
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk planering 

Kandidatarbete, 15 hp 

Våren 2010 

Åseda 

En trist håla – 

eller? 

Annie Öhman 



Kandidatarbete, fysisk planering 15 hp, Annie Öhman, Blekinge tekniska högskola 
 

2 
 

 

  



Kandidatarbete, fysisk planering 15 hp, Annie Öhman, Blekinge tekniska högskola 
 

3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förord 

Detta är ett examensarbete för kandidatprogrammet i fysisk 

planering Blekinge Tekniska Högskola våren 2010. Arbetet handlar 

om det som finns mellan staden och den rena landsbygden, den lilla 

tätorten. Fallstudien för arbetet är Åseda i Uppvidinge kommun. Jag 

är född och uppvuxen här. Bilder och illustrationer är mina egna om 

inget annat anges. 

Jag vill tacka alla som ställt upp med sin tid för att berätta om sitt 

Åseda och vad de hoppas på för framtiden, tack till er och för ert 

stora engagemang! Ni har verkligen inspirerat mig i mitt arbete. 

Även tack till de som hjälpt mig på Uppvidinge kommun. 

Ett särskilt tack till Thomas och Jenny för att ni har lyssnat och 

diskuterat med mig.  

Handledare under arbetet har varit Agneta Sundberg.  

Annie Öhman, Åseda, 2010-05-17 
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Sammanfattning 
Sverige har 1936 tätorter (Boverket, 2006) varav flera av dem är 

orter med mindre än 2000 invånare. Alla vet hur dessa mindre orter 

ser ut och vad man menar med en stad eller landsbygd. Stad och 

land är väldokumenterade och analyserade, planering i städer finns 

det mycket skrivet om. Men det som finns mitt i mellan dessa är 

den lilla tätorten och om den finns det mindre skrivet. 

Arbetet tar upp vad den lilla tätorten är och vilken slags planering 

och livsmiljö som finns där. Att leva i en liten tätort är ett annat sätt 

än vad det är i staden eller på den rena landsbygden. Det är ett 

urbant liv med agrara inslag, det finns mycket från båda världarna. 

Detta annorlunda sätt kräver ett annorlunda sätt att se på 

planering, det fungerar inte att utgå från stadens förutsättningar. 

 För att analysera den lilla tätorten görs en ortsanalys enligt 

Boverkets rapport ”Lär känna din ort”.  Samhället Åseda i 

Uppvidinge kommun är orten som används för en fallstudie och det 

är där ortsanalysen görs. Ortsanalysen består av en analys av 

platsen, livsmiljön och förhållandet till omgivningen. Denna 

ortsanalys och intervjuer med människor inom kommunen och 

invånare i Åseda leder fram till frågeställningar och riktlinjer för att 

fortsätta arbetet med en fördjupad översiktsplan uppdelad i 

delarna platsen och livsmiljön.  
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Inledning 

Syfte 

Syftet med mitt kandidatarbete är att undersöka små tätorters 

planering och framtidsbild med tätorten Åseda som fallstudie. 

Syftet är också att undersöka hur Uppvidinge kommun respektive 

medborgarna i Åseda ser på sin ort.  Mitt arbete med Åseda och 

studier om små tätorter ska resultera i en sammanställning av 

rekommendationer och frågeställningar för kommunen att arbeta 

vidare med i en fördjupad översiktsplan för Åseda. 

Problemformulering 

Sverige består av 1936 tätorter, för att räknas som en tätort ska 

orten ha minst 200 hus med minst 200 meter mellan husen. 

(Boverket, 2006) Idag utgår mycket av planeringen från städernas 

förutsättningar och det talas mycket om förtätning och hur 

människor ska få plats. Vi har goda kunskaper i hur planering i 

städer går till och detsamma gäller för landsbygden där vi vet hur 

det fungerar. Men det som finns där emellan, de mindre tätorterna. 

En stor del av Sveriges befolkning bor i mindre tätorter som alla är 

unika och som måste planeras för framtiden. 

Många av dessa mindre tätorter har en negativ 

befolkningsutveckling och måste planera för att antingen acceptera 

sin stagnation eller försöka expandera. En av dessa orter är Åseda i 

Uppvidinge kommun som under en längre period har haft en 

negativ befolkningsutveckling. 

 

 

Uppvidinge kommuns 
befolkningsutveckling. Källa ÖP 
2010 

 

 

 

 

Små tätorter som min uppsats kommer att handla om har i många 

fall en negativ befolkningskurva och det måste hanteras i framtiden. 

