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Bakgrund
Under år 2017 genomförde Tidaholms kommun 
projektet Bilden av Tidaholm- ett omfattande 
arbete med syfte att ta fram Tidaholms identitet. 
Bilden av Tidaholm gjordes i samverkan mellan 
kommunen och näringslivet som under våren 
2019 mynnade ut i ett platsvarumärke för Tida-
holm. Under år 2017 skrevs även en ny Strategi 
för stadskärnans utveckling, som är förankrad 
politiskt och hos aktörerna i stadskärnan. Uti-
från denna strategi och varumärke initierades 
ett visionsprojekt, det är det arbetet som presen-
teras i denna rapport.

Målsättningen är en visuell vision för Tidahol-
ms stadskärna som visar en möjlig färdriktning 
för utvecklingen, nu och inför framtiden. Ar-
betet ska skapa förutsättningar för att utveckla 
stadskärnan utifrån den vision som tidigare 
tagits fram. 

I en tid då många olika trender och förändringar 
skapar nya förutsättningar för våra orter och 
städer, ökar behovet av att visionärt och strate-
giskt utveckla våra stadskärnor.

 Det gäller att hålla tillbaka krafter som kan ha 
en negativ inverkan på utvecklingen, men inte 
minst nyttja förändringarna till att skapa utveck-
lingsmöjligheter som annars förblivit dolda utan 
ett brett och förankrat visionsarbete. 

Tidaholm har under flera år arbetat för att skapa 
nätverk, samverkan och att bygga sitt platsvar-
umärke. Visuell vision för Tidaholms stadskär-
na ska ses som en förlängning av det tidigare 
arbetet.



Trender 
Omvärldsperspektivet
De megatrender som ofta nämns ligga bakom de 
förändrade förutsättningarna för stadsutvecklingen 
är exempelvis urbaniseringen, globaliseringen och 
digitaliseringen. Detta har skapat förändrade urba-
na beteenden hos de som besöker och bor i staden. 
Det mest tydliga är handelns omstrukturering som 
gjort att omsättningen minskar i stort sett i alla 
stadskärnor. Noteras bör också att besöksnäringen, 
kaféer, restauranger, hotell, tjänster och service 
flyttar fram sina positioner och höjer omsättnin-
gen i stadskärnorna. Utbudet förändras därför och 
kräver insatser, inte bara från handeln, utan även 
från fastighetsägare och kommunen. Ett nytt erbju-
dande till invånare och besökare måste växa fram. 

Yngre generationer uppvisar också förändringar 
beträffande sociala vanor och resemönster, vilket 
också har en påverkan på stadens utseende, funk-
tion och karaktär. Denna studie är dock avgrän-
sad från infrastrukturella frågor och fokuserat på 
stadens karaktär, funktion, utbud, gestaltning och 
kulturella uttryck. 

Hur ser det ut i Tidaholm?
Även i Tidaholm har förändringar skett gällande 
utbudet, framförallt inom konfektion där utbu-
det minskat de senaste åren. Med det sagt, finns 
skobutiker, sport- och fritidsbutik och ett nyligen 
nyetablerat koncept inom konfektion, Familyhouse 
i stadskärnan. Våren 2019 har även byggvaruked-
jan Jem & Fix etablerat sig lite utanför stadskär-
nan. 

Tidaholm har inte många tomma butikslokaler 
men vissa lokaler har fått nya verksamheter som 
inte är besöksintensiva, vilket minskar flöden 
och goda grannar-effekten. Noteras bör också att 
dagligvaruhandeln är etablerad i centrum och i 
centrumnära lägen. En strategi för etableringarna 
är en av åtgärderna som kan ses som en förlängn-
ing på detta arbete.
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Tidaholm har, för sin storlek, en sam-
lad stadskärna (markerat med rosa i 
kartan) med god stadskaraktär. När-
heten till äldre industribyggnation på 
Vulcanön med karaktär och arkitek-
toniska värden är också god, även om 
Tidan idag skapar en barriäreffekt 
mellan Vulcanön och själva centrum. 
De centrala delarna i Tidaholm känns 
samlad, även om Nya Torget inte 
uppfattas tillhöra det mest centrala 
Tidaholm.



Metod
Varför visionsarbete?
Det kanske främsta verktyget för proaktiv stad-
sutveckling är visionsarbetet. Att utveckla staden 
utifrån platsvarumärket, stadens historia och iden-
titet, anger en färdriktning för alla aktörers sam-
lade insatser. Det blir då också enklare att utveckla 
staden utifrån de tre hållbarhetsperspektiven; 
miljö-, ekonomisk- och social hållbarhet.

