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Sammanfattning 

Många mindre kommuner har idag svårt att bibehålla de naturliga sociala 

mötesplatserna i sina tätorter till följd av att större städer har mer att erbjuda. 

Att allt fler människor väljer större städer för olika sociala sammankomster 

leder ofta till att de mindre stadskärnorna blir folktomma och i sin tur 

försvinner den efterfrågan som behövs för att upprätthålla sociala 

mötesplatser. Syftet med det här arbetet är att se vad småkommuner kan göra 

för att uppmuntra sin befolkning att lämna hemmen och göra de sociala 

rummen mer attraktiva och levande. Arbetet kommer att ha fokus på 

Smedjebacken kommuns stadsutveckling och presentera förslag på åtgärder 

som kommunen kan vidta för att bli mer socialt hållbara ur ett 

planeringsperspektiv. 

Arbetet grundar sig mycket i Kevin Lynch och Jan Gehls teorier. Där Lynch 

vetenskapliga strategier ser det stora perspektivet av hur staden är uppbyggd 

och Gehls ideologier är på en mer detaljerad nivår där invånarnas möten 

inom staden är det primära. 

En fallstudie har genomförts för att samla in information om tidigare och 

framtida strategier för Smedjebackens stadskärna, även olika dokumentationer 

från kommunen har använts och insatta personer har intervjuats. En Lynch-

baserad observationsmetod över de centrala områdena inom staden har 

tillämpats. Metoden grundar sig i Lynch teorier från boken The image of the city 

där Lynch hävdar att människor ser och upplever staden utifrån de fem kritiska 

elementen: stråk, gränser, distrikt, noder och landmärken. Analysen 

genomfördes under två dagar i centrala Smedjebacken. 

Resultatet visar att Smedjebacken har ett flertalet olika punkter som skulle 

kunna förbättras för att främja den sociala hållbarheten inom centrum. Staden 

är uppdelad i tre större distrikt och har en osammanhängande karaktär vilket 

leder till att de få affärerna och sociala mötesplatserna i staden är utspridda och 

inte gynnas av varandra till följd av det. För att knyta samman stadskärnan har 

stadsplaneraren Jan Gehls teorier applicerats där han menar att människor 

måste uppmuntras till sociala möten i staden för att vilja vistas där. 

Nyckelord: Social hållbarhet, Fallstudie, Observationsmetod, Lynch-analys, Jan Gehl 

  



 
 

 
v 

 

 

  



 
 

 
vi 

 

Abstract 

Many small municipalities, in contrast to larger centers, struggle to offer 

natural social venues in their neighborhoods. As people choose larger cities for 

social gatherings, smaller city centers becoming depopulated and in turn they 

lose their necessary demand to sustain social meeting places. The purpose of 

this work is to see what small towns can do to make social spaces more 

attractive and vibrant and thereby encourage people to participated more in the 

public realm. This study will focus on Smedjebacken (Sweden) municipality's 

urban development and present proposals for measures that the municipality 

can take to become more socially sustainable from a planning perspective.  

The work is much based on Kevin Lynch and Jan Gehl's theories. Where 

Lynch's scientific strategies see the great perspective of how the city is built 

and Gehl's ideologies are at a more detailed level where the residents meetings 

in the city are the primary. 

A case study has been conducted to gather information about past and future 

strategies concerning Smedjebacken's city center, as well as documents, ideas 

and views of municipal official and knowledgeable persons through 

interviews. A Lynch-based observation analysis of central parts of the city was 

also used. The method is based on theories in Lynch’s The image of the city, 

Lynch argues that people see five critical elements in cities: paths, edges, 

districts, nodes and landmarks. This analysis was conducted during two days 

in Smedjebacken’s city center. 

The results show that Smedjebacken has several improvement points in order 

to increase the social sustainability in the city center. The city is divided into 

three major districts and has an incoherent character, which means that the 

few shops and social venues in the city are dispersed and do not benefit from 

one another as a result. In order to fuse the core of the city, recommendations 

based on Jan Gehl's theories are advanced. The key strategy recommended is to 

create social meetings that encourage residents to visit and participate in their 

community center. 

Key words: Social sustainability, Case study, Observation Method, Lynch analysis, Jan 

Gehl 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet av arbetet kommer att 

belysa Smedjebacken som ort, synliggöra några 

av stadens problem ur ett planerarperspektiv, 

arbetets frågeställningar, syfte, avgränsningar 

och de metoder som kommer att användas. 

Smedjebacken är en mindre kommun i södra 

Dalarna som har 10 790 invånare  (SCB, 2015). 

De som har kunnat följa Smedjebackens 

utveckling under en längre tid har bevittnat att 

det har blivit märkbart mindre aktivitet inom 

stadens centrum de senaste åren (B. Jernberg, 

personlig kommunikation, 27 april 2017). Det 

är framförallt handeln i centrala delarna av 

Smedjebacken som har förändrats. När handeln 

först kom till kommunen och en tätort bildades 

år 1352 placerades handelsgatan längs med 

Kyrkogatan, nära hamnen. Gatan fortsatte att 

vara Smedjebackens utnämnda handelsområde 

fram till 1950-talet (Smedjebackens kommun, 

2013), affärer började sedan att öppnas längs 

Vasagatan, som sedan blev stadens nya 

genomfartsled. 

Under åren har olika etapper av 

centrumutveckling skett och på grund av det har 

dess karaktär successivt förändrats. Exempelvis 

beslöt kommunens politiker 2010-02-09 att 

stänga Vasagatan för genomfartstrafik och 

istället skulle trafiken passera utanför de 

centrala delarna (Smedjebackens kommun, 

2010). Efter omläggningen har gaturummet 

längs Vasagatan bytt skepnad. Idag har 

kommunen en situation där en före detta huvudgata blivit en sekundär gata och där 

centrum alltmer förskjutits till Ahlbäcksplats där ICA, apotek, systembolag och en 

blomsterbutik finns lokaliserade. 

Figur 2 Vasagatan, Ahlhäckplats och Kyrkogatans läge (SLU, 2017) 

 

Figur 1 Smedjebackens geografiska läge 
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Idag står fastighetsägarna längs Vasagatan med tomma affärslokaler. Många av 

fastigheterna längs Vasagatan byggdes under 50-talet då handeln och det sociala livet 

såg annorlunda ut.  Idag finns ingen central kärna i Smedjebacken för handeln. De få 

affärer och restauranger som fortfarande finns kvar ligger utspridda längs 

Kyrkogatan, Vasagatan och intill Ahlbäcksplatsen (L. Silfverin, personlig 

kommunikation, 20 april 2017). 

Soutwort (2005) hävdar att som det övergripande ser ut nu överger handeln mindre 

städer, människor från mindre orter åker till större städer som har bredare utbud än 

att handla från sitt eget centrum. Allt fler sociala sammanhang försvinner från 

småstäderna och det blir svårare att finna platser att socialisera sig på i mindre 

städer. 

1.1 Problemdiskussion 

Enligt Lennart Silfverin (personlig kommunikation, 20 april 2017) har utvecklingen 

inom Smedjebackens centrum stannat av och det finns numer väldigt få affärer kvar 

inom stadskärnan. Andra mindre orter runt om i Sverige har liknande problem med 

att kunna bevara den lokala handeln på grund av att de geografiskt är nära en eller 

flera större städer. Det finns större utbud av handel och andra sociala aktiviteter 

bara 20-45 minuter från Smedjebacken, exempelvis Borlänge och Ludvika kan 

erbjuda ett bredare utbud relaterade till nöje, kultur och handel. Borlänge har 

köpcentrumet Kupolen som är Dalarnas största, och det ligger 45 minuter från 

centrala Smedjebacken. Kupolen innefattar över 100 butiker och i närheten finns 

även större kedjor såsom Ikea, Clas Ohlson och Elgiganten.  

Ludvika som är Smedjebackens grannkommun ligger mindre än 20 minuter bort och 

även där finns större affärskedjor, likväl är inte utbudet lika brett som inom 

Borlänge. Närheten till externa handelområden som Borlänge och Ludvika ses som 

en anledning till att färre människor ser Smedjebackens centrum som en naturlig 

social mötesplats då de väljer bort att handla och vistas där. 

I den nationella folkhälsoenkäten som Folkhälsomyndigheten (2016) har genomfört, 

var det vid de senaste enkäterna 34 % av Smedjebackens kommuns invånare som 

angivit att de inte har ett bra hälsotillstånd. I Smedjebacken är det en hög andel 

(33%) (Högst i länet och över rikssnitt) som i undersökningen redovisar att de har 

ett lågt deltagande i sociala sammanhang som exempelvis vid fester, sportevenemang 

och föreningsmöten. Det låga sociala deltagandet av invånarna i Smedjebacken är en 

anledning till varför den sociala hållbarheten är viktig. Vad kan Smedjebacken göra 

för att få fler invånare att delta i sociala sammahang ur ett planeringsperspektiv?  
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1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna bygger på vad förutsättningar är för handel i Smedjebacken och 

vilka åtgärder som kan vidtas för att främja de sociala mötena inom staden. 

• Hur kan  förutsättningarna för att bedriva handel i  Smedjebackens centrum 

förbättras genom fysisk planering? 

• Vilka platser inom Smedjebacken kan förstärkas för att få fler sociala 

mötesplatser? 

• Vilka strategier är lämpliga för Smedjebacken för att de ska få ett mer socialt 

hållbart centrum?  

1.3 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att undersöka hur Smedjebacken kan få en mer 

levande stad och skapa sociala mötesplatser med hjälp av stadsplanering. I ett 

hållbart samhälle mår invånarna bra och anser sig leva ett gott liv. Det är många 

olika faktorer som påverkar hur vi mår: var vi lever, hur vi lever, miljön, men även 

det sociala livet har en påverkan (Ullstad, 2014). Målet är att arbeta fram ett 

konkret förslag med fysiska planeringsåtgärder på vad Smedjebacken kan göra för att 

göra sitt centrum mer attraktivt och meningsfullt att vistas inom för att främja det 

sociala livet. 

1.4 Avgränsning 

De avgränsningar som författaren har koncentrerat sig på är hur den sociala 

hållbarheten kan förbättras ur ett planeringsperspektiv, den ekonomiska- och 

ekologiska hållbarhetsaspekterna kommer därav inte att tas upp. 

Uppsatsens geografiska avgränsningar kommer att vara de centrala delarna av 

Smedjebackens centrum där störst antal människor rör sig, det vill säga Lilla torget, 

Vasagatan/Vasatorget och Ahlbäckplatsen (figur 3). Anledningen till att fokus 

kommer vara på de centrala delarna av staden är det är att det är de platserna som 

enligt kommunens näringslivschef Lennart Silfverin (personlig kommunikation, 20 

april 2017) har störst utvecklingsmöjligheter för handel och sociala möten. 
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Figur 3 Geografisk avgränsning (SLU, 2017)  

1.5 Metoder 

Arbetet kommer att utgå från en fallstudie som innefattar intervjuer med personer 

som är väl förtrogna med  Smedjebacken och som har expertis inom särskilda 

områden som rör social- eller planeringsfrågor. Även tillgängliga dokumentationer 

kommer att användas för att få en fördjupad bild om hur Smedjebacken har arbetat 

med social hållbarhet och hur kommunen har tänkt med den centrumutveckling som 

de har bedrivit. Fallstudien kommer även innehålla en observationsmetod och en 

visuell analys över Smedjebacken centrum.  