Antingen genom försök till att öka inflyttningen eller att acceptera 

den och göra det bästa av situationen. Det är trots detta 

fortfarande människor som bor i dessa orter och deras livsmiljö är 

inte obetydlig. Det finns även trender som tyder på en viss 

återflyttning till landsbygden och om den trenden fortsätter 

kommer dessa små tätorter med ett gott serviceutbud att vara 

viktiga i framtiden. 

 

Åseda är en liten ort i Uppvidinge kommun i Kronobergs län. 

Samhället har en väl utbyggd service med skolor, vårdcentral och 

affärer. Befolkningen har länge minskat och politikerna har som mål 

i den nya översiktsplanen som är på samråd våren 2010 att 

befolkningen ska öka.  Detta är den politiska viljan om framtiden 

men var finns de som redan bor här? Är deras önskan också att fler 
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ska flytta till Åseda eller är de nöjda med samhället som det ser ut 

idag? 

Frågeställning 

För att kunna nå mitt syfte med kandidatuppsatsen kommer jag att 

arbeta med följande frågeställningar. 

Hur bör planerare tänka när det gäller Sveriges mindre orter? 

Vilken livsmiljö är den lilla tätorten? Hur lever man om det skiljer sig 

från staden eller landsbygden. 

Är framtidsbilden hos kommunen och medborgarna densamma? Är 

det samma förhoppningar man har över vad som ska hända? 

Metod, teori och avgränsning 

Metod 

Jag ska genom litteratur som främst hämtas från ett projekt som 

Boverket genomförde i början 90-talet, där de studerade mindre 

tätorter i Sverige, studera hur kommuner tänker när små tätorter 

planeras och vad som är viktigt att tänka på när man arbetar med 

mindre orter. 

 

Jag ska sedan ha Åseda i Uppvidinge kommun som en fallstudie där 

jag studerar översiktsplaner samt semistrukturerade intervjuer med 

personer inom kommunen för att undersöka hur kommunen 

planerar och ser på framtiden för Åseda. Vid intervjuerna har jag 

använt mig av ljudupptagningar för att underlätta 

sammanställningen. Min fallstudie är en lite större tätort (ca 2400) 

men eftersom det är en liten skillnad från den vanliga definitionen 

har jag ändå tagit den som min fallstudie. Eftersom jag känner till 

orten underlättas mitt arbete med ortsanalysen. 

 

Jag ska även läsa tre andra översiktsplaner för att inspireras vidare i 

mitt arbete och se hur andra kommuner än Uppvidinge behandlar 

sina mindre tätorter. Dessa översiktsplaner är Växjö kommun, 

Lessebo kommun och Nybro kommun. 

 

Semistrukturerade intervjuer med boende i Åseda kommer att 

genomföras för att underlätta arbetet med min ortsanalys och 

förstå invånarnas förhoppningar inför framtiden. Senare i 

uppsatsen finns en redovisning av mina informanter, alla har 

godkänt att få användas i min uppsats. Ortsanalys av tätorten Åseda 

kommer att göras för att undersöka en tätort närmare ur olika 

vinklar. 

 

Jag ska även studera litteratur som behandlar varför allmänhet och 

expert kan ha olika bilder om hur en plats ska fungera eller 

utvecklas för att få en liten förståelse om varför planeringen på 

kommunen inte alltid fungerar som det är önskvärt. För detta har 

jag till största del använt mig av två avhandlingar av Mats Brusman 

och Chatarina Sternudd.  
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För att uppnå mitt syfte med mitt arbete kommer jag att börja med 

litteraturstudier om planering i mindre tätorter. Litteraturen 

kommer främst att hämtas från Boverkets projekt från 1990-talet 

om mindre tätorter men även avhandlingar som är relevanta för 

mitt syfte. 

Ortsanalysen kommer att genomföras på plats i Åseda genom 

inventeringar, studier av litteratur om Åseda, fakta från kommunen 

och genom semistrukturerade intervjuer med invånare, tjänstemän 

och politiker. 

Efter ortsanalys och intervjuer kommer jag att komma fram till ett 

reslutat som kan ligga till grund för frågeställningar och riktlinjer för 

ett fortsatt arbete med en fördjupad översiktsplan för Åseda. 

Resultatet kommer att utgå från delarna i min ortsanalys, Platsen 

och livsmiljön. 

Analysmetoder 

Ortsanalys kommer att användas för att förstå Åseda. Boverket har 

gett ut rapporten ”Lär känna din ort” där ortsanalysen betydelse 

och förslag på hur man kan genomföra en analys gås igenom.  

