporten omnämns en rapport eller redovisning från 
Boenderådet. I denna beskriver och reflekterar boenderådet över sin 
roll. Det talas om frekventa möten, om vikten av att bevaka de sociala 
aspekterna samtidigt som det noteras att en förskjutning mot framför 
allt tekniska frågor har skett. Boenderådet framhåller också att man 
inte är tillsatt i demokratisk ordning, att förslag av olika slag torde 
vara beslutade på förhand. Samtidigt konstaterar boenderådet att det 
är viktigt att det händer något och att det (kanske) har startat en 
diskussion om framtid och fortsättning. (sid 12) 

I slutrapporten redovisas vad som gjordes åtgärd för åtgärd. Det 
framhålls att ”Vägen till badet var emellertid inte helt enkel”. Det 
uttrycks en förhoppning om att friluftsbadet kommer att vara en av 
de åtgärder som framhäver Kronoparkens unika ställning i 
kommunen på ett positivt sätt.3 En bild som framträder är, menar vi, 
att mycket blev gjort och också uppskattat.  Det gäller den yttre 
miljön, beredskaps- och feriearbeten, information, sommarcafé och 
inte minst att polisen startade ett problemorienterat arbete med sju 
personer placerade på Kronoparken. I slutrapportens samman-
fattning talas om att det inledningsvis fanns en skeptisk hållning till 
Kronoparkslyftet. Denna förklaras med tidspressen och tidigare 
erfaren-heter om ej infriade löften. Samtidigt kännetecknades arbetet 
av stor flexibilitet och en positiv inställning. En önskan fanns också 
till större vilja till engagemang från de boende. En positiv underton 
till organisationen, idéerna och initiativen noteras och en 
förhoppning uttrycks om att projektet – Kronoparksyftet – drivs 
vidare i begränsad skala. Vi har inte kunnat belägga om det faktiskt 
blev så. 

                                                

 
3 Det nämns att idén om ett bad presenterade – första gången – i ett examensarbete från Chalmers 

tekniska högskola – Vem angår Kronoparken. Detta examensarbete refererar vi på annan plats. 
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Vi har också, som exempel på initiativ när det gäller Kronoparken 
noterat och tagit del av en processrapport, daterad 1998-03-30 - om 
Kronoparkens utveckling och framtid (KUF). (Johansson 1998). 
Denna dokumentation ger inte samma nära beskrivning av sats-
ningens syfte, utformning och resultat, som slutrapporten från 
projektet Kronoparkslyftet. Enligt uppgift tog Kronoparkens framtid 
och utveckling avstamp i bildandet av en arbetsgrupp hösten 1997 
som skulle studera tre frågor. Dessa frågor handlade om högskolans 
utbyggnad (och betydelse för Kronoparken), situationen med tomma 
lägenheter och ett tänkt LIP-projekt (LIP står för Lokalt investerings-
program och handlade om att det fanns statliga pengar för 
omställning mot hållbar utveckling.) I PM:en talas om att arbetet 
med en ”trygghetsplan” för Östra Karlstad pågick samtidigt. Det 
nämns också att två så kallade Forum hade hållits. I dessa hade både 
personer som arbetar på Kronoparken och föreningar, organisationer 
och boende deltagit. Syftet handlade både om information, för-
ankring och idégenerering.  (sid 1) 

Den övergripande målbilden handlar om att Kronoparken ska vara 
en stadsdel som fungerar på ett socialt bra sätt och som är en god 
plats att leva och verka i. Målbilden konkretiseras i ett antal tänkbara 
initiativ eller delmål. Dessa handlar bland annat om: 

 Att bostäder bör rustas upp och göras mer attraktiva 

 Att antalet tomma lägenheter ska minskas 

 Att servicen ska förstärkas långsiktigt 

 Att universitetet bör utvecklas och då mer i samklang med 
bostadsområdet 

 Att ett delaktighetsarbete för att öka områdets sociala status 
bör startas (sid 2) 

I PM:en finns en bra beskrivning av ändrade planeringsförutsätt-
ningar under den tid Kronoparken har funnits.  Det pekas på några 
saker som ändrat stadsdelens ”yttre” radikalt sedan den började 
byggas. Några av dessa handlar om: 

 Det första brottet i bebyggelsemönstret skedde redan på 70-
talet, då man övergav de ursprungliga idéerna med 
”blockkvarter” 

 Högskolans successiva utbyggnad under stadsdelens hela 
historia 

 Upprustningen av centrum på 90-talet 

 Utbyggnaden av Frödingshöjd och Campus 

 Pågående förändringar av det gamla sjukhemmet till 
forskningscentrum 

 Iordningsställande av Klasmossens idrottsplats och byggandet 
av kretsloppshus i anslutning till parkleken 
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Det talas om behovet av en fysisk plan. Denna borde bland annat 
fokusera på universitetets framtida utbyggnad och dess påverkan på 
stadsdelens centrum samt behovet av ökad stadsmässighet, samtidigt 
som kvalitéer för befintliga bostäder bibehålls. (sid 3) 

I processrapporten diskuteras också arbetets form och organisa-
tion. Det nämns att Kronoparkens alla delfrågor inte låter sig 
inordnas i en enkel mall för projektstyrning. Beteckningen projekt 
var, menas det, därför missvisande.  I PM:en ges en slags läges-
rapport vad gäller olika initiativ och frågor, som till exempel: 

 Besked om LIP-pengar 

 Högskolan/universitetet och tankar om universitetet i 
staden/stadsdelen  

 Studenternas Kronoparken och flyttning av ”kåren” 

 Studentbostäder och att behovet förväntas öka på sikt 

 Äldrebostäder betecknas som en öppen fråga 

 Klasmossens idrottsplats och en idé om en ”motionscentral” 

 Grönområden och stadsdelens entréer. Viktigt med större 
grepp och dialog med de boende 

 Trygghet och säkerhet, nämner det parallella arbetet med 
trygghetsplan 

 Klotter 

 Kommunikationer  

 Delaktighet och social utveckling 

 Information 

 Samlingslokal. En fråga som löper som en röd tråd 
genom samtliga projekt (sid 8) 

Vi menar att processrapporten liksom slutrapporten från Krono-
parkslyftet visar att det på intet sätt har saknats goda idéer och tagits 
många välmenande initiativ när det gäller Kronoparken. Det finns 
också ofta tankemässigt en idé om delaktighet och dialog i planering 
och utvecklingsprocesser. Vårt allmänna intryck är dock att dessa 
idéer har svårt att få genomslag. En förklaring är säkerligen frågans 
komplexitet. Det ofta (alltför) långa steget från ord till handling och 
bristen på målgång kan, menar vi, tillskrivas tanken om 
samhällsplaneringens vedermödor. Vi återkommet till detta längre 
fram. 

Kronoparken, dess utveckling och situation diskuteras också i en 
rapport från 2006 med titeln Kronoparken – ett utvecklinscentrum 
för entreprenörskap och tillväxt. (Hellqvist 2006) Det framgår inte 
av rapporten vem som är beställaren. Studien gjordes dock med visst 
bidrag från Länsstyrelsen Värmland och hade Värmlandskoopera-
tiven som huvudman. Grundidén till studien var frågeställningen 
”Hur kan man främja den sociala sammanhållningen och tillväxten 
på Kronoparken genom att ta vara på dels den kunskap, erfarenhet 
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och de nätverk som finns bland de invandrare som bor på 
Kronoparken, dels den snabba utvecklingen och exploateringen av de 
östra delarna av kommunen med universitetet och Inova med flera 
dynamiska aktörer?”. (sid 1) Särskilt fokus skulle i studien riktas mot 
multikulturellt entreprenörskap och ekonomisk tillväxt (men som 
nämnts också social sammanhållning). 