Anledningen till att en fallstudie är lämplig i det här avseendet är att en sådan studie 

fungerar väldigt bra när det kombineras flera olika metoder i en forskning och skapar 

en triangulering, vilket i detta fall är nödvändigt för att få så bra helhetsyn i 

slutresultatet som möjligt. Dencombe (2009) hävdar också att en fallstudie är 

fördelaktig i småskalig forskning, vilket detta arbete betraktas som. 
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2 Teoretiskt ramverk  

Detta avsnitt kommer bland annat ta upp kort om den sociala hållbarhetens historia 

och hur synen på social hållbarhet är idag. Även den externa handeln kommer att tas 

upp, vad har den för påverkan på småkommuners sociala sammanhang? 

Grundpelarna i arbetet är framförallt Jan Gehl och Kevin Lynch teorier. 

2.1 Social hållbarhet 

Boverket (2010) skriver att begreppet hållbar utveckling anses ur ett allmänt 

perspektiv vara bestående av tre delar som är ömsesidigt beroende av varandra, det 

är: miljömässig eller ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social 

hållbarhet. Det här arbetet har avgränsat sig genom att bara fokusera på de sociala 

aspekterna inom hållbarhet ur ett planeringsperspektiv. 

Åhman (2013) skriver om att sedan slutet av 1980-talet har debatten om 

hållbarheten för det mesta bara handlat om det ekologiska perspektivet. I den tidiga 

debatten om hur en socialt hållbar stad skulle vara uppbyggd diskuterades framförallt 

avfallshantering, återvinning, förminskad bilanvändning och att använda sig av 

alternativa färdmedel som var mer miljövänliga (Weingaertner & Moberg, 2011). 

Åhman (2013) hävdar att under de senaste 10 åren har diskussionen om det sociala 

perspektivet tagits upp allt oftare. Han menar att det är viktigt att fortsätta diskutera 

om hur vi kan utveckla den sociala delen inom hållbarheten, för förståelsen om den 

idag inte är god även fast det är en så stor del i våra liv. 

Numer ses den social hållbarhet som en aspekt som ska fokusera på andra delar inom 

städerna, bland annat sammanhållning, kulturella värden, jämställdhet, hälsa och 

välbefinnande (Weingaertner & Moberg, 2011). Weingaertner & Moberg (2011) 

menar att för att främja social hållbarhet ska urbana områden förbättra livskvaliteten 

för alla människor och samtidigt främja en miljö som uppmuntrar till integration 

mellan grupper med olika kulturella och sociala bakgrunder. 

Enligt Boverkets (2010) skrift Social hållbar utveckling påpekar de att det i dagsläget 

finns många olika tolkningar på vad social hållbarhet är. De flesta är dock överens 

om att det handlar om att samhällens och städers utveckling ska vara långsiktigt 

socialt uthålliga. Boverket menar med sin text att de sociala aspekterna kan både ses 

som en process och ett tillstånd. Processen syftar på ett långsiktigt tänk som ska 

forma de sociala villkoren för kommande generationer. Tillstånd handlar om de 

konsekvenserna som finns för det sociala livet i dag. En socialt hållbar 

stadsutveckling ska enligt Boverket kännetecknas genom att alla olika gruppers 

behov inom samhället beaktas. 
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2.2 Handelns påverkan 

Enligt Boverkets (2004) skrift Dags att handla nu menar de att handeln skapar 

naturliga möten och samband mellan oss människor. Inom ett väl fungerande 

samhälle anser Boverket att handeln ses som navet. För att städer och samhällen ska 

kunna fortsätta utvecklas och växa så är en levande och konkurrenskraftig handel en 

förutsättning för att det ska bli verklighet. 

Southworth (2005) menar att om de traditionella centrala handelsgatorna försvinner 

till förmån för köpcentrum som ligger i utkanten av städerna töms centrumen på liv 

och rörelse. Det allmänna rummet har förändrats i och med att fler väljer att ta bilen 

till köpcentrum istället för att stödja den centrala handeln. Köpcentrum är numera 

platser där människor samlas för att handla och socialisera sig. På grund av 

konkurrensen från utomstående köpcentrum menar Knox (2009) att mindre städer 

har haft det svårt att bibehålla dragningskraften för företagare. Utöver att det är en 

ekonomisk förlust för kommunerna är det även dåligt för den sociala hållbarheten i 

staden då tidigare mötesplatser försvinner och det har en påverkan på livskvaliteten.  

Handelns utredningsinstitut (2009) skriver att den externa handeln i form av 

köpcentrum har haft den negativa påverkan på centrumhandeln då de kan erbjuda ett 

bredare utbud av volymhandelskaraktär kombinerat med funktionellt organiserade 

marknadsplatser med hög tillgänglighet som ger både lokala och regionala besökare 

ett mervärde. De större kommunernas centrala handel har anpassat sig efter den 

externa handeln och har skapat ett eget mervärde i form av att skapa en stadskärna 

som blir en helhet. Det vill säga att den vanliga detaljhandeln kombineras med 

restauranger, kultur, caféer och annan typ av service. Kommuner och regioner med 

en redan stor eller som har en starkt växande befolkning kan bibehålla sin 

detaljhandel centralt även i konkurens med externhandeln. 

Småkommuner har enligt Handelns utredningsinstitut (2009) inte kunnat anpassat 

sig i samma utsträckning och har under de senaste 10 åren tappat marknadsandelar i 

förhållande till större stadskärnor och externhandelsområden. Anledningen till att 

småkommuner inte har haft samma lycka som större kommuner i konkurrensen av 

externhandeln är att de inte har haft förmåga och resurser att konkurrera. Vilket 

resulterar i att de företag som har låg lönsamhet, produktivitet och 

förändringsbenägenhet har konkurerats ut och liknande mer framgångsrika företag 

har tagit deras plats.  
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Forskarna Thomas och Brombley (2002) hävdar att för att centrumhandeln ska 

kunna lyckas är det väsentligt att det finns en god tillgänglighet inom stadskärnan. 

För att uppmuntra till central handel bör fotgängare kunna röra sig mellan affärerna 

på ett smidigt sätt, Thomas och Brombley skriver om att kommuner som har bundit 

ihop primära- och sekundära gågator har fått mer attraktiva handelscentrum då den 

förändringen binder samman staden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.3 Kevin Lynch teorier 

The image of the city (1960) är skriven av den amerikanska stadsplaneraren och 

arkitekten Kevin Lynch och det är ett av hans mest igenkända verk. Namnet på 

boken är från att studien utgår från hur staden ser ut från en åskådares perspektiv. 

Studien tog fem år att genomföra och den beskriver vilka element inom en stad som 

är viktiga när människor bildar sig en uppfattning av staden.  

Frågorna som Lynch ville få svar på genom sin forskning var vad stadens utformning 

betyder för människorna som bor där och vad stadsplanerare kan göra för att få 

staden mer levande och minnesvärd. För att få svar på de frågorna som Lynch (1960) 

utgick från gjorde han studier av städerna Los Angeles, Boston och Jersey city. 

Studierna formade nya kriterier som kan användas som vägledning för byggandet och  

ombyggnationerna av städer. Den slutgiltiga produkten av studien landar i en 

originell och viktig metod för utvärdering av visuella intryck av staden. Metoden kan 

fungera som ett verktyg för arkitekter, planerare och invånare i städerna. 

Lynch (1960) menar att en stad beskrivs genom hur omgivningen ser ut runt 

omkring och de element som finns inom staden. Metoden som Lynch tog fram 

genom sina studier var att det är fem element som bildar staden. De elementen är: 

stråk, gränser, distrikt, landmärker och noder. Om alla de elementen är utplacerade 

på ett bra och sammanhängande sätt ökas människans förmåga att se och komma ihåg 

staden. Lynch (1960) skriver att det är viktigt för människor att komma ihåg och 

känna sig trygga i sin omgivning. Tillsammans ska elementen enligt Lynch användas 

av planerare för att förstå problem och möjligheter inom staden, och för att kunna 

designa staden utefter de slutsatserna som kan dras av dess element. 

 

Figur 4 Kevin Lynch fem element (Vowelsindia, 2017) 



 
 

 
17 

 

2.3.1 Stråk 

Stråk är områden som betraktaren av staden kan välja för att ta sig till olika platser, 

det kan innefatta exempelvis stigar, vägar, gator och järnvägar. De platserna ses 

oftast som de mest dominanta elementen inom en stad. Tillsammans med stråken 

kan betraktaren skaffa sig en bild av staden när den går igenom den och ser då hur de 

andra elementen är relaterade till stråken. Med hjälp av stråk främjas 

orienterbarheten inom staden som är väldigt viktig för brukarnas trivsel (Lynch, 

1960). 

Efter de undersökningar som Lynch (1960) genomförde av de olika städerna genom 

att han ställde frågor till invånare och gjorde egna observationer av människors 

rörelsemönster visar det sig att stråkens identitet är en viktig del av hur invånare och 

besökare upplever en stad. En av observationerna som Lynch gjorde var att 

människor väljer att gå där andra personer redan rör sig och fasadernas karaktär har 

även den en stor inverkan på hur människor väljer att betrakta ett stråk. Där 

fasaderna hade egna liv som exempelvis affärer och underhållning valde människor 

att röra sig. Trottoarernas utformning har ingen avgörande betydelse menar Lynch, 

dock kan planteringar förstärka stråkens identitet. Större stråk som saknar identitet 

inom en stad kan vara lätta att blanda ihop med andra större stråk, och därav kan det 

vara svårt att hitta och lokalisera sig inom en sådan stad. Identitet inom stråken är 

därav viktiga. 

Enligt Lynch (1960) är det framförallt stråk som antingen är väldigt avsmalade eller 

de som var mycket breda som drar till sig uppmärksamhet och därav är det oftast där 

människor väljer att gå. Kontinuiteten av ett stråk är väldigt viktig för att folk ska 

dra sig till dem. Med en tydlig kontinuitet kan besökare som inte har en stor 

kunskap om hur stadens gatunät är uppbyggt ändå kunna orientera sig inom staden. 

För att ett stråk ska ha en bra kontinuitet lär det vara enkelt för personer att förstå 

vart stråket leder dem. När exempelvis bredden av ett stråk avtar eller när den 

rumsliga kontinuiteten bryts, kan människor känna sig vilsna då förändringen gör att 

stråket får en annan karaktär och det blir svårt att veta om de är på rätt väg.  Lynch 

(1960) menar att människor vill veta vart stråk kommer ifrån och vart de leder, det 

ger en känsla av trygghet. Stråk med klara och välkända start- och slutdestinationer 

har starka identiteter och de hjälper till att binda ihop staden. Beskådaren får då 

också en känsla av stråket har en betydelse när den går längs det. 
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2.3.2 Gränser 

Lynch (1960) skriver att gränser är linjära element, men de ska ej betraktas som 

stråk. Däremot finns likheten att både stråk och gränser kan ha kvalitéer som visar 

vilken riktning som är att föredra. Gränser har en viktig del i hur människor 

uppfattar staden, då det hjälper dem att hitta och att se vilka platser som inte hör 

ihop. För det mesta uppfattas gränser som barriärer mellan två områden, men de 

kan också ses som sömmar som istället binder ihop platser. En barriär kan vara olika 

fysiska hinder inom staden som är svåra eller omöjliga att ta sig förbi, exempel på 

det kan vara järnvägar och vägar. Sömmar ses som motsatsen till barriärer, då de kan 

binda samman staden och förstärka stråk, till sömmar räknas floder och 

grönområden in. 