Stadens själ är en viktig framgångsfaktor för städer 
- idag och i framtiden. Människor söker sig idag 
i tilltagande utsträckning till platser som tilltalar 
dem och som upplevs attraktiva. En stark iden-
titet och själ gör platsen enklare att särskilja från 
andra platser och bidrar till dess ’livability’, d.v.s. 
goda levnadsförhållanden. Det blir allt vanligare 
bland arkitekter, planerare och fastighetsägare 
att diskutera platsens själ som en viktig del av en 
attraktiv och hållbar stad/stadsdel. Men vad är 
egentligen platsens själ? Vad är betydelsefullt att 
bevara när man bygger om och vad är viktigt att ta 
med när man bygger nytt? 

Tyréns doktor i samhällsplanering, Mia Wahl-
ström, har forskat kring de bakomliggande fak-
torerna som bygger stadens själ. Mias forskning 
om platsens själ används nu som en del i Tyréns 
arbete med platsutveckling. Målsättningen är att ge 
beslutsfattare inom privat och offentlig sektor ökad 
kunskap om vilka faktorer som har stor betydelse 
för platsens identitet och den fysiska planeringen. 

Syftet med val av arbetsmetod är att skapa 
förutsättningar för en framgångsrik platsut-
veckling. Metoden bygger på Mia Wahlströms 
forskning. Tanken är att nulägesbeskrivningen 
ska kunna vara ett gott beslutsunderlag inför det 
förestående utvecklingsarbetet. I arbetet med Tida-
holms målbild vävdes nulägesanalysen in i både 
workshop-arbetet och i det färdiga materialet. 

För att skapa delaktighet bland stadens aktörer 
och investeringsvilja, måste en möjlighetsbaserad 
målbild vara tydlig. En visualiserad vision tydlig-
gör färdriktningen för utvecklingsarbetet och är 
avgörande för framgång. Visionen ska sedan kunna 
motivera aktörerna till handling och investeringar 
som i förlängningen skapar och möjliggör en mark-
nadsanpassat utbud i framkant och ett rikt stadsliv. 
Målet är en utveckling som bygger platsen, staden 
och kommunens platsvarumärke, attraktivitet och 
identitet. Den generella utvecklingsmodellen visas 
nedan.

Nuläget & 
resan mot 
framtiden

Måla bilden 
av Tidaholm

Framtidens 
Tidaholm



Nuläget & resan mot framtiden
Vad är Tidaholm?
Vid den första workshopen fick deltagarna beskri-
va vilka kvaliteter som Tidaholm har och vad som 
krävs för att stärka dessa ytterligare. Utgångspunk-
ten har varit det arbete som Tidaholm genomfört 
kring sitt platsvarumärke; Bilden av Tidaholm, och 
därtill har deltagarnas egna tankar, funderingar 
och drömmar lagts till.

De faktorer som lyftes fram som stadskärnans 
kvaliteter var de unika butikerna, de kända eventen 
och den upplevda lättillgängligheten. Deltagarna 
lyfte också Tidaholms kultur- och industrihisto-
ria som är tydlig i stadens karaktär, med fokus på 
Vulcanön, det gamla industriområdet som är väl-
bevarat. Byggnaderna här används idag till många 
publika verksamheter, vilket har stor betydelse för 
upplevelsen av Tidaholm. 

Tidan lyftes också som betydelsefull. Vattnet är 
viktigt i stadsmiljön men inte tillräckligt utnyttjat 
för upplevelsen av staden. Önskvärt är fler gång-
stråk och mötesplatser med anknytning till Tidan. 
Det finns också en tydlig Tidaholmsanda, invånar-
na är företagsamma och samarbetar gärna. Det ska 
vara lätt att trivas i staden och nätverken ska vara 
inkluderande och välkomnande.

Framtidsscenarier
Fyra tänkta framtidsscenarier formulerades utifrån 
deltagarnas framtidsspaningar och nulägesanaly-
sen: 

“Det kulturella och historiska Tidaholm”

”Tidan - en del av Tidaholm”

”I Tidaholm händer det något året om”

 ”I Tidaholm är det enkelt att vara”. 