I rapporten redovisas en så kallad SWOT-analys – styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot – för Kronoparken, enligt följande: 

 Möjligheter: Stor lokal marknad, etablering och utveckling av 
företag med regional och nationell marknad, expansions-
möjligheter och tillgång till lokaler 

 Styrkor: Länets kompetenstätaste område, värdefulla lokala 
aktiviteter, närheten till natur- och rekreationsområden 

 Svagheter: Bristande utbud av lokala tjänster, stora socio-
ekonomiska skillnader, bristande samordning 

 Hot: ”Avlövningen” av Kronoparkens centrum, kvarstående 
sociala orättvisor 

 
I rapporten finns en lång rad förslag eller rekommendationer. Dessa 
redovisas under följande rubriker: 

 Stöd utvecklingen av varu- och tjänsteföretag för den lokala 
marknaden 

 Se över den fysiska planeringen i grunden 

 Satsa på kompetensutveckling för alla på Kronoparken 

 Förtäta de lokala nätverken och mötesplatserna på 
Kronoparken 

 Lyft fram de goda exemplen på Kronoparken 

 Tydliggör sambanden mellan utvecklingen av Kronoparken och 
östra Karlstad med visionen Karlstad 100 000 

Vi menar att, även om tiden har gått sedan studien gjordes, så bör 
mycket av den breda genomgång av förutsättningar och möjliga 
initiativ som görs kunna vara till tydlig nytta för det projekt – Ett 
öppnare Kronoparken – som nu är i sin uppstartsfas. Bland annat 
nämns möjligheterna till forskningscirklar som metod för att få stark 
lokal förankring och ge berörda stort inflytande över planeringsfrågor 
och utvecklingsinitiativ gällande Kronoparken.  

Vi summerar vårt resonerande om planeringsfrågor och ut-
maningar genom att referera till den fördjupade översiktsplanen för 
Kronoparken (Karlstads kommun 1999). Detta torde vara det mest 
samlade planeringsdokument som alltjämt gäller för Kronoparken. 
Bakgrunden till fördjupningen är att det i översiktsplanen för 
Karlstad från 1997 talas om ett behov att ta ett planeringsmässigt 
helhetsgrepp på Kronoparken.  Det övergripande syftet med den 
fördjupade översiktsplanen handlar således om att det behöver tas ett 
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samlat grepp på hela Kronoparken vad avser bland annat högskolans 
utvecklingsmöjligheter, centrums framtid och stadsdelens fortsatta 
utbyggnad.   

Syftet med fördjupningen av översiktplanen handlar om: 

 Universitetets framtida utveckling 

 (Ramen för) utbygganden av stadsdelen mot norr 

 Centrums roll och utveckling 

 Fler arbetsplatser 

 Mer helhet  

 Förbättra den fysiska miljön och stärka Kronoparkens identitet 

I fördjupningen behandlas också särskilt Kronoparkens grönstruktur, 
kommunikationer och bostäder. Den övergripande målbeskrivning 
för Kronoparken hämtas från KUF-projektet (se ovan) och handlar 
om att ”Kronoparken ska vara en stadsdel som fungerar på ett socialt 
bra sätt och som är en god plats att leva och verka i”. I kommentarer 
till målbeskrivningen talas om att namnet Kronoparken ska för-
knippas med utveckling, framåtanda och nytänkande. Detta skulle 
kunna ta sig uttryck i nya kommunikationslösningar, spännande 
arkitektur och i ett tillåtande förhållningssätt till olika lokala initiativ. 
(sid 4) 

Särskild uppmärksamhet ägnas åt universitetets fortsatta ut-
byggnad. Sommargatan är, framhålls det, ryggraden i universitetets 
huvudbyggnadsinriktningar. Kring Sommargatan, som bör få en mer 
stadsmässig karaktär kan ett attraktivt stråk med myllrande folkliv 
skapas.  

Universitetets historia och framväxt eller utbyggnad beskrivs. Det 
framhålls att tidigare idéer om universitetet som ett campus – ”en 
egen värld” – har övergetts och att man i stället ser universitetet som 
en integrerad del eller funktion i staden. Det noteras, som exempel på 
detta, att studentbostäder finns i ”vanliga” bostadskvarter och det 
talas om mötesplatser i offentliga rum och publika lokaler. Man 
refererar och knyter an till dokumentet Universitet i staden – Vision 
2010. (se kapitel 5) Det konstateras att det finns ett behov av lokaler 
för företag med koppling till universitetet, liksom lokaler för service-
funktioner. Det behövs också och inte minst studentbostäder och 
forskarbostäder. 

Under rubriken Centrum och centrumfunktioner ställs frågan om 
ett eller flera centra? Man menar att utvecklingen av Kronoparken 
bör kunna ge kraft att utveckla Kronoparkens centrum. Några 
åtgärder som förs på tal handlar om: 

 Att koncentrera centrumområdet och skapa ett torg 

 Att komplettera torget med byggnader norrut 

 Att åstadkomma en ”magnet” – en saluhall, samlingspunkt 
med mera 
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Företagshotellet Park 124 i kronoparkens centrum 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Innovation Park väster om Universitetsområdet 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Men även Sommargatans mer stadslika form och funktion bör ge 
möjligheter att rymma olika verksamheter. Tänkta handelseta-
bleringar i bland annat Välsviken bör studeras innan ställning kan tas 
till effekterna för både Kronoparkens och Karlstads centrum. Det 
konstateras att centrums roll och funktion således har diskuterats vid 
flera tillfällen och i olika planer under årens lopp. Det refereras till 
Kronoparksprojektet i slutet av 1980-talet och byggandet av badet, 
tillkomsten av bussgatan och den estetiska lyftning av parkerings-
platsen som har gjorts. Det talas om att Kronoparkens centrum 
behöver något som drar folk och att det spelar roll för Kronoparkens 
identitet. Samtidigt betonas betydelsen av köptrohet. Samman-
fattningsvis dras slutsatsen att både Kronoparkens centrum och 
centrumfunktioner inom universitetsområdet bör kunna utvecklas 
och bidra till att skapa en levande stadsmiljö. (sid 16) 

I den fördjupade översiktsplanen diskuteras också frågan om 
arbetsplatser i och i anslutning till Kronoparken. En strategi för 
ytterligare arbetsplatser innehåller idéer om såväl företagsetable-
ringar med koppling eller i anslutning till universitetet, nya för-
utsättningar som ligger i Sommargatans mer stadslika form, möjliga 
eller tänkbara kopplingar till Välsviken samt en mer öppen in-
ställning till etableringar av småföretag i stadsdelen.  

I diskussionen om Kronoparkens grönstruktur talas om att ett 
flertal studier bör göras av gröna stråk, möjligheter till lek och 
spontanidrott med mera. Vatten bör föras in i Kronoparkens miljö 
och en skötselplan för skogsdungar och grönytor bör utarbetas. I 
bakgrundsbeskrivningen nämns att det innan Kronoparken be-
byggdes fanns ett skogsområde (Kronans skog) främst bestående av 
hällmarkstallskog med inslag av gran. För att kunna bebygga 
området plansprängdes byggnadskvarteren. Det bortsprängda berget 
blev, enligt uppgift, Örsholmens industriområde. De isolerade dungar 
som lämnades kvar visade sig vara för små för naturlig föryngring, 
men är ändå populära som lekplatser. Det framhålls att många 
boende i Kronoparken uppskattar läget vid/i skogen. Det faktum att 
Kronoparken är Karlstads högst belägna stadsdel lyfts fram och 
vattentornet som landmärke påtalas. (sid 24) 

När det gäller kommunikationer föreslås i en strategi för 
utveckling av kommunikationsnäten i Kronoparken bland annat att 
en översyn av Sommargatan görs, att ombyggnaden av Universitets-
motet skyndas på, att infartsgator och parkeringsplatser ses över, att 
en särskild studie av gång- och cykelvägsystemet genomförs och att 
möjligheterna till en cykellift mellan Kroppkärr och Kronoparken 
utreds. En diskussion förs också av gatornas karaktär. Det framhålls 
att det interna stadsnätet i stället för att skilja områden från varandra 
borde utformas så att det förenar områden och bidrar till att skapa en 
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stad av Kronoparken. En särskild studie bör därför göras av gatu-
utformningen i Kronoparken. (sid 28) 

Även kollektivtrafiken diskuteras i särskild ordning. Betydelsen 
och behovet av täta bussförbindelser till Karlstads centrum betonas, 
liksom vikten av att Välsviken kopplas samman med Kronoparken 
och universitetet. Tankarna om en järnvägshållplats noteras.  