2.3.3 Distrikt 

Distrikt är  tämligen stora stadsdelar som en betraktare kan fysiskt och mentalt gå in. 

En stadsdel som ses som ett distrikt har en specifik karaktär och den känns igen av 

människor som har varit där förut. De fysiska karaktäristiska dragen som finns inom 

ett distrikt kan vara texturer, former, detaljer, användning, invånare, grad av 

underhåll och topografi. Utöver de fysiska delarna som går att ta på inom ett distrikt 

så finns det även andra aspekter som definierar vad ett distrikt är. 

Enligt Lynch (1960)  är exempelvis ljud och känslor är också en del av ett distrikts 

karaktär, att känna sig förvirrad och vilsen kan vara ett tecken på att man är inom ett 

visst distrikt. Gränser kan ha en stark eller mindre påverkande effekt på ett distrikt.  

En stark gräns kan både begränsa övergångarna mellan olika delar av staden och 

stärka distriktets identitet genom de tydliga gränserna. Mindre starka gränser ses 

som otydliga och det blir då svårt att veta exakt vart distriktet slutar. 

2.3.4 Noder 

Ofta ses en nod som områdets mittpunkt och de har en stark koppling med både 

stråk och distrikt. En nod är en punkt inom staden som sammankopplar stråk, då 

stråken möts uppstås ofta sociala möten inom noder då det är där personer stöter på 

varandra oplanerat. Noder kan vara exempelvis ett torg eller gatuhörn, 

övergångsställen, korsningar och olika typer av brytpunkter. 

Noder är väldigt viktiga för staden då brukare är extra observanta över sin 

omgivning  vid sådana typer av mötesplatser och ser därav omgivningen mer tydligt 

och lägger märke till element  som annars  inte fångas upp av ögat. En nod behöver 

inte ha starka gränser eller andra former, men det kan hjälpa till att stärka intrycket 

och göra noden mer minnesvärd.  
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Noder bidrar till att en stad får en tydlig struktur som gör att brukare lättare kan 

hitta och ta sig igenom städer, det är på grund av att de sammalänkar de stråk och 

gränser som finns. 

2.3.5 Landmärken 

Landmärken är fysiska element inom en stad som kan variera mycket i storlek och 

utformning. Den viktigaste egenskapen som landmärken har är att den ska vara unik 

eller minnesvärd för området. En del av landmärkena ses vanligtvis från flera olika 

vinklar och det är möjligt att se dem från längre avstånd, exempel på sådana element 

kan vara kullar, kyrkor eller andra större byggnader som sticker ut visuellt. Sådana 

element kan vara väldigt användbara när brukare ska lokalisera sig inom staden, då 

landmärkena oftast förknippas med specifika platser och att de är synliga från långt 

håll. 

Andra typer av landmärken är de som inte syns från långa håll eller från flera olika 

vinklar, det vill säga de som bara sticker ut på en lokal nivå. Element på lokal nivå 

kan exempelvis vara statyer, träd eller skyltar som är förknippade med det specifika 

området som de är lokaliserade vid. 

2.4 Jan Gehl’s teorier      

Jan Gehl (2011) är en dansk arkitekt och professor inom stadsplanering som har 

skrivit en bok som heter Livet mellem husene, den första versionen av boken 

publicerades redan på 1970-talet. Syftet med boken var att peka ut de brister som 

fanns på de funktionalistiska byggnaderna och den stadsplanering som genomsyrade 

denna period. 

Dagens upplaga av boken är över 35 år äldre än den första utgåvan och många olika 

arkitektoniska stilar och ideologier har tagits fram under de åren. Även fast det är 

många år sedan första boken publicerades menar Gehl (2011)  att arbetet med 

livligheten inom städer och bostadsområden fortfarande är en väldigt viktig fråga 

som fortfarande är relevant.  

Gehl (2011) anser att karaktären av livet mellan byggnader förändras i samband med 

att samhällsituationerna förändras. Dock tycker han att det är anmärkningsvärt att 

de väsentliga principerna och kvalitetskriterierna som brukar användas vid arbete för 

mänsklig kvalitet i det offentliga rummet fortfarande är så pass oförändrad. 
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2.4.1 Stadens aktiviteter 

I det inledande kapitlet av boken Livet mellan husene börjar Gehl (2011) med att 

kategorisera de utomhusaktiviteter som finns inom stadens allmänna rum. Det 

handlar om de nödvändiga, de valbara och de sociala aktiviteterna. Samtliga aktiviteter 

har olika kravbilder på utformningen av den fysiska miljön.  

Nödvändiga aktiviteter inkluderar de faktorer som människor mer eller mindre måste 

göra varje dag, det kan exempelvis vara att gå till skola och arbete, göra olika typer 

av ärenden och att vänta på bussen. Sammanfattningsvis handlar det om aktiviteter 

som de involverade inom en viss grad måste delta i för att deras vardag ska gå ihop. 

Eftersom aktiviteterna är nödvändiga och att de kommer utföras oavsett vilka 

förhållanden som är rådande ställer de inte höga krav på den fysiska miljön (Gehl, 

2011). 

Valbara aktiviteter innebär enligt Gehl (2011) sådant som brukare väljer att göra för 

egen njutning och vilja om det finns tid och rum för det. Den kategorin inkluderar 

aktiviteter som att ta en uppfriskande promenad, stå stilla på ett område och  

observera omgivningen eller att sitta på en parkbänk och njuta av solen. De valbara 

aktiviteterna äger rum endast när yttre förhållanden är gynnsamma och när väder 

och plats är inbjudande. 

Sociala aktiviteter anser Gehl (2011) är beroende av att det finns andra människor 

inom den allmänna rummet som de kan se och höra. Exempel på det kan vara barn 

som leker, hälsningar och konversationer. Den mest utbredda sociala aktiviteten är 

dock den passiva kontakten som innebär att brukaren lyssnar och ser på andra 

människor utan att interagera med dem. De sociala aktiviteterna inträffar spontant 

som en följd av att människor rör sig och är inom samma område, det är möjligt på 

grund av de nödvändiga och valbara aktiviteterna som är anledningen till att 

människorna rör sig där inledningsvis. Möjligheten för att samtal och möten sker 

grundar sig mycket i hur mycket människor det är som vistas på samma område, fler 

människor resulterar i fler spontana möten och samtal. 

2.4.2 Kvaliteten av den fysiska miljön 

Gehl (2011) menar att när utomhusmiljön är av bristande kvalité inträffar bara de 

mest nödvändiga aktiviteterna i samhället. När de istället är av en god kvalité äger de 

rum i ungefär samma omfattning, dock tar de längre tid att utföra på grund av att de 

fysiska förhållandena är bättre och brukarna känner inget behov att fort få det 

avklarat.  Bra utomhusmiljö bidrar även till att de valbara aktiviteterna förekommer 

mer, för platserna lockar nu människor att stanna upp, sitta ner, äta och leka i större 

utsträckning. När gaturum och stadsområden är av dålig kvalité är det väldigt få 

aktiviteter som äger rum då människor istället väljer att skynda sig hem (figur 5).  
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Figur 5 Visar sambandet mellan fysisk miljö och i vilket utsträckning aktiviteter som brukas under de 
förhållandena (Gehl, 2011) 

2.4.3 Social intensitet 

De nödvändiga, valbara- och sociala aktiviteterna bildar ett sammanhängande 

mönster för aktiviteterna inom en stad. När de kombineras skapar de liv i de 

offentliga rummen inom städer och bostadsområden, platserna blir i och med det 

mer attraktiva och meningsfulla att vistas inom. De sociala sammankomsterna i 

städerna är väldigt viktiga enligt Gehl (2011) då  människor är i starkt behov att ha 

den sociala kontakten med andra individer.  

För att det ska vara möjligt att se och höra andra människor måste de offentliga 

rummen vara utformade på ett sådant sätt att de uppmuntrar till sociala möten. 

Karaktären av områden påverkads av den fysiska utformningen av platsen och där 

har planerare ett stort ansvar att ge de förutsättningar som krävs. I det avseendet är 

det viktigt att  ha en förståelse för relationen mellan de olika typer av kontakter som 

finns mellan människor. En social händelse kan både ses som enkel och kravlös, men 

också vara komplex och väldigt känslomässigt engagerande.  

Gehl menar att kontakten mellan människor kan ses som att den har en hög eller låg 

intensitet. Den passiva kontakten där brukaren bara observerar och lyssnar på andra 

människor ses som att den har en låg intensitet samtidigt som att ett möte med en 

nära vän är av hög intensitet (figur 6).  
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Figur 6 Intensitetsgraden av olika typer av kontakter (Gehl, 2011) 

2.4.4 Attraktiva offentliga rum 

För att främja aktiviteter i de offentliga rummen så måste platserna vara attraktiva 

för brukare att vara på så att möten kan ske. Gehl (2011) menar att personer drar sig 

till platser som är säkra, där det är komfortabelt att uppehålla sig och där det är 

möjligt att njuta. Gehl skriver att brottslighet är ett generellt problem som måste tas 

i beaktning i planering av städer. En sätt att förhindra att brott och att skadegörelse 

sker är skapa rörelse inom området, då det inger en känsla av trygghet att vara 

omkring andra människor, samt att platsen blir mer intressant att observera från 

exempelvis fönster.  

Tillsammans med de brukare som rör sig inom det offentliga rummet kan de som 

kollar ut genom sina fönster från kontor eller hem göra platsen mer säker då det 

alltid finns någon som kan ingripa om något olagligt inträffar. En bra belysning är 

också viktig för att kunna känna sig säker i det offentliga rummet. Med bra menas 

inte en stark belysning, utan det är belysning som belyser stora delar av området så 

att de mörka partierna blir mer ljusa, en varm belysning ger trygghet inom staden. 

Det är även viktigt att människor känner sig trygga i och omkring trafiken. 

Tryggheten av att känna sig säker runt biltrafik är en viktig del inom planering, det 

är det som avgör om människor trivs längs med trafiken eller inte. Det är lika viktigt 

att jobba med känslan av trygghet som att jobba med att förebygga olyckor. 

Föräldrar ska kunna gå med sina barn utan att hålla dem i handel och äldre ska kunna 

känna sig säkra när de går över en gata. Vägar och stråk utan fordonstrafik är den 

bästa lösningen för att uppnå en trygg miljö, en alternativ lösning till det är dock att 

ha låga hastighetsgränser och tillreda gator med blandad trafik. 
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Vädret är också en faktor som måste tas i beaktning inom planering av offentliga 

rum, alla typer av väderförhållande kan göra en vistelse utomhus obehaglig. 

Aktiviteter utomhus är väldigt beroende av bra väder, det är bevisat att det blir mer 

aktivitet och rörelse när det är sommar än om det är vinter i Skandinaviska länder. 

Under varma dagar väljer brukare att stanna längre inom det offentliga rummet. Det 

ska finnas möjligheter att undvika sol, vind och nederbörd på de offentliga platserna 

för att människor ska kunna uppehålla sig där under en längre tid. 

En stadskärna ska vara lätt att ta sig igenom som fotgängare, brukare ska kunna ta sig 

fram utan att stöta ihop med varandra och behöva flytta på sig. Platserna ska också 

vara väl lämpade för rullstolsburna och barnvagnar, ramper är nästan alltid att 

föredra istället för trappor i det avseendet. För att förstärka gatan och uppmuntra 

fotgängare att använda den är upplevelsen längs med stråket viktigt. Det ska vara 

stimulerande att vandra där och det ska finnas olika saker att titta på och observera 

för att det ska ses som en attraktiv gata.  