 
1. Det kulturella och historiska 
Tidaholm

Det här särskiljer Tidaholm från andra 
stadskärnor (i regionen, landet, världen):

• Tight centrum och en unik stadskaraktär

• Unika verksamheter och fantastiska 
entreprenörer

• Tidaholms historia och dess berättelser

Möjligheter:

• Flytta ut kaféer och restauranger i 
gaturummet och gör dem till vardagsrum

• Vidareutveckla event och koppla dem 
tydligare till platsvarumärket

• Lyft fram det unika; industrihistorien, 
tidaholmaren och bilintresset

• Stärk handelsupplevelsen som har en speciell 
karaktär med ortsunika företag



2. Tidan- en del av Tidaholm

Tidan är inte bara en del i namnet Tidaholm, det 
är en del i upplevelsen och identiteten:

• Stadsnära natur

• Vattnet en del av centrum

• Vattnet är den del av industrihistorien

Möjligheter:

• Sittplatser ut med Tidan

• Upplysta promenadstråk

• Uteserveringar vid vattnet

• Förbättrad tillgänglighet runt Tidan i hela 
stadskärnan, från Bältesberga till Turbinhusön

 
3. I Tidaholm händer det 
något året om!

Tidaholm låter höra talas om sig för att här 
händer det mycket:

• Många årliga evenemang

• Olika aktörer är arrangörer

Möjligheter:

• Torghandel

• Skapa handel utifrån upplevelser

• Olika träffar på torget

• Idrottsevenemang

• Konstnatten året runt, nya konstverk varje 
månad

• Lyfta något nytt varje månad, nya företag, 
konstverk, månadens tidaholmare, mm

  
4. I Tidaholm är det enkelt att vara

Närhet och bra tillgänglighet är en fördel i en 
mindre stad som Tidaholm:

• Nära till allt.

• Tillgänglighet är viktigt för en plats där alla är 
i fokus

Möjligheter:

• Tillgänglighet för fler, särskilt fokus på barn 
och äldre

• Naturliga mötesplatser för unga

• Attraktiva och tillgängliga utemiljöer och    
fastigheter

• Hållbarhetstänk i planering

• Utbudet av handel, besöksnäring, service och 
tjänster

• Viktigt att välkomna nya, informera och bjuda 
in till nätverk m.m.

• Vissa gator billösa under speciella månader

• Tidaholmaren och bilen



Måla bilden av Tidaholm
Formulera & prioritera

Under workshop 2 fick deltagarna beskriva sin vi-
sion och vad Tidaholm ska jobba med för att stärka 
platsens själ utifrån de fyra scenarier som kom 
fram i  Workshop 1. Deltagarna fick rita, klippa och 
klistra, för att beskriva sina drömmar om fram-
tidens Tidaholm. 

Deltagarna blev indelade i grupper och fick välja ett 
eller flera foton att utgå ifrån. Här är några exem-
pel på de bildkollage som deltagarna i den andra 
workshopen gjorde för att illustrera sin drömmar 
om framtida Tidaholm. Se vidare- Bilaga Workshop 
2.



Framtidens Tidaholm
Prioriterade platser

Det område som visionen beskriver är den centrala 
stadskärnan i Tidaholm. Utgångspunkten i visionen 
har varit att fokusera på centrum och hur man 
bättre kan binda samman de centrala delarna ur ett 
upplevelseperspektiv. Fokus har även legat på att 
lyfta och tydliggöra identitet och själ i den fysiska 
miljön. Visionen ska beskriva intrycken man får 
när man vandrar i framtidens Tidaholm, känslan, 
karaktären och upplevelsen. Tre platser valdes ut 
som prioriterade- Torggatan, Gamla torget och 
Tidan (se skraffering karta). Dessa beskrivs i text 
och bild i detta kapitel.

Torggatan
När du passerat någon av entréerna till Tidaholm 
kommer du sannolikt att vandra längs Torggatan, 
antingen på väg mot Gamla torget eller för att 
besöka någon av de tidaholmsunika verksamheter-
na och butikerna. Upplevelsen andas stolthet och 
personlighet. Här är du trygg oavsett om det är mitt 
på dagen eller om du vandrar längs gatan i ljuset av 
den stämningsfulla kvällsbelysningen. Genom de 
upplysta fönsterna ser du folk som arbetar, shoppar 
eller kanske tar en fika tillsammans.

Gamla torget
Gamla Torget är Tidaholms absoluta händelse-
centrum. Här möter man inte bara tidaholmare, 
torget är nämligen ett självklart besöksmål för 
turister. Här möts man också av upplevelser som 
verkligen andas Tidaholm. Det är inte bara företag, 
aktiviteter och events, här finns uteserveringar, 
utsmyckningar och konst som tydligt visar att det 

är just i Tidaholm du befinner dig. Skaparlusten, 
handlingskraften och kreativiteten är aldrig långt 
borta. När du går över torget hör du sorlet från 
uteserveringen och skratten från barnen som leker. 
Byggnadernas skiftande karaktär och upplysta 
fasader ramar in torgets gemyt. 