I den fördjupade översiktsplanens förslag till strategi för bostäder 
redovisas följande: 

 Alsterhöjden reserveras för framtida utbyggnad – både för 
bostäder och för verksamheter till universitetet 

 Detaljplanen för nordvästra Kronoparken (intill Campus) ses 
över innan någon av dess delar genomförs 

 Studentbostäder och kortidsbostäder inordnas i universitetets 
utvecklingsområde 

 Fler studentbostäder byggs i befintliga bostadshus 

Hälften av kommunens studentbostäder fanns när den fördjupade 
översiktsplanen gjordes på Kronoparken. Det nämns att både Stiftel-
sen Karlstadshus och HSB planerade att bygga om hus till 
studentbostäder. Det framhålls att Campus känns lite ”utslängt” i 
skogen utan förankring i Kronoparkens struktur. Det talas om att 
studentlägenheter och kortidsbostäder för gästforskare inom uni-
versitetets utvecklingsområde skulle skapa ett område med liv och 
verksamheter hela dygnet. I ett särskilt resonemang om student-
bostäder framförs att nybyggnad av sådana i första hand bör ske 
inom universitets utvecklingsområde, där de bidrar till variation i 
bebyggelsen. Nybyggnad liknande Campus Futurum bör anstå. (sid 
37) 

När det gäller Kronoparkens identitet föreslås i den fördjupade 
översiktsplanen att namnet Kronoparken inte ändras. I stället ska 
namnet användas i olika positiva sammanhang, som till exempel 
handlar om universitetet, Inova, med mera. En studie av namn-
sättningen på delområden och stråk bör dock göras och ett särskilt 
arkitekturprogram för Kronoparken utarbetas. När det gäller namnet 
hänvisas till att marken tidigare ägdes av Kronan (staten), som 
donerade den till Karlstads kommun. (sid 38) 

Vi menar återigen att det är förvånande att inte satsningarna på 
universitetet och byggandet av studentbostäder har påverkat identitet 
och rykte mer än som tycks vara fallet. 

I diskussionen om stadsdelens arkitektur betonas att Kronoparken 
har sitt ursprung i det så kallade ”miljonprogrammet” och att dess 
första etapp byggdes helt enligt VBB:s tävlingsförslag. Enskilda 
områden har därefter utformats efter sin respektive tids sätt att 
bygga. Kronoparken är kanske Karlstads bästa exempel på 1960-
talets stadsbyggnadstänkande. Det finns ett antal kvarter och 



96 

 

 

byggnader som inte bör ändras. Detta gäller 4-våningshusen 
(muren), skivhusen i centrum samt vattentornet. Vi hänvisar till vårt 
refererande av Värmlands Museums rapporter om Kronoparken på 
temat framtidstro i kapitel 3. 

Den fördjupade översiktsplanen uttrycker viktiga och enligt vår 
men vällovliga intentioner. En slutsats blir att många goda tankar har 
funnits när det gäller Kronoparkens planering och utveckling. 
Tankarna går inte sällan igen i flera av dokumenten, som vi refererar, 
och pekar således i många fall på stor samsyn. Vissa tankar och 
intentioner har också i olika avseenden genomförts. Andra visar på 
ett stort steg från övergripande önskningar om framtida tillstånd till 
konkret förverkligande. Vi menar att vår genomgång gör skäl för 
tanken om samhällsplaneringens vedermödor. På något sätt saknar vi 
för att använda ett slitet yttryck en tillräckligt tydlig och tålmodig 
verkstad. I något av våra samtal har vi mött synpunkten och er-
farenheten av organisatoriska ofullkomligheter när det gäller 
planering och förvaltning av stadsdelar. Vi tror också att intresset för 
stads(dels)utveckling ofta har tagit andra banor än att utveckla 
miljonprogrammets förorter. Frågan om utveckling eller avveckling 
av dessa har också, som vi har noterat, ställts. Den är självfallet i de 
flesta fall för drastiskt ställd, men bör i Karlstads och Kronparkens 
fall leda till en förnyad och tydlig diskussion om stads(dels)utveckling 
och då med kommunen som tydlig planeringsaktör. Kronoparken har 
inte minst genom Karlstads universitet företräden som andra 
miljonprogramsområden saknar. 

I den senaste översiktsplanen (ÖP) från 2012 (Karlstads kommun 
2012) har inte Kronoparken angivits som stadsutvecklingsområde. 
Däremot finns Norra Stockfallet nordväst och Välsviken söder om 
Kronoparken med. Av intresse är vad som avses med planeringen i 
Välsviken. Man vill med stadsutvecklingsområden peka på ett behov 
av en funktionsblandad stad. För Välsviken gäller: bostäder, industri, 
handel, kontor, lager m.m. Vad gäller koppling till universitet norrut 
anges följande: ”År 2003 antogs ett program för den så kallade 
Universitetsallén, området längs Sommargatan mellan E18 och 
universitetet. Programmet föreslår bebyggelse på obebyggd mark 
utmed gatan för att omvandla Sommargatan från matargata till en 
stadsgata omgiven av bebyggelse med verksamheter knutna till 
universitetet. Universitetsområdet tillåts därmed att växa söderut 
mot E18 och Välsviken. Omvandlingen av Sommargatan till stadsgata 
kan minska dess barriäreffekter och bidra till att koppla ihop 
universitetet, Kronoparken, Kronoparkens villaområde och Väls-
viken. Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram en 
fördjupning av översiktsplanen för området mellan Kroppkärrssjön 
och Alsterdalen samt E18 och Vänerstranden. Även Sommargatans 
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omgivningar mellan E18 och universitetet bör ingå i uppdraget.” (sid 
31) 

Enligt planen bör Sommargatan och området söder om E18 i öst 
innehålla blandad bebyggelse, området i söder (Alsternäset) bör 
innehålla bostäder med kontakt med Vänern och området i väst kring 
nuvarande handelsområde olika ”verksamheter”. I planområdets 
västra del (mot Södra Kroppkärr) planeras bostäder. Vid järnvägen i 
söder planeras en växlingsbangård i form av ett utredningsområde. 
Till järnvägstrafiken bör kopplas och utvecklas en kollektivtrafik-
terminal. 

 

 
Välsvikens handelsområde med ICA och JULA 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

Vi drar slutsatsen att sammanhanget för Kronoparken allt mer 
därför borde handla om ett större planeringsperspektiv gällande 
östra Karlstad. Vi tror att det ligger både utmaningar och möjligheter 
i ett sådant större sammanhang eller perspektiv.  
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Kapitel 9 Med sikte mot framtiden 
 

Vi har gett vårt avslutande kapitel en pretentiös rubrik. Kanske 
skapar den förväntningar på innehållet som vi inte fullt ut lever upp 
till. I vårt arbete med rapporten har vi dock genom att ta del av 
planer och rapporter av olika slag, liksom från de samtal som vi har 
haft, gjort reflektioner om samhällsplanering mer i stort och om 
Kronoparken speciellt. Med stor ödmjukhet och eftertänksamhet vill 
vi därför avsluta med att lyfta fram eller beröra både några 
övergripande och teoretiska tankar om samhällsplanering och några 
idéer eller frågor som gäller Kronoparken och dess planering. 
Utgångspunkten för det sistnämnda är att stadsdelar förändras och 
att de aldrig blir färdigbyggda. De behöver ständigt sin planering. Det 
har, som vi noterade i föregående kapitel, hela tiden planerats för 
Kronoparken och den iakttagelsen gäller alltjämt och framöver. Vi 
menar att det under senare år och just nu råder betydande dynamik 
när det gäller planeringen av Kronoparken och dess omgivande 
närhet i form av Välsviken. Allt mer tycks Kronoparken som stadsdel 
bli något viktigt i ett större perspektiv gällande östra Karlstad. 