Att det finns platser inom staden där brukare kan uppehålla sig vid är viktigt för att 

uppmuntra till längre vistelser på platsen. Det ska finnas möjligheter till att bara 

uppehålla sig på en plats och observera de olika aktiviteterna som sker. Att det finns 

olika fasader, stolpar eller träd som möjliggör att människor kan luta sig mot dem 

och stanna upp en stund höjer upplevelsen av staden.  

Sittmöjligheter är en av de viktigaste aspekterna för att få människor att uppehålla 

sig längre stunder inom en offentligt rum. Brukare väljer oftast att sätta sig vid 

platser där det sker olika typer av aktiviteter som de kan observera när de sitter ner. 

Gehl skriver att en väl utrustad stad ska erbjuda ett stort antal olika typer att 

sittmöjligheter för att kunna ge alla olika typer av grupper inspiration och möjlighet 

att stanna. Det ska både finnas primära- och sekundära sittplatser, de primära 

innefattar bänkar och stolar som kan strategiskt ställs ut på de bäst lämpade platserna 

i staden. De sekundära sittplatserna är platser som används när det finns ett stort 

behov av att sitta ner, det är exempelvis trappor, låga väggar, socklar och 

lådliknande element. Placeringen av sittplatserna är viktig, en vindskyddad och solig 

plats är mycket mer attraktiv än en blåsig plats i skuggan. 

Estetiken inom platserna är viktig, otillfredsställande möblering och belysning gör 

att människor inte väljer att stanna där längre än nödvändigt. Därför är det viktigt 

med estetiskt tilltalande områden i staden, vackra träd och blommor, byggnader, 

platser och material höjer upplevelsen inom staden och gör att fler vill vistas där. 

 

 

http://www.synonymer.se/?query=otillfredsst%C3%A4llande
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3 Metod 

Det tredje kapitlet innefattar tre stycken metoder som tillsammans bildar en 

fallstudie. Den första delen innefatta intervjuer med personer som är väl förtrogna 

med Smedjebacken och som har expertis inom särskilda områden som rör sociala- 

eller planeringsfrågor. Även tillgängliga dokumentationer kommer att användas för 

att få en fördjupad bild om hur Smedjebacken har arbetat med social hållbarhet och 

hur kommunen har tänkt med den centrumutveckling som de har bedrivit. 

Den andra delen är en observationsmetod, det innebär i och med den här studien att 

tre platser inom Smedjebackens tätort kommer observeras under två dagar vid olika 

tidpunkter för att se hur tätorten är uppbyggd och hur den brukas. De tre 

observationsområdena har valts fram från intervjuerna där kommunens 

näringslivschef- och förvaltningschef för miljö- och byggkontoret har fått ge sina 

åsikter om de starkaste mötesplatserna lokalt inom Smedjebacken. Inventeringen 

kommer att dokumenteras med fotografering och i skrift enligt en Lynch-analys. 

Lynch-analys är en analysmetod som grundar sig från boken The image of the city 

som är skriven av Kevin Lynch (1960), där han menar att människan skapar sig en 

mental karta av ett område baserat på fem olika element. De fem kategorierna är 

stråk, gränser, distrikt, noder och landmärken, samtliga element kommer ha en del i 

studiens analys. Lynch analysens syfte är att identifiera var de olika elementen är 

lokaliserade inom kommunen och om de har ett ändamålsenligt syfte eller om de ses 

som barriärer för exempelvis fotgängare inom stadskärnan. 

Den tredje metoden är en visuell analys, vilket kommer att ses som ett komplement 

till Lynch-analysen. Hur människor rör sig och använder området, samt distriktets 

struktur och utformning kommer vara i fokus. 
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3.1 Intervjuer och dokumentationer 

Vid intervjuerna och dokumentationsgranskningen har information samlats in från 

olika typer av källor. Intervjuer har genomförts med kommunala tjänstemän som har 

jobbat med information som rör exjobbet. Kommunens näringslivschef Lennart 

Silfvering och förvaltningschef för miljö- och byggkontoret Bo Jernberg har 

intervjuats för att få en bild av tidigare och framtida arbeten med handel och 

centrumutveckling inom staden. Smedjebackens före detta folkhälsoplanerare 

Carolina Andersson har intervjuats för att få en ökad förståelse för det låga sociala 

deltagandet inom kommunen. Ronny Svensson som är en glesbygdforskare från 

Dalarna har också intervjuats då det är berikande att få värderingar från en forskare 

med lokalkännedom. Dokumentationer som tidigare har tagits fram av 

Smedjebackens kommun har granskats och utvärderats för att se  hur arbetet med 

centrumutveckling och social hållbarhet tidigare har sett ut. 

3.1.1 Smedjebackens historia 

Smedjebackens kommun är belägen i den sydligaste delen av Dalarna och gränsar till 

Västmanlands och Örebro län och är en del av det område i Sverige som brukar 

benämnas som Bergslagen. Hela kommunens historia är förknippad med 

järnhantering (Smedjebackens kommun, 2003). Redan på 1100-talet bröts malm i 

gruvorna och smältes tackjärn i hyttorna. Det har funnits sammanlagt ett 50-tal 

gruvor i kommunen och minst lika många hyttor. Smedjebacken har haft en viktig 

roll som centrum för handel och logistik, framförallt sedan byggandet av 

Strömsholms kanal (1777-1795), som var en viktig transportled för varor och gods 

från regionen via Mälardalen, ner till Stockholm och vidare ut i Europa 

(Smedjebackens kommun, 2003). Runt om i kommunen finns minnesmärken som 

påminner om den tiden. 

Smedjebackens kommuns (2003) tätort kan räkna sin historia från 1352, då en första 

kyrkobyggnad fanns uppförd i Norrbärke. På 1600-talet fanns Västansjö hytta och By 

hammare på var sin sida om ån i det som nu är Smedjebackens centrum. Utifrån 

dessa verksamheter utvecklades en av Bergslagens första storindustrier, 

Smedjebackens Valsverk, som fortfarande är kommunens största industri. I 

Morgårdshammar fanns vid samma tid Munkbo hytta och Vinsbo hammare, som 

kom att lägga grunden till Morgårdshammars mekaniska verkstad. Fram till och med 

1950-talet var Kyrkogatan tätortens handelsgata med ett varierat utbud av butiker 

och verksamheter i anslutning till hamnen och Smedjebackens Valsverk. 

Under 1950-talet skedde en markant förändring av tätorten med stor byggnation av 

egna hem, byggande av lägenheter utmed Vasagatan i för den tiden typiska 

flerbostadshus med butikslokaler i bottenvåningen (figur 7). 
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Figur 7 Äldre bild med flerbostadshus i bakgrunden (Smedjebackens kommun, 2013) 

Enligt kommunens näringslivschef Lennart Silfverin (personlig kommunikation, 20 

april 2017) började handelns nergång i Smedjebacken 1993 när det beslutades att 

genomfartsleden Vasagatan  som gick igenom staden skulle göras om till en 

miljögata. Genomfartstrafiken skulle istället ledas runt centrum via den som 

benämns ÖstraRingen. Gatan smalades av och farthinder uppfördes i de centrala 

delarna. Genom denna åtgärd försvann parkeringsmöjligheterna som tidigare varit i 

direkt anslutning till butikerna. Detta resulterade i att en stor del av den 

spontanhandel som tidigare fanns avtog. Även externhandelns framfart under samma 

tidsepok ses som en anledning till att centrumhandeln inom Smedjebacken försvann. 

Enligt Bo Jernberg (personlig kommunikation, 27 april 2017) har Smedjebacken inte 
tagit med den social hållbarhet inom sin planering. Han menar att det har varit 
bristfällande arbete med brukares rörelsemönster och att vissa beslut inom 
kommunen har hämmat centrumets användning. Bland annat blev det nya torget 
som invigdes 2011 inte uppskattad av invånarna inom staden, kritikerna anser att 
torgets yta blev för slät och att färgerna på området inte lockar till vistelse där.  
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3.1.2  Smedjebacken idag 

Smedjebacken har idag knappt 11.000 invånare och huvudort är Smedjebackens 

tätort där det bor cirka 5200 personer. Det finns ett varierat näringsliv och närmare 

1000 registrerade företag (Smedjebackens kommun, 2017). 

Kommunen har utvecklats till en populär bostadsort, många av invånarna pendlar till 

arbeten och utbildningar till någon av grannkommunerna. Smedjebacken tillhör 

kategorin ”pendlingskommun nära mindre tätort” enligt Sveriges Kommuner och 

Landsting (2017)  kommungruppsindelning. Kategorien inkluderar kommuner där 

minst 30% av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort eller där minst 

30% av den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. Totalt är 

nettopendlingen 1600 personer (SCB, 2015). 

Statistik från Folkhälsomyndigheten som har tagit fram den nationella 

folkhälsoenkäten (2016) redovisar att det är många av kommunens invånare som 

deltar väldigt lite i olika typer av sociala sammanhang. Den senast enkäten 

publicerades 2016 och  där visade det sig att Smedjebacken hade högst procent av 

personer som inte deltar i sociala möten av samtliga inom Dalarnas län, procenten 

låg på 33% vilket är inte bara högst i länet, det är också över Sveriges rikssnitt 

(19%). 

Carolina Andersson (personlig kommunikation, 28 april 2017) som har arbetat inom 

Smedjebackens kommun som folkhälsoplanerare mellan 2014 och 2016 berättade 

under en kortare intervju att det är många äldre som har lågt socialt deltagande 

inom kommunen. Anledningen till det är att det är få sammankomster som har 

fokus på äldre och att de istället blir sittandes hemma även fast att de är fysiskt 

friska. Även ungdomar upplever att de inte finns i något riktigt sammanhang och att 

det inte finns något som lockar dem till att gå ut och hitta på aktiviteter inom 

kommunen. Carolina poängterar att hon tycker att kommunikation med olika 

grupper från samhället är viktigt för att kunna förebygga det låga sociala deltagandet. 

Ett arbete som har genomförts inom Smedjebacken för att öka kommunikationen 
och få en bättre medborgardialog med ungdomarna är LUPP-undersökningar. Lupp 
står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och har genomförts 2005, 2010 och 
2015. Kommunen har även en ungdomspolitisk strategi från 2011 där resultatet från 
LUPP-undersökningarna ska användas som underlag för att förbättra ungdomarnas 
livsmiljö i kommunen. I undersökningen har ungdomarna eftersökt fler platser där 
de kan umgås. 
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3.1.3 Smedjebackens svagheter 

I och med att Smedjebacken är en kommun där en stor del av befolkningen pendlar 

till andra orter för att jobba och studera är det naturligt att många av dem handlar 

livsmedel och annat på den orten på grund av praktiska skäl. Resultatet av det 

innebär att butikerna inom Smedjebacken inte får ta del av köpkraften av 

kommunens egna åretruntbefolkning enligt R. Svensson (personlig kommunikation, 

11 april 2017). De centrumnära lokalerna som förekommer inom Smedjebacken är 

inte attraktiva för handlare då det oftast är mellanstora lokaler som finns tillgängliga, 

vilket det inte finns en efterfrågan för. Den efterfrågan som finns från handlare är att 

de söker små eller stora lokaler som är lokaliserade runt om Ahlbäckplats, då det är 

ett större flöde av människor där (Smedjebackens kommun, 2013). Längs med 

centrala Vasagatan har de flesta av de nuvarande lokalerna en dålig åtkomlighet. För 

att tillgängligheten skulle ses som godkänd skulle ramper, entréer och wc-

utrymmen behövas förbättras. Vid torget är det svårt att anordna uteserveringar på 

grund av att vägdragningarna framför befintliga restaurangers fasader är för nära 

inpå. Vilket skapar sämre förutsättningar under sommartid (Smedjebackens 

kommun, 2013). 