Tidan
Stråken utmed Tidan lockar till spontana prome-
nader eller möten när du bestämt träff med några 
vänner. Här möter du Tidaholm i olika dräkter 
oberoende när på året du kommer, miljöerna 
är inbjudande alla årstider. Här känner man 
verkligen kulturen och historien, berättad genom 
upplevelsen av husen, vattnet och de engagerade 
människorna man möter. Närheten till naturen är 
alltid närvarande. Och människorna du möter kan-
ske motionerar, är på väg till en kulturupplevelse, 
eller bara flanerar och trivs. Du själv kanske är på 
väg till en picknick eller för att äta lunch! Bilden 
visar samma tillfälle utifrån två årstider, våren och 
hösten.
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Gamla torget är hjärtat i Tida-
holm och skulle kunna annonseras 
som portaler enligt ett förslag från 
workshoppen (gröna pilar på kar-
tan). För att skapa en naturlig kopp-
ling till Vulcanön och Tidan krävs 
tydliga kopplingar mellan de två (blå 
pilar på kartan).



Torggatan - en gata som alltid överraskar

” Jag går på gymnasiet i stan. När 
skolan är slut tränar jag oftast men 
jag brukar också hänga med kompi-
sarna på de lysande bänkarna där 
man har fritt wifi och dessutom kan 
ladda mobilen. Men det är också kul 
att meka med kompisarnas bilar 
eller spela e-sport, vi gillar att göra 
saker i den här stan!

När skolan är slut ska jag plugga 
vidare men jag kommer stanna i 
Tidaholm. Det känns liksom i hela 
kroppen att jag hör hemma här.”

Oskar, 19 år



Gamla torget - Tidaholms hjärta
”Att besöka centrum innebär en 
stunds avkoppling för mig. Och elbi-
len står på laddning på Nya torget. 
Jag kan låta barnen leka tryggt 
och kreativt på torget, då orkar vi 
alla fortsätta shoppa och göra våra 
ärenden. Det funkar oavsett när 
vi är här, är det mörkt så gör den 
upplysta lekplatsen att man trivs 
även då. Det är också så mysigt att 
se hur livet sjuder i husen runt om-
kring. Man kan gissa att folk jobbar, 
träffas i studiecirklar, eller kanske 
planerar nästa stora evenemang på 
torget! ”

Sofia, 33 år



Tidan - en självklar del av centrum!

”Jag är ofta i centrum. Jag bor 
ju bara några minuter bort och 
uppskattar verkligen att pro-
menera i staden. Roligast är att 
träffa vänner för att äta lunch, 
eller som idag då jag stämt träff 
med barnbarnen för att fika. I 
förra veckan hejjade jag på dem 
när de sprang ett lopp i staden. 
Jag besöker ofta konstutställ-
ningar eller annan kultur och 
ibland är jag med och säljer 
mina grönsaker på marknaden.

Det ligger så mycket glädje i 
att kalla sig kulturtant men bo i 
Tidaholm. Något måste man ju 
göra när gubben alltid ska meka 
med bilar tillsammans med sina 
kompisar. Fattar inte vad de 
håller på med, men skaparglädje 
har dom!”

Marianne, 71 år



Några avslutande ord

Tidaholmarna beskriver sig själva som kreativa, 
handlingskraftiga, arbetsamma och jordnära. 
Vi på Tyréns som jobbat med dessa visionsbilder 
kan vittna om att det inte bara är tomma ord. 
Stämningen på våra möten och workshops har 
varit välkomnande, prestigelös, tillåtande och 
som sagt, kreativ. Man gillar verkligen att göra 
saker och gärna tillsammans. Tidaholmaren 
är också stolt över sin stad, sin hembygd och 
stadens historia. Berättelserna om hur man har 
byggt staden är aldrig långt borta.

Staden Tidaholm är ovanlig på flera sätt. Staden 
har, trots att den inte är så stor, en tydlig stads-
karaktär. Stadens historia och berättelser är på 
många sätt tydliga i stadsmiljön. Visionsbilder-
na, som bygger på tidaholmarnas egna dröm-
mar, visar att det finns ännu mer att göra. Det 
går att lyfta egenskaper och unika företeelser 
som gör staden ännu mer levande och attraktiv. 
Det visar inte minst deltagarnas egna fram-
tidsskisser som visas i rapporten.

När vi påbörjade vårt arbete ville vi fånga Ti-
daholms själ och låta den speglas i visionen. Vi 
behövde varken leta eller försöka fånga den, den 
fanns där och beskrevs tydligt av deltagarna på 
våra möten. Nu har Tidaholm bilder som beskri-
ver stadens själ. 

Så ta vara på möjligheterna, de finns där, ni har 
själva beskrivit dem. Framtiden tillhör Tidaholm. 