Kronoparken har sina många gelikar runt om i Sverige. Många är 
mycket större och mer tydliga förorter än Kronoparken. Dimension-
erna skiljer, men planeringsfrågor och utmaningar är i mångt och 
mycket de samma. Områdena eller stadsdelarna förenas i sitt 
gemensamma idémässiga ursprung i det så kallade miljonprogram-
met. Vi har tidigare refererat till en rapport med titeln Miljon-
programmet – utveckla eller avveckla? (Forskningsrådet Formas 
2012). I rapporten görs en övergripande återblick på miljon-
programmet, det vill säga riksdagens beslut från 1965 om att det i 
Sverige skulle byggas en miljon lägenheter eller bostäder under en 
tioårsperiod. Under rekordåren 1961-1975 byggdes 1,4 miljoner 
bostäder i Sverige. I dag står cirka 600 000 av flerbostadshusen inför 
kostnadskrävande renoveringar. Det finns, enligt rapporten, en 
föreställning om att de bostäder som byggdes under rekordåren 
består av likadana lamellhus, byggda efter samma ritning. I själva 
verket byggdes, framhålls det, en tredjedel av bostäderna under den 
här tiden i form av småhus. Rekordårens hus har, framhålls det, sin 
historia. Men som lagskyddad kategori enligt kulturminneslagen 
lyser de med sin frånvaro. Kanske är det planerna och idéerna mer än 
resultatet som hör kulturarvet till. (Johansson 1999) I allt väsentligt 
stämmer bilden, menar vi, in på Kronoparken och dess planering. 

I rapporten framhålls också att rekordårens hus kommer att 
energieffektiviseras och nämns också det, menar vi, självklara faktum 
att en renovering kan vara lönsam för samhället utan att vara 
företagsekonomisk lönsam. 
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Campus nordväst om Universitetet i norra Kronoparken 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Nybyggnation av studentbostäder pågår norr om universitetet 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Kronoparkskyrkan i centrala Kronoparken 
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
 

 
Kronoparkens centrum. Livsmedelsbutiker/-kiosker och muslimsk 
möteslokal. Tidigare post, bank, polis, socialkontor och Sola-returen  
Fotograf: Gerhard Gustafsson 2015 
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Vår rapport har på många sätt handlat om att tiderna förändras 
och att tidsandorna skiftar och att detta skapar nya förutsättningar 
för samhällsplaneringen och det som planeras. Men också själva 
synen på samhällsplaneringens form och funktion har förändrats. 
Även samhällsplaneringen speglar den förskjutning som har skett 
från samhället i bemärkelsen statens myndigheter och kommunernas 
roll och ansvar till allt mer fokus på marknadens villkor och 
spelregler och samtidigt en ökad förväntan på ett aktivare civil-
samhälle.  Vi menar att man kan se på samhällsplaneringen med 
olika förtecken. Vi tar oss därför friheten att sväva ut i ett teoretiskt 
och möjligen på gränsen till filosofiskt resonemang om samhälls-
planeringens form och funktion. 

Diskussioner kring möjligheter att påverka och förändra samhället 
har varierat över tiden. En gång i tiden var man överens om att det 
fanns specifika, allmänt accepterade, samhällsproblem som skulle 
kunna lösas med hjälp av samhällsplanering eller inte. Senare kom 
diskussionen mycket att handla om vem som hade makten att 
påverka och i vilken riktning – se Sandberg (1975) En fråga om makt 
och Nyström & Tonell (2012) Planeringens grunder: en översikt. Ett 
sätt att se på planeringsideologier är som Gustafsson (1988) gjort i 
form av tre olika tillämpningar: positivistisk, normativ eller generativ 
planeringsideologi. Den positivistiska initieras ovanifrån och hänger 
samman med det gamla idealet att det finns mer eller mindre allmänt 
accepterade samhällsproblem som ska lösas. Den normativa 
ideologin initieras också ovanifrån, ser framåt och på hur samhället 
borde utvecklas. Den kan också variera i inriktning beroende på vem 
som till exempel har makten att uttala sig. Den generativa arbetar i 
nuet på lokal samhällsnivå utan större funderingar kring vart vi är på 
väg, men processen leder oss framåt, men åt ovisst håll. Det är viktigt 
att här notera att det i en faktisk planerings- eller utvecklings-
situation mycket väl går att kombinera de olika synsätten, till 
exempel är det möjligt att i en generativ planering fastställa 
långsiktiga mål för utvecklingen. Dahlgren (1989) har diskuterat 
olika ”synvändor” i samhällsplaneringen och redovisat hur synen på 
samhällsplanering har förändrats från ett ovanifrånperspektiv till ett 
underifrånperspektiv med de lokala sammanhangen i fokus. Idag 
finns ett smörgåsbord av olika planeringsideologier att tillgå och som 
handlar om att också neutralisera eller bortse från samhällets 
möjligheter att planera (nyliberalism), att se på vem/vilka som driver 
planeringen, vad planeringen har som mål och hur denna planering 
ska gå till – se Granberg & von Sydow (1998) – Vart tog den 
rationella planeringen vägen?: rationell planering, inkrementalism 
(en slags automatisk framskrivning av historiska förhållanden), 
advokatplanering, radikal politisk ekonomimodell, strategisk plane-
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ring/förhandlingsplanering, jämlikhetsplanering och socialt lärande 
och kommunikativt handlande. 

Att här prata om utvecklingsproblem innebär mot ovanstående 
bakgrund att sätta fokus på i vilken kontext dessa kan betraktas. En 
tidsgeografisk utgångspunkt kan vara att sätta geografin i centrum, 
genom att peka på olika geografiska nivåer: bostadsområdets boende, 
näringslivsföreträdare eller föreningsföreträdare i bostadsområdet 
och i kommunen, universitetets anställda och studenter, Karlstads 
kommuns politiker och tränstemän, regionala aktörer såsom Läns-
styrelsen i Värmland, Landstinget i Värmland och Region Värmland, 
central nivå med regering och riksdag etc.. Sedan handlar det om 
vilket tidsperspektiv man vill inta. Ekonomisk planering har ofta en 
kort tidshorisont, medan fysisk planering med fördel bör ha ett 
längre tidsperspektiv. Att prata om möjligheter är kanske en bättre 
utgångspunkt än att ägna sig år problemlösning. Här ligger det nära 
till hands att också formulera mål för framtiden. Ser man det som 
viktigt att ha en visionär utvecklingspolitik innebär detta med 
nödvändighet långsiktiga mål för samhällets utveckling.  

Vi har båda i våra tidigare verksamheter pläderat för lokal ut-
veckling eller utveckling på lokalt vis i olika sammanhang sedan 
1980-talet (se Gustafsson 1986 och Dahlgren 1989). Det finns hos oss 
båda ett intresse för lokala processer och möjligheterna till med-
borgerligt inflytande när det gäller planering och utveckling. Det 
råder stor skillnad mellan det utifrån uppfattade och inifrån 
upplevda. Dahlgren (1995) har karakteriserat detta på följande sätt: 
Det vanliga sättet  Utveckling på lokalt vis 
Representativitet och anställning Personligt engagemang 
Lojalitet mot (parti)program och Lokal identitet som drivkraft 
centrala normer 
Utgångspunkt i sektorn  Utgångspunkt i platsen 
=snävt synsätt  =brett synsätt (helhet) 
Tro på experter och expert- Tro på amatörer och vardags- 
utlåtande utifrån objektiva fakta kunnande utifrån subjektiv  
   förståelse och personliga  
   erfarenhet, känslor 
Ser på folk som objekt, några att Ser på sig själva som subjekt, några 
göra något för  som gör något själva 
 

Att vi kan arbeta mot olika målsättningar, såsom ett A- eller B-
samhälle har diskuterats inom framtidsforskningen (se Gustafsson 
1989) och kan innebära att fokusera på antingen ekonomisk tillväxt 
som huvudspår eller ett mera ekologiskt hållbart samhälle, ett 
alternativ-samhälle. I själva verket kan ett B-samhälle med sina 
kanske bredare förtecken vara att föredra om man vill möta 
klimatförändringarna i form av en global uppvärmning (Gustafsson 
2014). I ett sådant samhälle skulle man till exempel fokusera mer på 
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att vara än att ha, känsla i stället för förnuft, decentralisering i stället 
för centralisering, småskalig produktion i stället för storskalihet, 
fördela det arbete som krävs jämlikt i stället för centralt bestämda 
målsättningar kring arbetslöshet och arbetstider etc. Att fokusera på 
dessa alternativ är viktigt för att tydliggöra olika utvecklingsalternativ 
som kan gälla. Det konkreta samhällsutformandet i de båda alterna-
tiven måste dock formuleras i en aktuell planerings- eller utvecklings-
situation av de som berörs eller har att hantera utvecklingsfrågorna. 