3.1.4 Smedjebackens möjligheter 

En intervju  med glesbygdsforskaren Ronny Svensson (personlig kommunikation, 11 

april 2017)  har genomförts. Han är bosatt i Leksands kommun och driver företaget 

Bergslagsgruppen som under många år drivit frågor som rör kommunernas framtid. 

Han är även verksam inom kommunens byalag som är en aktiv röst i utvecklingen av 

Leksands centrum. Ronny har en god kännedom om Dalarnas olika kommuner och 

håller kontinuerligt förläsningar för kommuner och organisationer. 

R. Svensson (personlig kommunikation, 11 april 2017) menar som många andra att 

det är den externa handeln som är en av de största anledningarna till att centrumen 

inom mindre kommuner töms på  handeln. Rättviks kommun som också är 

lokaliserat i Dalarna nämner han som ett positivt exempel. De har en huvudgata som 

har kombinerat en väl fungerande bilanvändning och gågata genom centrum. 

Parkeringsmöjligheter är placerade längs med och i närheten av butikerna och det 

finns säkra gångmöjligheter som leder till ett aktivt centrum. Han tycker att det 

konceptet är något som en kommun som Smedjebacken skulle kunna ta efter.  
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Bo Jernberg  (personlig kommunikation, 27 april 2017) anser att möjligheterna  för 

utveckling framförallt finns vid Ahlbäcksplats där samtliga lokaler har 

handelsverksamhet. Ahlbäcksplats är det enda områden som har en efterfrågan på 

lokaler och det är unikt för tätorten. Näringslivschef Lennart Silfverin (personlig 

kommunikation, 20 april 2017) hävdar att Ahlbäcksplats är den starkaste punkten 

med mest rörelse i staden. Han påstår att platsen har potential för förtätning av 

handelslokaler.    

Ett annat starkt område inom staden är Lilla torget där det finns en närhet till den 

lokala hamnen. Smedjebacken har en av Sveriges största insjöhamnar och det menar 

Lennart är en styrka för staden och framförallt Lilla torget där Kyrkogatan kan 

fungera som ett stråk ner mot hamnen. Längs med gatan finns en större 

tegelbyggnad som tidigare har varit en del av Smedjebackens Valsverk, som numer 

är en kommunal byggnad. I dagsläget fungerar delar av byggnaden som ett kulturhus 

och kallas i folkmun för Meken. Enligt Lennart finns det stor potential med 

byggnaden och han menar att det skulle kunna bli ett kulturcentrum, eller att det 

skulle kunna förberedas för nischad handel i lokalen. 

Silfverin (personlig kommunikation, 20 april 2017) säger att även Vasatorget har 

potential att bli en viktigt social samlingspunkt i staden om det sker en förändring på 

den nuvarande utformningen. Han anser att en mer lummig miljö skulle kunna höja 

den totala upplevelsen av staden som den är idag. 

  



 
 

 
30 

 

3.2 Observationsmetod, Smedjebacken centrum 

Observationsstudien innefattar en Lynch analys av Smedjebackens centrum för att få 

en bild av hur stadskärnan är uppbyggd utifrån de fem element som Kevin Lynch 

anser att en stad kretsar runt. 

3.2.1 Lynch-analys 

Observationsmetoden genomfördes under två dagar,  en helgdag och en vardag  i 

maj under soliga förhållanden för att det skulle vara de bästa möjliga 

förutsättningarna för att se hur människor rör sig och använder centrala 

Smedjebacken. Anledningen till att metoden applicerades under just de 

förhållandena är för att Gehls (2011) studier påvisar att när väderförhållandena är 

goda väljer personer att göra fler sociala och valbara aktiviteter; istället för att bara 

göra nödvändiga aktiviteter som genomförs oavsett de yttre förhållandena.  

Genomförandet av metoden har utgått från Kevin Lynch (1960) teorier. De fem 

elementen distrikt, gränser, stråk, landmärken och noder som Lynch menar bildar en väl 

fungerande stad har tillämpats på Smedjebackens stadskärna för att få en uppfattning 

av hur  de elementen inom centrala Smedjebacken fungerar och vad de har för 

funktioner för stadens helhetsbild. 

3.2.2 Distrikt  

Smedjebacken har en liten och 

utspridd stadskärna, men det finns 

ändå tydliga distrikt som har olika 

typer av gränser mellan varandra. 

Under fallstudien berättade både 

kommunens näringslivschef och 

förvaltningschef att de tre områden 

som ses som mötesplatser inom 

Smedjebackens tätort är Vasagatan 

och Vasatorget, Ahlbäckplats och 

lilla torget (figur 8). Det är även de 

områdena som ur en Lynch analys 

ses som naturliga distrikt.  

 

 

 

 Figur 8 Distriktens utformning (SLU, 2017) 
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Vasagatan och Vasatorget 

Byggnadernas utformning och placering längs Vasagatan bidrar till tydliga gränser 

som gör att människor uppmuntras omedvetet att ta sig upp mot Vasatorget och 

kommunhuset. Därav ses de tillsammans som ett distrikt då de möts och kopplas 

samman på ett naturligt sätt med tydliga gränser i form av byggnader och vägar. 

Vasagatan och Vasatorget har en sammanhållen karaktär i form av gatuutsmyckning 

och husfasader, vilket bidrar till en enhetlighet. 

Ahlbäcksplats 

Distriktet är tydligt med omkringliggande gränser som bildas av affärernas fasader 

och den vältrafikerade Östra ringen. Karaktären på området är tydlig då 

markbeläggning och utsmycknader är av likartad utformning som ger platsen en 

visuell sammanhållning.  

Även Ahlbäcksplats användning bidrar till den tydliga karaktären då stora delar av 

Smedjebackens handel finns inom platsen och ses på grund av detta som kommunens 

handelsområde. De tydliga karaktärsdragen gör att platsen ses som ett tydligt 

distrikt. 

Lilla torget 

Gränserna runt om Lilla torget i form av Kolbäcksån, Östra ringen och Hamngatan 

(figur 9) gör att området blir inramat av dem alla och till följd av det ses Lilla torget 

som ett tämligen tydligt distrikt. Det finns likväl  ingen tydlig struktur eller 

sammanhållen karaktär inom området, då användningen av de olika fastigheterna är 

väldigt olika varandra. Det finns både bankverksamhet, hemslöjdsaffär, bilskola, 

pizzeria och pub inom distriktet vilket gör att det är mycket olika användningar 

inom området. 
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3.2.3 Gränser 

 

Figur 9 Gränsernas utformning (SLU, 2017) 

De gränser som finns inom centrala Smedjebacken är framförallt vägar för 

bilanvändning som hindrar fotgängare att förflytta sig mellan de olika distrikten utan 

att ta sig över en trafikerad väg. Utan de trafikerade vägarna som ses som barriärer 

hade centrumkärnan inom Smedjebacken varit mer sammanhängande. I vissa delar 

blir de trafikerade vägarna även barriärer inom de befintliga distrikten. 
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Östra ringen 

Är en av de starkaste barriärerna inom Smedjebacken centrum som framförallt är en 

barriär mellan distrikten Ahlbäckplats och Lilla torget (figur 9). Östra ringen är den 

nuvarande genomfartsleden som går runt stadskärnan. Det är ett samlingsnamn av 

Hamngatan, Trädgårdsgatan och Torggatan. Vägen är i och med att den fungerar 

som genomfartsled, en vältrafikerad väg och därav en stark barriär för fotgängare. 

Hastigheten kan i många fall ses som hög ur ett fotgängarperspektiv då det inte finns 

några utplacerade farthinder. 

Centrala Vasagatan 

Vasagatan sträcker sig en lång bit genom Smedjebacken tätort då den tidigare har 

fungerat som genomfartsled (figur 9). Det är den centrala delen av Vasagatan som 

går igenom hjärtat av Smedjebacken som ses som en gräns, vägen är inte lika 

vältrafikerad som Östra ringen och hastigheten är relativt låg. 

Men trafiken än ändå så pass påtaglig att gångtrafikanter kan se vägen som en mindre 

barriär. Dock finns det breda övergångsställen som gör att känslan vid övergång till 

andra sidan gatan känns säker. 

Kyrkogatan/Risgatan 

Lilla torget är i dagsläget inte ett vältrafikerat distrikt då möjligheterna till bra 

parkeringar kommer i ett tidigt skede och många väljer att lämna bilen vid ärenden 

inom området. Gatorna fungerar inte som genomfartsleder då andra alternativ finns 

för det syftet, det är mestadels bara de som har ärenden inom området som 

använder vägen.  

En viss trafik finns dock och det är på Risgatan och Kyrkogatan (figur 9), 

hastigheterna är låga och det finns ett fungerande samförstånd mellan fotgängare och 

biltrafikanter. Därav ses Kyrkogatan/Risgatan inte som en stark gräns, men den 

måste fortfarande tas i beaktning vid planering av området. Tydligare 

övergångsställen skulle vara en åtgärd som skulle kunna genomföras för att öka 

säkerheten inom området. 
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Kolbäcksån 

Kolbäcksån är en gräns, men även en söm genom större delar av Smedjebacken 

(figur 9) och forsar sedan ut i sjön Barken. Den enda broförbindelsen som finns 

inom distriktet vid Lilla torget går över till Smedjebackens valsverk och är inte 

tillgänglig för obehöriga.Det är en barriär i det fallet och har en stor del i att lilla 

torget kan ses som ett eget distrikt. 

3.2.4 Landmärken 

 

Figur 10 Landmärkens placering (SLU, 2017) 

Smedjebacken har ett antal landmärken i form av unika eller viktiga byggnader som 

sticker ut från den stadsbild som annars finns i området (figur 10). De är byggda på 

sådana platser som förstärker de distrikt som de är lokaliserade på, oftast på platser 

där de syns från ett flertal olika riktningar och även från längre håll.  
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Kommunhuset 

Är en byggnad som kan ses som hjärtat i 

Smedjebacken, den är välkänd för 

lokalbefolkning och upplevs som praktfull  i 

jämförelse med omkringliggande bebyggelse. 

Den är lokaliserad centralt på Vasatorget (figur 

11) och är synlig från samtliga håll och även på 

längre avstånd. 

 

 

Folketshus 

Är en allmänt känd byggnad och är lokaliserad 

centralt längs med Vasagatan. Byggnaden 

utmärker sig inte visuellt från omkringliggande 

byggnader mer än att entrén  sticker ut några 

meter från den övriga husväggen (figur 12). 

Likväl har byggnaden en viktig funktion i 

staden och ses därav som ett landmärke. 

  

 

F.d. Baptistkyrka 

En före detta Baptistkyrka (figur 13) är 

placerad intill Ahlbäcksplats och är distriktets 

enda höga byggnad vilket gör det till ett 

landmärke för platsen. I och med att det är lätt 

att se den från långt håll och att byggnaden är 

placerad vid infarten till Ahlbäcksplats gör den 

till ett starkt landmärke för distriktet. 

 

 

 

Figur 11 Kommunhuset 

Figur 12 Folketshus 

Figur 13 Baptistkyrka 
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Gamla brandstation 

Den gamla brandstationen (figur 14) är det 

första landmärket som syns när trafikanter 

åker längs med genomfartsleden Östra ringen 

och kommer in i centrala Smedjebacken. 

Byggnaden är placerad vid korsningen till Lilla 

torget och är distriktets starkaste landmärke. 

Byggnaden är hög i jämförelse med 

omkringliggande byggnationer och det gör att 

den är synlig från längre avstånd och kan 

fungera som en lokaliseringspunkt. 
  

 

 

F.d. Kyrka 

Är inte ett lika dominant landmärke som 

Gamla brandstationen, men är likväl en 

byggnad som sticker ut i och med sitt 

tornliknande parti (figur 15). Den fungerar 

mer som ett landmärke inom distriktet Lilla 

torget än för Smedjebacken. Är synlig från 

samtliga håll inom distriktet. 

 

 

 

Figur 14 Gamla brandstation 

Figur 15 F.d. Kyrka 



 
 

 
37 

 

3.2.5 Stråk 

   

Figur 16 Stråkens utformning i staden (SLU, 2017) 

Centrala Vasagatan 

Har varit ett starkt stråk i och med att det har under många år fungerat som 

Smedjebackens affärsgata. Riktningen mot kommunalhuset och torget (figur 16) gör 

att det finns ett tydligt slutmål som är visuellt synligt från långt håll då gaturummet 

är tämligen rakt och har en bred karaktär (figur 17).  

Det är lätt att orientera och följa stråket och det är en genomgående sammanhållning 

visuellt längs med hela gatan. Träd finns sporadisk utplacerade och grönskan gör att 

den annars hårda karaktären längs stråket med gatplattor och putsade fasader känns 

något varmare. Skyltfönster finns i anslutning till gågatan och om de varit huserade 

av affärsverksamheter hade de förstärkt stråkets karaktär, men i och med att de flesta 

är tomma känns gatan istället ödelagd. 
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Figur 17 Centrala Vasagatan  

Stråk vid lekparken 

Ett av de mer välanvända stråken inom Smedjebacken då det är den främsta länken 

mellan Vasatorget och Ahlbäcksplats. Lekparken är den centrala del där flest sociala 

möten sker och det är mycket rörelse via stråket. Visuellt sticker inte stråket ut 

(figur 18), det är inte en bred eller smal gata och gatuutsmyckningen är sparsam. 

Det är framförallt att stråket nyttjas som en sammankoppling mellan två distrikt som 

gör det så pass starkt. 

 

Figur 18 Lekparkens stråk 
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Ahlbäckstråk 

Ahlbäckstråk är en gång- och cykelväg som länkar samman Vasagatan med 

Ahlbäcksplats. Stråket känns smalt när det går mellan de höga husväggarna. 

Underlaget är identiskt med markbeläggningen som går utefter Vasagatan och längs 

med Ahlbäckstråk finns mindre gräspartier som är det enda inslaget av grönska (figur 

19).  Stråket ses som svagt då det saknar enhetlighet. Brukare använder stråket men 

kanske i den utsträckning som det varit tidigare när Vasagatan hade en mer gynsamm 

handel.  

 

                                            Figur 19 Ahlbäckstråk  

Sveavägen/Risgatan 
 
Är en sammankoppling mellan två stycken gator som vävs ihop på ett naturligt sätt i 

en korsning så att de tillsammans skapar ett stråk. Från Vasagatan kommer den delen 

av Sveavägen som bildar stråket och ner för backen fortsätter Risgatan mot Lilla 

torgets distrikt. Stråket har inte några nämnvärda trottoarer eller gågator för 

fotgängare och cykeltrafikanter (figur 20), det gör att biltrafik och oskyddade 

trafikanter delar på utrymmet. Biltrafiken är dock mild och samspelet med 

oskyddade trafikanter fungerar bra. Stora björkar och annan grönstruktur gör att 

stråket får en lummigare karaktär och skiljer sig därmed från Vasagatans hårdare 

utformning. Det är inte mycket rörelse inom stråket då det finns tydliga barriärer 

vid de båda ändarna av gatan och brukare kan då tänkas ta säkrare alternativ. 

  

                                         Figur 20 Sveavägen och Risgatan 
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Kyrkogatan/Risgatan 

Kyrkogatan och Risgatan är Lilla torgets två gator som möts i korsningen vid den 

lokala klädaffären (figur 21). Under sommartid är det här ett populärt stråk i och 

med att det är en av vägarna som går ner mot Smedjebackens hamn där det finns 

båtplatser, hamncafé och krog. Längs med stråket är det en blandad äldre bebyggelse 

med både puts, tegel och trädfasader. Utefter Risgatan finns skyltfönster in mot 

klädaffären Bergströms vilket förstärker stråkets identitet. Stråket har ingen 

genomgående enhetlighet, det är ändock en stark karaktär inom stråket som sticker 

ut från övriga Smedjebacken i och med de äldre dragen. Det är lågt tryck med 

biltrafik längs gatan och samförståndet med de oskyddade trafikanterna är god. 

                                                      Figur 21 Hamngatan och Risgatan 
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3.2.6 Noder 

 

Figur 22 Noders placering i staden (SLU, 2017) 

Det finns ett flertalet noder i de olika distrikten, men fokuset i Lynch-analysen har 

legat på de noder där det är som mest rörelse av människor inom Smedjebackens 

tätort. De noder som finns inom centrala Smedjebacken tenderar att kretsa runt 

stråkens korsningar och omkring de två större matbutikerna ICA och Konsum. 

a) I anslutning till Konsums entré (figur 22) finns det en tydlig nod då det blir 

mycket rörelse i kombination med mataffären och den spelavdelning som 

finns inne i byggnationen som lockar mycket folk. Även en  gång- och 

cykelvägskorsning är dragen i anknytning till affären vilket bidrar med 

ytterligare aktivitet.  
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b) Vasagatan och Sveavägens korsning (figur 22) fungerar som en korsning för 

både bilister och oskyddade trafikanter. Det är en stark brytpunkt då det 

finns fyra olika stråk att följa från noden, vilket bidrar till att brukare på 

platsen måste stanna upp och välja färdriktning. Vilket resulterar i att de blir 

mer observanta på sin omgivning. 

c) Är en nod som ligger i anslutning till den centrala lekparken och 

Ahlbäcksplats (figur 22). Ett starkt gång och cykelstråk går genom noden och 

i kombination med aktiviteterna vid lekplatsen blir det mycket rörelse vid 

brytpunkten. I anslutning till korsningen finns en second hand butik med 

tillhörand café som bidrar till än fler sociala möten. 

d) Vid ICA’s entré (figur 22) är det mycket rörelse dagligen där många 

spontana möten inträffar när brukare går och handlar eller vandrar genom 

Ahlbäcksplats. I anslutning till ICA finns en trevägskorning för fotgängare 

och cyklister, som bidrar till valmöjligheter och att brukare stannar upp en 

extra stund för att lokalisera vart de ska. 

e) Korsningen som ligger vid infarten till Ahlbäcksplats (figur 22) ses som en 

stark nod för bilister som ska till området då mycket trafik passerar igenom 

korsningen. Det är inte en lika stark nod för de oskyddade trafikanterna då 

de trottoarer som finns är avsmalnande och det enda övergångsstället på 

platsen ligger nära en skarp kurva och det är svårt att se kommande bilister. 

Därav ses noden som farlig i vissa avseende för fotgängare och cyklister. 

Potentialen finns trots allt att korsningen skulle kunna bli en stark nod för 

samtliga brukare då platsen är attraktiv då den är nära Ahlbäcksplats som är 

den plats med mest rörelse inom Smedjebacken. Mer kraft måste dock läggas 

på de oskyddade trafikanterna. 

f) Lilla-torgets enda brytpunkt är en trevägskorsning som bildas av Risgatan 

och Kyrkogatan (figur 22). För distriktet ses det som en viktig nod då all 

trafik går genom korsningen, bilister såväl som gångtrafikanter. Det är den 

plats som det har mest rörelse på och det är där det är högst troligt att de 

flesta spontana mötena sker. Noden har en väldigt viktig funktion för 

distriktet. 
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3.3 Visuell analys av distrikten 

Den visuella analysen är ett komplement till Lynch-analysen, där även Gehls (2011) 

teorier tillämpas. Istället för att se hur Lynch (1960) fem element är placerade inom 

Smedjebackens stadskärna kommer mer fokus att vara på hur människor använder 

platserna och deras visuella utformning i form av fasader och tillgänglighet. 

För att underlätta analysen togs tre punkter fram, Rörelse inom distriktet tar upp hur 

fotgängare, cyklister och bilister rör sig inom området och hur de samspelar med 

varandra. I Distriktets struktur ligger fokus på de olika elementen på platsen. Distriktets 

utformning berättar hur den fysiska miljön ser ut. 

3.3.1 Vasagatan och Vasatorget 

Rörelse inom distriktet: De flesta personerna inom området rör sig vid centrum och 

ner mot Konsum som är den affären på området som drar till sig ett större antal 

personer till distriktet. Konsum kan ses som Vasagatan och Vasatorgets nav där 

spelintresserade personer samlas under större delar av veckan.  

En del människor som rör sig inom platsen bor i området då större delen av de 

byggnationer som finns är flerbostadshus. Det gör distriktet unikt då det är det enda 

distriktet med flerbostadshus inom Smedjebackens tätort. Det är lite biltrafik längs 

med hela området, vilket gör att brukare inte behöver känna sig oroliga när de ska gå 

över till andra sidan gatan. 

Distriktets struktur: Vasagatan och Vasatorget ger ett tråkigt inslag i stadsbilden, bleka 

färger och kvadratiska former gör att personer som går genom centrum inte vill 

uppehålla sig där mer än nödvändigt. De flesta lokaler som är avsedda för handel 

inom centrala Smedjebacken ligger främst längs Vasagatan och utgörs av små och 

mellanstora affärslokaler. De flesta är av en äldre karaktär, med stora skyltfönster ut 

mot Vasagatan. Många av de befintliga lokalerna som länge har stått tomma finns 

längs med markplan och källarplan vid Vasagatan och torget (figur 23). 

 

Figur 23 Fasader längs med centrala Vasagatan 
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Figur 24 Överblick över centrala Vasagatans utformning (Smedjebacken, 2017) 

Distriktets utformning: Torget har en hård karaktär där det är mycket asfalt och räta 

kanter i form av rektangulära blomlådor och en scen i samma fyrkantiga utformning 

(figur 25). Asfalten på torget har en rödare ton vilket ger en varmare känsla än den 

mer gråaktiva asfalten som finns på de omkringliggande gatorna. 

Det finns även två mindre fontän som ger torget mer liv och en fotovägg där konst 

kan ställas ut offentligt vilket gör torget mer personligt. Parkeringsmöjligheterna 

inom distriktet är begränsade och oftas krävs en kortare promenad för att ta sig till 

de affärer som är lokaliserade inom området. Ett schackbräde finns utplacerat på 

platsen, spelpjäserna är dock inlåsta i lådor och de används sällan. 

 

Figur 25 Vasatorget 
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3.3.2 Ahlbäcksplats 

Rörelse inom distriktet: Ahlbäckplats är det distrikt inom Smedjebacken där den mesta 

av rörelsen sker. Då platsen är starkt sammankopplad med den centrerade 

parkeringen blandas biltrafikanter med fotgängare i många moment vilket ibland kan 

göra att platsen upplevs som rörig och mindre säker. 