Som en röd tråd i beskrivningen av samhällsplaneringens 
tidsandor går en tanke om möjligheter till medborgerligt inflytande 
och sociala dimensioner i samhällsplaneringen. Tankarna har haft 
olika tyngd över tid. Vi har också menat att stadsdelar aldrig blir 
riktigt färdiga och att det ständigt har planerats på till exempel 
Kronoparken. Det nya blir då allt mer ett komplement till det som 
redan finns och som förhoppningsvis berikar, men som också kan 
sätta käppar i hjulet. Frågan om medborgerligt inflytande är 
komplex. Den har diskuterats på ett nyanserats sätt i en skrift från 
Svenska kommunförbundets FoU-råd (1997) med titeln Medvind. 
Motvind. Åtta forskare om nya villkor för samspel mellan med-
borgerligt deltagande och lokala initiativ. Skriften problematiserar 
kring demokratins olika former och vad vi lägger i begreppet. Viktiga 
frågeställningar handlar om att lämna ifrån sig makt och nya sätt att 
organisera oss eller sig för att få inflytande och kunna ta lokala 
initiativ. Sådana synsätt handlar om nätverk, partnerskap, ut-
vecklings- och aktionsgrupper, men också stadsdelsnämnder och 
brukarråd med mera. Viktiga budskap handlar om att hitta goda 
former för samtal och konstruktiv dialog. Former för inflytande och 
dialog handlar, menar vi, bland annat om att vidga och nyansera den 
lokala berättelsen om hur det är och hur folk har det. 

Som en reaktion på miljonprogrammets planering och bostads-
byggande växte tankar fram om sociala aspekter och socialtjänstens 
medverkan i samhällsplaneringen. Idéerna diskuteras i en antologi på 
temat Välfärdens operatörer. Social planering i brytningstid 
(Denvall m fl 1997). Boken är skriven efter finanskrisen i mitten av 
1990-talet och den därpå följande omprövningen av välfärds-
politiken. Man menar att det finns en verklighet med områden i 
städernas utkant som är mer segregerad än för 20 år sedan och 
konstaterar samtidigt att socialtjänsten har dragit sig tillbaka från det 
lokala områdesarbetet och frångått vad man kallar närhetsprincipen 
till förmån för valfrihetsprincipen. Det betonas att områdestänkande 
och myndighetssamarbete i dialog med de boende är något av 
nyckeln till framgång i förändringsarbete i bostadsområden. De bo-
ende är den allra viktigaste resursen i sådant arbete. Det konstateras 
att de tankar som har funnits när det gäller socialtjänstens strävan att 
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finna en roll i samhällsplaneringen i allra högsta grad har präglats av 
svårigheter. 

Allt mer har, inte minst utifrån att urbaniseringen har tagit (ny) 
fart i början av 2000-talet, idéer och synsätt om att platser och 
regioner konkurrerar med varandra blivit centrala tankegångar i 
politik och planering. Platsers attraktivitet och frågan om vad som är 
en god livsmiljö har blivit centrala frågeställningar om än utan själv-
klara eller heltäckande svar. Begrepp och frågeställningar diskuteras 
bland annat i en rapport från Karlstads universitet (Aronsson m fl 
2013) på temat Livsmiljö och attraktivitet. Upplevelser inifrån och 
bilder utifrån av Värmland. Allt mer finns i den regionala ut-
vecklingsforskningen ett intresse för platsers kultur och image samt 
känslan, som vi kan ha, för olika platser även om vi inte har varit där. 
Platser spelar roll för hur vi känner oss hemma och upplever vår 
livsmiljö. Många menar att platser har varumärken och kan profileras 
och markandsföras på olika sätt. Budskapen i dessa strävanden blir 
dock ofta allt mer lika varandra. Det handlar inte sällan om 
egenskaper på K, som kultur, kulturell mångfald, kreativitet och 
kapital. Det finns en önskan om att skapa kreativa miljöer som drar 
till sig den kreativa klassen (Florida 2002). 

Utifrån intresset för eller tankar om platsers identitet har också 
vuxit fram idéer om ”alternativa” samhällsplaneringsmetoder, som 
”Cultural Planning” eller kulturell planering. En handfast vägledning 
om ”Cultural Planning” som metod är en skrift från Sveriges 
Kommuner och Landsting med rubriken Att fånga platsens själ. 
Handbok i Cultural Planning. Skriften är från 2011 och har 
utarbetats i samverkan med Regionförbundet Södra Småland. Ordet 
kultur har i sammanhanget bäring både på det bredare antro-
pologiska kulturbegreppet och det snävare konstnärliga och kultur 
som instrument för att skapa lokala mervärden. I idén om kulturell 
planering är underifrånperspektiv och möjligheterna till med-
borgerligt inflytande och lokala mobilisering centrala utgångspunkter 
eller värden. I idén blir den materiella strukturen i form av 
byggnader, gator och torg en ram, men det är den mänskliga 
aktiviteten som ger samhället liv. Det samhälleliga livet rymmer 
många liv. Allt mer fokus har i forskningen riktats mot kulturliv och 
föreningsliv som grund för vad som kallas socialt kapital för 
medborgardeltagande i ett demokratiskt perspektiv (Putnam 1996). 
Detta skapar i sig tillit, samhälleligt entreprenörskap och gemen-
samma tag (Lönnbring m fl 2013). 

Så åter till Kronoparken. Vi har noterat att Kronoparken inte blev 
vad det var tänkt att bli. Många menar säkert att det blev bättre och 
att skalan i det som byggdes blev mer tilltalande. Kronoparkens roll 
som mer eller mindre självständig förort har dock blivit mindre 
tydlig. Vi menar att det i konstaterandet ligger en erfarenhet av att 
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det är ett långt steg från övergripande planering till faktiskt 
bostadsbyggande och konkreta insatser av olika slag. Detta ställer 
frågor om den övergripande planeringens styrförmåga men också om 
vem som egentligen planerar och om formuleringsinitiativet och 
möjligheter till och former för delaktighet och dialog. Kanske är det 
ett uttryck för den anpassningsbarhet och flexibilitet som plane-
ringen ändå rymmer. 

Vi tycker oss se att det på annat sätt än vad som under lång tid har 
varit vanligt talas om stads(dels)byggande på nytt. Ett tecken i tiden 
på detta är möjligen att vi i den nuvarande regeringen har en minister 
för stadsbyggnadsfrågor och regeringens tänkta satsning på kultur i 
miljonprogramsområden, möjligen med inspiration av vad som skett 
och gjorts på Orrholmen och senare i dess idémässiga förlängning i 
stadsdelen Våxnäs. Idén om stadsbyggnad har, tror vi, förskjutit 
planeringsperspektivet från bostadsbyggande till något större och 
bredare. Vi menar att det är viktigt att idén om att bygga och utveckla 
en stadsdel är levande i planeringen av Kronoparken. Vi menar att 
utvecklingen av Karlstads universitet, byggandet av studentbostäder 
och exploateringen av Välsviken är uttryck för en betydande plane-
rings- och utvecklingsmässig dynamik när det gäller Kronoparken. 
En dynamik som ger stadsdelen nya sammanhang och som har stor 
betydelse för dess funktion och innehåll. 

Planeringen har sina tidsandor! I planeringen av miljon-
programmets förorter gällde, som bärande idéer, funktionalism, 
zonplanering, ABC – arbete, bostäder, centrum – planering, grann-
skapsenheter med mera. Förorterna var tänkta att bebos av 
verklighetens folk, det vill säga arbetarklass och medelklass i viss 
blandning. De övergripande tankarna om personer som kommuner 
vill locka till sig handlar dock nu mer om högutbildade, välbeställda, 
kreativa personer. Dessa ska lockas till attraktiva miljöer. Förorterna 
ryms, som konstateras i den ovan nämnda Formasrapporten, inte på 
ett självklart sätt i den målbilden, om man inte särskilt vill. Nu 
handlar attraktiviteten mest om det vattennära och upplevelserika, 
om externa köpcentra och konsumism. Mycket handlar också om 
förtätning, som ofta innebär att insprängda grönområden offras. 
Bakom detta ligger ekonomiska kalkyler om effektivt utnyttjande av 
samhälleliga investeringar av olika slag, men också att täta städer är 
energieffektiva. Vi menar att Kronoparken, i jämförelse med sina 
gelikar runt om i landet, genom lokaliseringen av Karlstads univer-
sitet har unika förutsättningar när det gäller att svara upp mot nu 
rådande tankar om attraktiva miljöer. Vi menar att dessa 
förutsättningar inte har tagits till vara fullt ut när det gäller plane-
ringen och lokaliseringen av studentbostäder i stadsdelen. Ut-
byggnaden har snarare förstärkt intrycket av en uppdelad stadsdel än 
verkat i riktning mot något mer helt och integrerat. Vi tror att en del 
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övergripande tankar om myllrande folkliv, berikande mötesplatser 
och mångfaldig kultur, som har funnit i olika planeringsdokument, 
därmed inte har tagits tillvara. 

Vi vill på ett övergripande sätt lyfta frågan om eller betydelsen av 
delaktighet och inflytande. Kronparken har, som vi har konstaterat, 
inte varit fritt från initiativ av olika slag som har syftat till detta eller 
där betydelsen av det har betonats snarare än tvärt om.  Mer skulle 
kanske eller säkerligen kunnat ha gjorts och uthålligheten i det som 
skett kunde ha varit ihärdigare. Vi menar att det nog, utifrån val-
deltagande och politisk representation, kan talas om ett demo-
kratiskt underskott när det gäller Kronoparken. I flera av våra samtal 
har vi därför mött en undrande hållning till nedläggningen av det 
medborgarkontor som fanns under några år. Vi menar att frågan om 
dialog och delaktighet är mångdimensionell och har flera ingångar. I 
våra samtal har vi mött omdömen om att Karlstad inte har någon 
tydlig tradition av vad som skulle kunna kallas medborgarorienterad 
planering. Vi menar att det, inte minst därför, skulle kunna finnas en 
tydligare idé om dialog och samtal med de som bor på Kronoparken i 
de planeringsfrågor av olika dignitet som ständigt dyker upp. Det nya 
som kommer till har allt mer karaktären av något som kompletterar 
det som redan finns. Detta skapar nya förutsättningar för viljan att ta 
del av och ha synpunkter på planer och planering. I processen för ett 
tänkt kultur- eller föreningshus har det talats om att ”lägga örat till 
rälsen” som ett uttryck för vilja till lyhördhet för lokala behov och 
önskemål. Vi skulle också kunna tänka oss att viljan att samspela 
med de som bor på Kronoparken skulle kunna ta sig uttryck i nya 
former av inflytande över områden som vård, skola och omsorg. På 
ett självklart sätt spelar kommunens möjligheter och vilja att stödja 
föreningsliv och att vara lyhörd för inspel underifrån stor roll när det 
gäller medborgerligt engagemang. På det sättet kan socialt kapital 
byggas och tillit till andra och verksamheter av olika slag skapas. Vi 
menar att det borde kunna prövas med satsningar i särskild ordning 
för att genom information och rådgivning kunna inspirera och stödja 
till exempel kooperativa initiativ av olika slag.  Vi skulle önska att det 
företagande som ryms i Park 124 och Innovation Park på ett tydligare 
sätt kunde påverka bilden av Kronoparken.  

Stadsdelar blir aldrig färdiga fullt ut utan de är i någon mening och 
i olika grad bara nästan färdiga. Detta är, menar vi, tydligt när det 
gäller Kronoparken. Det har, som vi tidigare har framhållit, enligt 
våra samtal alltid planerats på eller för Kronoparken. Detta gäller i 
hög grad alltjämt. Kronoparken tappade under den stora oredans tid 
sin övergripande tanke som en mer eller mindre självständig stadsdel 
och förort. Bilden av Kronoparken är nu mer den av ett lapptäcke 
som har blivit som det har blivit. Pusselbit har lagts till pusselbit. 
Kanske behövs det någon tydligare övergripande tanke, som förenar 
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och håller ihop. Den fördjupade översiktsplanen från 1999 var tänkt 
som något sådant. Vi ser den fördjupningen som ett tydligt uttryck 
för att kommunen ville något med Kronoparken. I den senaste 
översiktsplanen från 2012 för Karlstad ägnas Kronoparken inte 
någon särskild uppmärksamhet. De stora planeringsfrågorna har 
andra karaktärsdrag. Vi tror att Kronoparkens betydelse för Karlstads 
utveckling därmed är underskattad och måste uppmärksammas i ett 
allt tydligare planeringsperspektiv som handlar om östra Karlstad. 

Förorterna rymmer sociala utmaningar. Händelser på andra håll 
oroar och avskräcker. Dåligt rykte och negativ image har en tendens 
att bita sig fast och vara svårförändrade. I våra samtal har tankarna 
lätt och ofta kommit in på Kronoparkens dåliga rykte. Vi har i våra 
samtal mött en irritation över detta. I många sammanhang som har 
med planeringen och utvecklingen av Kronoparken att göra har också 
betydelsen av att andra signaler vad gäller karaktärsdrag eller 
förtecken hos Kronoparken lyfts eller betonats. Ofta anspelar dessa 
tankar, menar vi, på universitetet och därmed på begrepp som 
kunskap, kreativitet och innovationer. Vi tror och hoppas att en 
sådan förändring av bilden av Kronoparken på sikt är möjlig. Det har 
under 2000-talets inledande decennium och alltjämt funnits en 
dynamik när det gäller utbyggnaden av universitet och byggandet av 
studentbostäder som inte fullt ut har tillgodoräknats Kronoparken 
som stadsdel. Det faktum att Kronoparken har Karlstads universitet 
inpå knutarna är något unik. Vi har tidigare tyckt oss kunna 
konstatera att det handlar om ett omaka par. Det har funnits och 
finns nog alltjämt goda intentioner om att öka samspelet och öppna 
universitetet mer mot Kronoparken som lokalsamhälle. Vi tror att det 
finns outnyttjade potentialer av ömsesidig nytta i ett ökat och 
tydligare samspel mellan stadsdelen och Karlstads universitet och 
initiativ som Inova och Innovation Park med mera. Det finns, tror vi, 
mycket att vinna på en mer målmedveten platskänsla hos dessa 
verksamheter även om sådana initiativ på ett självklart sätt inte är till 
för Kronoparken i sig. 