Distriktets struktur: Ahlbäckplats har under de senaste åren växt fram som 

Smedjebackens nya centrum, då den mesta av ortens handel sker på området. 

Det finns en god tillgänglighet med bil till Ahlbäckplats, Östra ringen som är 

Smedjebackens genomfartsled finns i anslutning till parkeringen som är kopplad till 

området. Från parkeringen är ICA, systembolaget, apotek, blomsteraffär och en 

loppis bara några få meter bort (figur 26), vilket gör att de omkringliggande 

affärerna drar nytta av varandra då kunder kan göra flera olika ärenden på området. 

Under observationen syns även ett jordgubbsstånd placerat utanför systembolaget, 

vilket är vanligt under jordgubbssäsongen. 

                                                                      
Figur 26 Systembolaget och ICA vid Ahlbäckplats 

 Distriktets utformning: Den större parkeringen har en sluttande karaktär och 

parkeringsplatserna närmas ICA-affären är högre upp än de som inte är lika nära 

affären. Mellan de olika etagen av parkeringsfickorna finns det kullersten. 

Byggnaderna är uppförda i enhetlig stil med tegelfasader. Endast före detta  

Baptistkyrkan har träfasad. Bakom Systembolaget finns en mindre park med ett fåtal 

bänkar anlagda. 

3.3.3 Lilla torget 

Rörelse inom distriktet: Nära Smedjebackens hamn och genom detta en mycket aktiv 

plats under båtsäsongen. I hamnen finns både sommarcafe, restaurang och turistbyrå 

vilka genererar många besökare. Bilanvändandet inom området är låg och det 

uppmuntrar till att brukare i vissa fall använder gatorna som gångstråk. 
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Distriktets struktur: Lilla torget är placerat vid Kyrkogatan, och där finns en viss 

handel, bank, trafikskola, olika resturangverksamheter och en kulturlokal i den 

gamla meken. De lokaler som finns för handel är framförallt Bröderna Bergström 

som är en nischad och anrik klädaffär som säljer märkesplagg och har en bred 

kundkrets. Inom Lilla torget finns det goda parkeringsmöjligheter, ett flertal platser 

utanför banken och ett 10-tal intill Bröderna Bergströms och trafikskolan. 

Byggnadernas karaktär inom området varierar stort, framförallt meken som tidigare 

har varit en lokal för Smedjebackens valsverk som idag används för olika kulturella 

evenemang. Inom området finns det bara ett fåtal butiker, annars är det i 

huvudsakligen olika typer av lokaler i varierande storlekar. 

 

Figur 27 Bilden visar Kyrkogatan och gatans enda uteservering 

 Distriktets utformning: Området är bebyggt med fastigheter av äldre datum. 

Huvuddelen av den äldre bebyggelsen utmed Kyrkogatan revs i slutet av 80-talet när 

planer fanns att Kyrkogatan skulle bli den nya genomfartsleden. Mekens tegelfasad 

och blyinfattade fönster ger ett rustikt intryck och de omkringliggande byggnaderna 

har träfasader. Inom området finns en hel del grönska i form av träd och även ett 

gångstråk utmed Kolbäcksån som leder vidare till det tätortsnära naturvårdsområdet 

Söppenmyren. Är även en del i den promenadslinga som finns iordningställd runt 

tätorten.  

 

Figur 28 Bilden visar klädaffären Bergströms längs Risgatan 
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4 Resultat - förslag på åtgärder 

Utifrån resultaten från litteraturens rekommendationer, fallstudiens och 

observationsstudiens resultat kommer förslag på förbättringar för att förstärka 

Smedjebackens tätort. En övergripande plan för hela centrum kommer att tas fram 

och även mer specifika planer för tio utvalda platser som har viktiga funktioner i 

staden (figur 29). 

4.1 Förbättringsförslag för stadskärnan 

Ambitionen är att föreslå strategier som Smedjebacken kan använda för att förbättra 

den sociala hållbarheten inom staden. I dagsläget är centrumkärnan inom 

Smedjebacken av en utspridd karaktär. Det finns ingen röd linje genom staden och 

det kan vara svårt för brukare som inte är från orten att orientera sig centralt. 

Stadskärnan är osammanhängande och för att skapa en enhetlighet inom centrala 

Smedjebacken måste de tydliga distrikten som finns knytas ihop och bli ett större 

sammanhängande distrikt.  

För att nå ambitionen att skapa en enhetlighet måste de tydliga barriärerna mellan de 

nuvarande distrikten bli mindre dominanta och mer lämpade för fotgängare att ta sig 

förbi. Även stråken har en viktig funktion i hur de olika distrikten knyts samman. 

Genom att förstärka de svagare stråk som finns och sammankoppla dem med de 

starkare stråken kan flödet av människor inom staden öka då tillgängligheten med 

gång och cykel blir bättre. Det ska vara enkelt att få en förståelse över vart de olika 

stråken leder och vilka stråk som hör tillsammans. Där kommer planteringar 

tillämpas för att förstärka stråkens identitet så att deras tillhörighet är enkel att 

avskilja. Stråk som har en stark identitet och som är lätta att avläsa vart dem tar 

vägen hjälper till att binda samman staden. 

Istället för att sprida ut de handelsområden som i dagsläget finns inom centrala 

Smedjebacken borde fokus vara att koppla samman nuvarande affärer och samla dem 

inom en mindre yta för att kunna skapa en form av handelscentrum där de drar nytta 

av varandra. Där skulle en småskalig förtätning och en smartare nyttjan av redan 

befintliga bebyggelser vara en lösning. 

Samtliga stråk, noder och distrikt ska ha en likformighet när det gäller den visuella 

utformningen av de offentliga rummen för att ge staden en starkare profil. Den 

visuella utformningen inkluderar aspekter som exempelvis designen av underlag, 

belysning, plantage och bänkar. Genom att de får en starkare identitet upplever 

brukare att respektive platser som har liknande karaktär hör ihop och de inger en 

känsla av trygghet när brukare rör sig inom staden då den likartade utformningen 

gör att områdena känns bekanta.  
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Möblemang i form av bänkar är viktig för att uppmuntra personer att vistas längre i 

området och ta del av karaktären av områdena. Den passiva kontakten är en av de 

vanligaste formen av social kontakt och där spelar sittmöjligheterna inom platsen en 

stor roll.  

Eftersom Smedjebacken är en pendlingskommun och bilen används flitigt borde 

parkeringsytor tillskapas för att fler får möjlighet att ta sig in till stadskärnan och 

parkera på ett enkelt sätt för att gynna affärsverksamheter och social möten. Vid 

parkeringsytor ska attraktiva stråk finnas nära som går genom hela stadskärnan.  

4.2 Specifika förbättringsförslag 

 

Figur 29 Områden för förbättringsförslag (SLU, 2017) 
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A. Torget bör erbjuda fler primära och sekundära sittplatser som bidrar till 

att brukare kan vistas på området under en längre tid. Möjligheten till 

sittplatser skyddade från väder och moduler som går att luta sig mot 

stående ska finnas på platsen. En mer lummig miljö med växtlighet i form 

av träd och planteringar ska skapas på området med god möblering och 

tillfredställande belysning kvällstid. Torget ska bli en naturlig mötesplats 

inom staden. 

 

Figur 30 Torget 

B. Miljön omkring lekparken bör förstärkas i form av bänkar, strategiskt 

utsatta blommor och träd för en lummigare miljö som flyter ihop med 

torget så att det bildas en enhetlighet där som tidigare har saknats. 

Belysning på omkringliggande fasader kommer höja känslan av säkerhet 

kvällstid och är estetiskt tilltalande.

 
Figur 11 Lekparken 
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C. Återinföra parkeringar i anslutning till vägkanten för att öka 

spontanhandeln och därmed främja handeln längs med gatan. Belysning 

och grönstruktur kommer vara sammanhängande med Vasatorgets 

karaktär. Förbättrad åtkomlighet i och till lokalerna för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

Figur 32 Centrala Vasagatan 

D. Skapa blompartier och god belysning längs med stråket. Tillföra en 

skulptur eller konstverk för att skapa ett mindre landmärke och därmed 

skapa en starkare identitet. En tilltalande estetisk miljö kommer höja 

stråkets användning och upplevelse. God belysning inger en känsla av 

trygghet kvällstid. 

 

Figur 34 Ahlbäckstråk 



 
 

 
51 

 

 

E. Fler primära och sekundära sittplatser. Skapa en säkrare miljö för 

oskyddade trafikanter med tydligare gång- och cykelvägar och tydliga 

övergångsställen. Mer grönstruktur och bänkar för mer trivsam miljö 

längs gångstråk och affärers fasader. Iordningsställande av cykelställ för att 

uppmuntra till alternativa transportsätt och minska biltrafiken på 

området. 

 

Figur 35 överblick över Ahlbäcksplats (Smedjebackens kommun, 2010) 

 

F. Möjliggöra för ytterligare handelslokal för mer rumslig platsbildning och 

Ahlbäcksplats får mer rörelse på området.  

 

G. Skapa enkelriktat stråk med låg hastighet och en blandad trafik på gatan. 

Ska utvecklas till en säker gata där oskyddade trafikanter kan känna sig 

trygga. Estetiskt tilltalande med gatusten, grönstruktur, sittplatser och 

varm belysning kvällstid. Kommer binda ihop samtliga distrikt.  

 

 

 

 

 

 

      Figur 32 Sveavägen och Risgatan 
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H. Utveckla ett säkert gångstråk för oskyddade trafikanter över barriären 

Östra ringen. Låg hastighet, övergångsställe, breda trottoarer och 

farthinder. Knyter ihop distrikten. 

 

Figur 33 Korsning för Östra ringen och Risgatan 

 

I. Belysning längs med stråket, på fasader och större träd för att  skapa en 

rumslig atmosfär. Förbättra trottoarer, placera ut sekundära och primära 

sittplatser längs med stråket. Förlägga övergångställen vid lämpliga 

platser.  

 

 

 

 

 

Figur 34 Fasader längs Risgatan och Kyrkogatan 
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J. Skapa lokalar lämpliga för evenemang, kontor och handel i lokalen Meken 

längs med Hamngatan. Blir mer livliga fasader med skyltfönster vid 

stråket och mer rörelse i området med en multifunktionell byggnad som 

kan anpassas efter efterfrågan. 

 

Figur 40 Mekens fasad som ligger längs Kyrkogatan 
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5 Diskussion 

Kapitlet innehåller en metoddiskussion där genomförandet av studien och om de 

metoder som har använts har varit lyckade eller inte. Även tankegångar på hur 

studien skulle kunna ha genomförts bättre resoneras. Det slutliga resultatet 

sammanfattas och de frågor som togs fram i början av arbetet kommer att 

diskuteras. 

5.1 Metoddiskussion 

Arbetet har utgått från en fallstudie över Smedjebackens tätort. Fallstudien har 

innefattat  skriftliga källor från forskare och även lokala dokumentationer från 

Smedjebacken, intervjuer med personer som är väl förtrogna med orten och en 

observationsstudie. 