Bilden av Kronoparken är mångdimensionell. I delar av stadsdelen 
finns en social problematik och ett utanförskap, som det heter i den 
politiska debatten. Det pågår också, bland annat mot den bakgrunden 
ett, som vi upplever det, målinriktat arbete med ett projekt med 
Folkbildarna, det vill säga bildningsförbundens samarbetsorganisa-
tion, som huvudman och med namnet Ett öppnare Kronoparken. 
Projektet kräver uthållig. Det rymmer stora utmaningar och det 
måste bygga på tydlig samverkan med och uppslutning från många 
intressenter och aktörer. Viktiga erfarenheter finns att hämta från det 
som gjorts tidigare och säkerligen också från andra håll, både i – till 
exempel Orrholmen och Våxnäs – kommunen och utanför. Vi menar 
att en sådan satsning på lokala initiativ och stor lyhördhet för idéer 
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underifrån måste samspela med och stödjas av medvetna resurs-
fördelningar i ett kommunalt perspektiv. Projektet rymmer inten-
tioner om att bidra till former för medborgardialog. Vi tror att starten 
på en sådan dialog bör handla om en önskan om att det pratas 
Kronoparken. 

Bilden av Kronoparken handlar också om att lyfta områdets 
arkitektoniska kvalitet eller dimension. Det är viktigt, tror vi, att 
hindra förfall och det finns ett behov av renovering med finess. 
Forskning visar att bebyggelsens utformning och kvalitet påverkar 
oss på olika sätt och bidrar till lokal image och självbild. I våra samtal 
har vi också mött en önskan om tydligare mötesplatser av olika slag i 
bred bemärkelse. En hel del har också hänt på Kronoparken. 
Renoveringer, ombyggnader och förändringar av hus har gjorts. 
Förändringen av bland annat av Landstinget långvårdssjukhus till 
Stora Ensos forskningshus liksom Park 124 visar på sådana exempel. 
Det går att förändra.  Planering handlar inte bara om att bygga nytt 
utan också om att förvalta och vårda det som finns. Mer skulle säkert 
ha kunnat göras och ambitionerna ha varit högre vad gäller 
utformning, delaktighet och inflytande. Det finns enligt vad vi förstår 
planer på nya lokaler för biblioteket och fritidsgården på Krono-
parken (idén om ett kultur- och föreningshus ovan). Dessa inten-
tioner kan på ett självklart sätt sättas in i ett sammanhang om bilden 
av Kronoparken, lyhördhet för tankar och önskemål underifrån, vilja 
till engagemang och önskan om delaktighet och inflytande. Det vore 
anmärkningsvärt om inte detta sammanhang togs till vara. Vi tror att 
viljan finns. I våra samtal har vi mött en tro på att kultur kan ändra 
intrycket av platser. 

I de planeringsdokument och andra rapporter samt i de samtal 
som vi har haft finns det några frågor som är ständigt återkommande 
som goda intentioner eller som önskningar om något bättre än vad 
som är. Det kanske viktigaste exemplet är Kronoparkens centrum, 
både dess roll och utseende. Inte minst i våra samtal har vi mött en 
undran om varför det i någon mening vänder ryggen till. Detta beror 
självfallet på från vilket håll man kommer och är nog ett 
karaktärsdrag som delas med många andra stadsdelscentra. Otve-
tydigt är det så att den roll som Kronoparkens centrum var tänkt att 
spela och länge spelade har förändrats. Vi menar att man kan tala om 
en utarmning. Mycket har handlat om utvecklingstendenser i stort 
vad gäller samhällets utveckling och den koncentration eller 
centralisering som har skett av olika samhällsfunktioner och 
verksamheter i övrigt. Det är en stor skillnad mellan centrums roll då 
och nu. Samtidigt ska inte bortses ifrån att nya verksamheter har 
tillkommit. Centrums framtida utseende och funktion är en genuint 
mångdimensionell planeringsfråga där mycket säkerligen kan önskas 
men säkerligen vara svårare att få till. Planeringen av centrum är en 
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fråga där ambitioner om dialog med de boende skulle kunna ta sig 
tydliga uttryck. En annan viktig fråga gäller boendesegregationen 
som antingen kan förstärkas eller göras försök att utjämna. Det är vår 
tro att om ökad integrering av den fysiska miljön sker så kommer 
segregeringen att bli mindre påfallande. Det kan här bland annat 
handla om att bygga centrumstråk mellan Kronoparkens centrum 
och Universitetsområdet samt söderut mot Universitetsmotet. Vi 
menar också att planeringsperspektivet genom etableringen av Väls-
viken i hög grad borde innebära en förskjutning mot Kronoparken 
som en viktig del i östra Karlstad och representerar en tredje fråga 
gällande om och hur Välsvikens verksamheter ska kunna utnyttjas 
och integreras med avseende på utvecklingen av Kronoparken. Per 
definition har området inte planerats med någon naturlig koppling 
till Kronoparken. Områdets besökare (kunder) är framför allt 
bilburna från många områden i och runt Karlstads tätort. Vi har 
också här ett omaka inslag i samhällsbilden vad gäller relationer till 
Kronoparken. Här gäller det att antingen acceptera detta förhållande 
och dräneringen av handeln i Kronoparkens centrum eller att aktivt 
arbeta för att integrera Välsviken med Kronoparken på något sätt. En 
fjärde grundläggande planeringsfrågan gäller Universitets roll i 
Kronoparken: mer eller mindre isolerad Campus eller ett öppet och i 
Kronoparken integrerat universitet? 

Den planeringsteoretiska bakgrunden som redovisats tidigare i 
detta kapitel ger vid handen att samhällsplanerare eller individer i 
samhället kan välja hur man ser på framtiden. För att försöka ta ett 
lite större grepp och fokusera på avgörande perspektiv för framtiden 
menar vi att det är nödvändigt att se på vad som händer om man 
låter de trender som idag råder okritiskt få genomslag eller om man 
exempelvis medvetet arbetar för en vision om ökad integration i 
Kronoparken.  I kapitel 7 definierade vi tre utvecklingsfaser som 
Kronoparken genomgått. En fjärde framtidsinriktad fas, från 2015 
och framåt, skulle kunna bli en fortsättning i linje med de trender4 vi 
sett de senare åren med en Stagnation och uppdelning eller kunna 
ske mot en mera utvecklingsinriktad målbild med beteckningen 
Integrering inom stadsdelen och med staden.  

Nuvarande trender som kan karakteriseras som stagnation och 
uppdelning baseras på att alla intressenter jobbar på enligt de egna 
ambitionerna med de olika verksamheterna. Kulturgeografen Torsten 
Hägerstrand har kallat detta ”de små beslutens tyranni” eftersom 
ingen tar ansvar för helheten, i detta fall Kronoparken. Denna 

                                                

 
4 Trender kan ses som positivistiska och som samhällslagar som bara sker utan större medveten 

påverkan medan mänskligt aktivt skapade visioner kan ses som normativa målbilder – se tidigare 

resonemang i texten.  
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framtidsstrategi förefaller enkel för de inblandade parterna. Man 
arbetar på som man gjort tidigare, eller alltid har gjort. Här finns till 
exempel risk för att universitetet kommer att fortsätta bygga på 
Campus-idealet och bli mer och mer isolerat från övriga Krono-
parken, Kronoparkens centrum blir alltmer utarmat, projektet ”Ett 
öppnare Kronoparken” blir ytterligare en parentes i utvecklings-
arbetet på Kronoparken och de olika verksamheterna förblir mer eller 
mindre från varandra isolerade företeelser. Ledord för slutresultatet 
blir segregation, stagnation, det omaka paret består och Kronoparken 
förblir ett uppdelat område. Att däremot arbeta mot en gemensam 
vision om ett integrerat Kronoparken innebär ett bejakande av att 
människan kan bygga ett gemensamt samhälle med ett gemensamt 
mål. Att Kronoparken är ett mångkulturellt område kan ses som en 
stor tillgång och att det finns stora möjligheter att försöka utnyttja 
detta på olika sätt, inte minst av universitetet och av de boende och 
verksamma i området. Den centrala frågan som i en sådan strategi 
måste behandlas är naturligvis: Vad innebär integration och hur kan 
detta tas upp i områdesplaneringen?  