De personer som har intervjuats valdes ut noggrant då samtliga skulle ha en koppling 

till Smedjebacken och ha en kunskap som kunde bidra till arbetet. I och med att den 

här uppsatsen är småskalig ansågs fyra intervjuobjekt räcka väl. Näringslivschef 

Lennart Silfverin bidrog med sin kompetens angående handelns utveckling inom 

Smedjebacken vilket är aktuellt i den här studien. Bo Jernberg, förvaltningschef för 

miljö- och byggkontoret har många års erfarenhet inom planutvecklingen inom 

Smedjebacken och kunde bidra med hur tidigare och framtida arbeten med tätorten 

har sett ut. Folkhälsoplanerare Carolina Andersson kunde ge en djupare bild om hur 

det sociala deltagandet är inom Smedjebacken idag och vad hon trodde kunde öka de 

sociala sammankomsterna. Ronny Svensson som är glesbygdforskare kunde bidra 

med de kunskaper som han hade om liknande samhällen som Smedjebacken. 

Intervjudelen blev lyckad, dock kunde den ha blivit bättre och mindre känslig för 

personliga åsikter om fler sakkunniga personer hade blivit intervjuade. Studien hade 

även kunnat ha fått en djupare diskussion om även allmänhetens och butiksägares 

åsikter hade kommit till tals. I och med att arbetet hade en tidsram så hade det blivit 

övermäktigt i den här studien då en stor skara människor hade behövts intervjuats 

för att få ett rättvist och användbart resultat. 

Fokus har varit på att använda ett färre antal skriftliga källor för att få en djupare 

förståelse för just de skrifterna. Det kan både vara en fördel och en nackdel. 

Fördelen är att kunskapen om de teorierna blir mer ingående och läsarna får då en 

bredare bild när de teorierna appliceras i studien. Nackdelen är att studien blir mer 

avsmalad och  om de teorierna är bristande kan de inte kompletteras med något 

annat.  
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Även fast att riktlinjen för examensarbetet är fem vetenskapliga artiklar har den här 

studien endast inkluderat fyra, anledningen till det är att det är svårt att hitta 

vetenskapliga referenser inom ämnet. Den vetenskapliga tyngden i arbetet har 

istället kompletterats med andra vetenskapliga skrifter. 

Valet av de skriftliga källorna har varit grundlig och de grundteorier som har använts 

i analysen har varit teorier från väl etablerade forskare som Jan Gehl och Kevin 

Lynch. Deras metoder har använts vid flertalet tillfällen under många år och därav 

kan de ses som mer pålitliga än vissa mindre etablerade metoder. 

Observationsmetoden genomfördes utifrån Kevin Lynch metod med de fem 

elementen; stråk, nod, landmärken, gränser och distrikt gav en bra överblick av 

Smedjebackens stadskärna. Lynch-analyser kan appliceras på två sätt, antingen som 

den här analysen har genomförts då en person med kunskap inom planering 

observerar staden enskilt. Ett annat sätt att tillämpa analysen är genom att fråga 

brukare inom staden hur de ser på staden utifrån Lynch fem element. 

Anledningen till att den här observationsstudien utfördes av författaren enskilt är att 

det är en mindre tidskrävande process. Dock hade studien kunnat blivit mer 

intressant om den enskilda observationen kompleterade med mentala kartor från 

personer som rör sig i stadskärnan där de hade kunnat beskriva hur de upplever de 

offentliga rummen. 

Den visuella analysen som har genomförts användes som en komplettering till 

Lynch-analysen och var på en mer detaljerad nivå. Där de offentliga rummens 

utformning och rörelsemönster bland brukare togs i åtanke. Tillsammans med 

Lynch-analysen blev den kompletteringen lyckad för att få en bredare bild över hur 

de olika distrikten ser ut visuellt och hur personer använder området. 

Lynch-analysen och den visuella analysen genomfördes under två dagar, en helgdag 

och vardag. Båda dagarna hade bra väderförutsättningar vilket enligt Gehl är 

positivt. Studien hade kunnat blivit mer precis genom att vara ute i fält fler gånger 

för att få en säkrare analys på hur mycket folk det är som brukar de olika platserna 

och hur de rör sig. Dock ansågs en vardag och en helgdag i alla fall ge en bra bild av 

hur de olika elementen inom staden kan brukas. 

I resultatet analyserades Lych-analysen utifrån Jan Gehls teorier om hur de allmänna 

rummen används och när olika typer av aktiviteter sker. Anledningen till att de två 

valdes att kombineras är att de kompletterar varandra på ett bra sätt när Lynch-

analyser ser det stora perspektivet utifrån stadens uppbyggnad och Jan Gehls 

metoder är mer på en detaljerad nivå där brukarnas möten hamnar i fokus. 
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De två metoderna fyllde i varandras brister på ett bra sätt, den kombinerade 

analysen hade dock kunnat bli bättre om en eller två ytterligare forskarteorier hade 

vägts in i det slutliga resultatet. Då hade de olika metodernas svagheter kunnat 

överlappat varandras styrkor och därmed fått en mer komplett helhet. 

Både Jan Gehl och Kevin Lynch litteratur är först och främst gjort för att tillämpas 

inom större städer. Smedjebacken är väldigt olik de större städerna som Lynch och 

Gehl skriver om och som de har utgått från sina studier med. Ett landmärke eller 

stråk i städer som  Los Angeles, Boston och Jersey city skiljer sig mycket mot 

detsamma i Smedjebacken. Därför skulle Gehl och Lynch metoder ha kunnat 

kombineras med forskningar och litteratur som tar upp teorier ur småskaliga städers 

uppbyggnad och sociala liv. Dock är det svårt att hitta sådana skrifter.  

Ett av de större dilemmana har varit att författaren av arbetet har ett långt förflutet 

inom Smedjebacken och kan i vissa fall haft förutfattade meningar om kommunens 

allmänna rum. Det kan ha varit både en fördel och en nackdel. Att ha 

lokalkännedom kan vara en mycket bra sak när åtgärder för det allmänna rummet 

ska tas fram. Då det finns en bredare kunskap att använda  än bara de observationer 

och analyser som har samlats in under de få dagar som har vistats inne i staden. 

De negativa påföljderna kan vara att det redan finns klara mål med hur slutresultatet 

ska se ut och det finns med omedvetet även fast författaren vill vara objektiv. Det 

här arbetet utgår från ett objektivt perspektiv utan personliga åsikter från skribenten 

och därav har alla påstående och analyser refererat till intervjuobjekt och skrifter 

från andra författare för att få ett så opartiskt slutresultat som möjligt.  
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6 Slutdiskussion resultat 

Fokuset i det här arbetet har legat på hur en mindre kommun som har en 

nedåtgående trend av användningen av sin stadskärna kan få det mer socialt hållbart. 

Mindre kommuner har det bevisat svårt med att kunna ha en väl fungerande handel 

inom sina tätorter. Handel är en viktig faktor när det gäller sociala möten, det är 

både ett fritidsnöje och en nödvändighet i människors liv. Därav ansågs det här 

arbetet vara relevant då social hållbarhet har fått ett större fokus inom planering 

under de senaste åren men inga drastiska åtgärder syns hos de mindre kommunerna.            

Syftet med arbetet är att ta fram realistiska åtgärdsförslag som kan göra 

Smedjebacken till en mer attraktiv stad att vistas i. Samtidigt som förslagen ska 

kunna hjälpa bygden på lång sikt att skapa ett underlag för fler sociala möten och en 

mer trivsam tätort.                                                                                                 

• Hur kan  förutsättningarna för att bedriva handel i  Smedjebackens centrum 

förbättras genom fysisk planering?  

För att Smedjebacken ska förbättra sin handel måste det finnas ett mervärde runt de 

nuvarande handelsområdena. Det ska finnas en helhet i områdena, den vanliga 

detaljhandeln ska kombineras med restauranger, kultur, caféer och olika typer av 

service inom samma plats.  

Kommunen borde förminska den totala ytan på de tre distrikt inom lokala 

Smedjebacken som ses som handelsområden, då underlaget för att fylla alla de 

tomma lokalerna inte finns. Kraften bör läggas på att stärka upp de områden som 

fortfarande har rörelse och liv och ge dem bättre förutsättningar att lyckas. Runt de 

resturanger och affärer som finns bör det byggas upp atmosfärer som lockar 

människor att vistas ute. Det kommer bidra till att brukare känner att de vill 

uppehålla sig längre inom distrikten och därmed förstärks möjligheterna för att 

verksamheterna på platserna ska locka till sig kunder. 

• Vilka platser inom Smedjebacken kan förstärkas för att få fler sociala 

mötesplatser? 

Resultatet visar att i stora delar av Smedjebackens tätort finns det potential att 

utveckla områdena till givande sociala mötesplatser om staden binds ihop med starka 

stråk och att det finns klara slut och startpunkter inom staden. Blir staden ett 

sammanhängande distrikt finns det potential för att hela stadskärnan kan skapa 

sociala mötesplatser, med en enhetlig och estetiska tilltalande stad kommer fler vilja 

vistas i det offentliga rummet. 
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• Vilka strategier är lämpliga för Smedjebacken för att de ska få ett mer socialt

hållbart centrum?

Smedjebacken bör skapa en sammanhängade stadskärna som brukare känner sig 

säkra i, det ska vara enkelt att lokalisera sig i centrum och det ska kännas tryggt att 

uppehålla sig i staden oavsett tid på dygnet. Det ska finnas en anledning till att 

människor ska vilja vara i stadskärnan och fokus måste ligga på att skapa mervärde 

för de som brukar staden. Det ska finnas möjligheter att göra valbara och sociala 

aktiviteter inom centrum. Uppfriskande promenader, att stå still och observera 

platsen eller att njuta på en parkbänk ska vara möjligt oavsett vart i stadskärnan 

brukaren befinner sig. Möjligheten till ett attraktivt stråk, sittplats eller en vacker 

utsikt ska vara nära till hands. Staden bör skapa möjlighet till spontana möten med 

att blanda olika typer av aktiviteter inom samma plats så att mer rörelse skapas och 

att fler möten kan ske. 
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7 Slutsats 

Genom en fallstudie som innefattade tre olika metoder kunde författaren få en bra 

överblick om hur staden är uppbyggd och om hur planeringen inom tätorten har sett 

ut tidigare. Metodernas resultat visar att en sammankoppling av intervjuer och 

dokumentationer, observationsmetod och en visuell analys kan få fram användbart 

resultat i forskning likt denna. 

Studien visar att i mindre samhällen som är i en liknande situation som 

Smedjebacken, där centrala handelsgatorna försvinner i förmån för köpcentrum, är 

det viktigt att tillskapa en sammanhängande stadskärna som har ett mervärde utöver 

detaljhandeln. För att få de allmänna rummen ska vara givande för sociala möten 

visar studien att det är viktigt att det finns en god tillgänglighet för fotgängare, där 

primära- och sekundära gågator binder samman staden. Det bör finnas möjlighet till 

aktiviteter som uppmuntrar till spontana möten. Enhetliga och estetiskt tilltalande 

platser lockar människor till att vistas i det offentliga rummet. 

Till framtida studier bör allmänheten och butiksägares åsikter inkluderas, mentala 

kartor från personer som rör sig och arbetar inom tätorten skulle kunna ge 

användbar information om hur staden används idag och vilka hinder som finns 

utifrån brukarnas ögon. Observationsstudien kan vid framtida studier vara under fler 

dagar, under olika årstider och tidpunkter på dygnet för att få ett bättre och säkrare 

resultat. Fler skriftliga källor hade gjort att arbetet fått ett bredare perspektiv. 

Litteratur som ser social hållbarhet ur småskaliga städers uppbyggnad och sociala liv 

är exempel på skriftliga källor som kan göra en framtida studie bättre. 
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