Vi har sett att hittills har den fysiska planeringen varit avgörande 
för uppbyggandet av den samhällsstruktur vi idag kan se i Krono-
parken (se tabell 8). Två grundläggande förhållande av strukturell 
karaktär bör därför, tror vi, särskilt behandlas och tillgodoses i en 
integrationsstrategi, nämligen den fysiska planeringen med ambi-
tioner att bygga samman Kronoparken (med både universitetet och 
Välsviken i fokus) och den lokala påverkan på samhällsutvecklingen i 
form av någon slags över tid fast organiserad påverkansmodell. Det 
är ju de boende och verksamma i Kronoparken som bör stå i fokus för 
utvecklingsarbetet. Här krävs dock att detta arbete sker i samråd med 
kommunens ledning och ansvariga för den fysiska planeringen i 
kommunen. 

Vi vill avsluta med en viss konkretisering av målbilden Integre-
ring inom stadsdelen och med staden. I en sådan målbild skulle 
många av de önskningar eller goda idéer som vi har mött inte minst i 
våra samtal kunna rymmas och ges ett gemensamt sammanhang. Vår 
användning av ordet integrerat är mångdimensionellt och har stor 
bredd. I vår tanke ligger en önskan om en stadsdel där det händer 
mycket, där möjligheter och vilja till att mötas över gränser av olika 
slag är många. Det finns en önskan och vilja att mötas, att 
kommunicera, att ta del av erfarenheter och berättelser. Kronparken 
rymmer, som vi ser det, mängder av berättelser om världen som går 
långt bortom våra egna. Det finns således mycket att lära sig om och 
försöka förstå. Detta kräver händelser, evenemang, mötesplatser och 
lokaler. Vi tror att för flera olika föreningar och grupper – kulturella, 
religiösa, sociala – gemensamma lokaler skulle öka integrationen och 
möjliggöra positiva krockar. 
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Kronoparken är ju på många sätt en uppdelad stadsdel. I våra 
samtal har vi mött en önskan om tydligare stråk eller flöden mellan 
de olika delarna. Kanske skulle man kunna uttrycka det som en 
önskan om att bygga ihop Kronoparken eller att de olika delarna 
skulle komma närmare varandra. Vi menar också att det i idén om ett 
mer integrerat Kronoparken ligger en tydligare känsla av engage-
mang och vilja till delaktighet och former för medborgerligt 
inflytande på det som händer och planeras.  Vi har i vårt arbete fått 
en tydlig erfarenhet av att stadsdelar aldrig blir färdiga. Det har också 
alltid planerats för Kronoparken. Det som ändras och tillkommer blir 
dock alltmer ett komplement till det som redan finns. Vi tror att det 
finns mängder av frågor som skulle må bra av mer dialog och mer 
öppna former för samtal. Vi skulle helt enkelt vilja att det pratades 
mer Kronoparken, det vill säga att det finns ett ständigt pågående 
samtal på olika plan om vad vi eller man skulle vilja med Krono-
parken. Den mångfald – etniskt, socialt och kulturellt – som Krono-
parken rymmer är själfallet en utmaning att försöka tackla, men 
rymmer en potential för utveckling, som enligt vår mening är alltför 
outnyttjad.  

I vår tanke om ett mer integrerat Kronoparken ligger också på ett 
självklart sätt en tanke om en mer ömsesidig relation mellan 
Karlstads universitet och dess närmiljö. Det har förundrat oss att inte 
universitet och dess verksamhet, liksom mängden studenter som bor 
på Kronoparken, har lyckats förändra bilden av Kronoparken och inte 
i större utsträckning sätter sin prägel på Kronoparken och bidrar till 
det folkliga, sociala och kulturella myller som det i olika samman-
hang önskas och talas om. I den diskussion om en vision för universi-
tetets campus, som pågår, borde detta, menar vi, kunna vara ett givet 
tema bortom universitetet självt. 

Mycket har hänt på Kronoparken och mycket händer runt om ge-
nom inte minst satsningarna på Välsviken. Vi tror att sammanhanget 
för Kronoparken allt mer blir något större än själva stadsdelen. 
Planeringsperspektivet blir allt mer östra Karlstad. Kronoparken bör 
på ett självklart sätt kunna spela en roll och vara en viktigt och 
integrerad del av ett sådant vidare geografiskt sammanhang. Ett 
sådant större perspektiv ökar också möjligheterna att tänka integre-
rande vad gäller frågan om arbetsplatser och boende.  
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Carola Riddargård och Arvid Lundtoft (Kronoparkskyrkan) 2015-03-
05 
Ann Skagerlind (Kronoparkens bibliotek) 2015-03-11 
Dekan Izat (Kronoparkens dag) 2015-11-03 
 
Möte med Mona Stensmar Petersen (Karlstads kommun) 2014-06-03 
och hjälp att ta fram statistik 
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Bilaga 1. Titlar på uppsatser som berör Kronoparken 
(kronologisk ordning) 
 

Kronoparken – ett försök till befolkningsframskrivning (1976) 

Kronoparken – från plan till verklighet (1987) 

Gatunamnen i Kronoparken och Hultsberg (1988) 

En studie av Kronoparken (1995) 

Miljonprogrammet i Karlstad – en jämförelse mellan Kronoparken 
och Orrholmen (1996) 

Lokaliseringen av Högskolan i Karlstad – en studie i varför man 
placerade högskolan vid Kronoparken (1998) 

Kronoparken – vår plats på jorden – tankar om kulturell identitet i 
ett senmodernt nybyggarsamhälle (1998) 

Identitet och hemkänsla – med exempel från Kronoparken Karlstad 
och Hässleholmen i Borås (1998) 
 
Välsviken – en studie om köpcentrum och attityder (2002) 

Kronoparken – dess utveckling 1964-84 (2003) 

Örsholmsbadets uppgång och fall – en studie av Karlstads badfråga 
åren 1941-2002 (2003)* 

Energibehovsberäkning av flerbostadshus i Kronoparken Karlstad 
(2003) 
 
Ökad produktivitet med digitaliserat tandvårdsjournalsystem 
(2003)* 
 
Inova-huset – är bergkyla ett miljö- och energibesparande alternativ 
(2003)* 

Energibehovsberäkning för flerbostadshus i Kronoparken Karlstad 
(2004) 

Botrivsel i förort – exemplet Kronoparken (2004) 
 
Konkurrensanalys av dagligvaruhandeln i Karlstad (2004)* 

Hur fungerar kommunikationen vid vårdcentralen på Kronoparken i 
Karlstad? (2005) 
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Lokal utveckling – Karlstads universitets inverkan på Kronoparkens 
utveckling (2005) 

Etnisk boendesegregation i Karlstad – rumsliga aspekter på före-
ställningar om invandrarnas boende, kultur och identitet (2005)* 
 
Hantering av vattenskador hos Karlstads Bostads AB (2005)* 

En fullt fungerande kommundel – stadsdelen Kronoparken 1969-99 
(2006) 

Balanserat styrkort på Kronoparkens central (2007) 
 
Spårtaxi: En studie om spårtaxisystem i Karlstad ur ett användar-
perspektiv (2007)* 

Karlstads universitets påverkan på företagsetableringen i Krono-
parken (2008) 

På Kronoparken vill jag inte bo (2009) 

Serviceboendet på Kronoparken. En studie om solvärme och 
energieffektivisering (2010) 

Källsortering på Kronoparken: En studie med fokus på invandrares 
kunskaper om källsortering (2012) 
 
Sensus Barnmusikskola i Karlstad: Att nå ut för att främja 
integration och mångfald under perioden 2009-2012 (2013)* 
 
En personaltidnings intryck: En fallstudie om hur personalen i 
Landstinget i Värmland framställs i personaltidningen Intryck 
(2014)* 
 
Källa: Karlstads universitets arkivs egen interna databas 2014, 
Uppsatsdatabanken 1993-2009 och DIVA (2014-) 

 

Anm. * = ord i abstract, annars ord i titeln. Observera att abstract till 
uppsatser blev vanligare över tiden! 
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