Boverkets ortsanalys är uppdelad i fyra steg, förstudie, 

fördjupningar, integrering och förslag. I förstudien ska deltagare i 

ortsanalysen identifieras och på vilket sätt de ska delta, det kan 

vara tjänstemän och olika föreningar. I fördjupningar analyseras 

platsen, orten som livsmiljö och ortens förhållande till omgivningen. 

Efter fördjupningen ska kunskapen integreras hos ortsanalysens 

deltagare och ett gemensamt kunskapsunderlag som kan användas 

för framtidsutveckling tas fram. Förslaget är det färdiga 

dokumentet där all kunskap är sammanställd. Senare i uppsatsen 

presenteras en mer ingående förklaring till ortsanalysen. (Boverket, 

2006) 

Mina informanter 

Dessa personer har jag gjort djupare och längre intervjuer med. I 

övriga fall där jag har diskuterat arbetet med boende i Åseda har 

det varit vid informella tillfällen och inte uttalat som en intervju för 

mitt arbete.  

Hans är stadsarkitekt på Uppvidinge kommun. Han har arbetat fyra 

år i kommunen och bor i Växjö kommun. Hans bakgrund är 

arkitektexamen från Lund och han har innan arbetet på Uppvidinge 

kommun mest ritat hus. Intervjun ägde rum 21/4. 

Åke är kommunstyrelsens ordförande. Han är nytillträdd men har 

tidigare arbetat i kommunen. Han bor i Uppvidinge med sin fru som 

han tillsammans driver ett företag med. (Intervjun fick genomföras 

på mail p.g.a. Åkes tidsbrist) 

Ingemar Hugosson, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. 

Privat arbetar han som projektingenjör inom verkstadsindustrin. 

(Även denna intervju genomfördes på mail p.g.a. min tidsbrist)   

Anna är 22 år och läser till sjuksköterska. Hon är född i Åseda och 

har kvar sin familj här. Själv bor hon i Nybro med sin sambo. 

Intervjun ägde rum 22/4. 
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Jenny är 22 år och arbetar på industri i Åseda. Hon är född i Åseda 

och har bott här hela sitt liv med sin familj. Intervjun ägde rum 

22/4. 

Johan är 42 år och arbetar som lastbilschaufför på ett åkeri i 

kommunen. Han är född och uppväxt i Åseda. Idag bor han med sin 

fru och deras två barn i en villa. Intervjun ägde rum 25/4. 

Marina är 55 år och arbetar inom barnomsorgen i kommunen. Hon 

är född i en annan kommun men bor nu i Åseda i en villa med man 

och två vuxna barn. Intervjun ägde rum 23/4. 

Helene är 45 år och arbetar som försäljningsansvarig på en industri i 

Åseda. Hon är uppväxt i kommunen på en annan ort och bor i Åseda 

med sin sambo och två vuxna barn i hus precis utanför samhället. 

Intervjun ägde rum 5/5. 

Tommie är 56 år och äger ett åkeri. Han är född och uppvuxen i 

Åseda och bor här med fru och två vuxna barn. Intervjun ägde rum 

26/4. 

Avgränsning 

Uppgiften 

Arbetet ligger inom programmet fysisk planering och är ett 

kandidatarbete på 15 hp. Arbetet med kandidatuppsatsen pågår 

under våren 2010. 

Arbetet är avgränsat till att handla om mindre tätorter. Det betyder 

att mitt arbete handlar om orter med mellan 200-2000 invånare. 

Jag kommer tidsmässigt inte hinna redogöra för andra faktorer som 

kommunens ekonomi, integration o.s.v. och hur detta påverkar 

framtidsbilden av orten. Jag kommer att vara medveten om dess 

betydelse för vilken framtidsbild det finns för Åseda men dessa 

faktorer kommer inte att redogöras för i denna uppsats. 

 Mitt resultat avgränsas till att riktlinjerna och frågeställningarna 

bara behandlar platsen och livsmiljön. Åsedas förhållande till 

omgivningen kommer jag inte kunna behandla lika ingående på 

grund av tidsbrist och kunskapsbrist. 

Geografiskt 

Geografiskt avgränsar jag mig till att studera Åseda tätort som 

fallstudie och hur framtiden kan se ut där. Jag kommer även att 

studera flera översiktsplaner för att se hur de mindre tätorterna 

planeras. Men de kommer att användas i första hand som 

inspiration. 

Källkritik 

Boverket är ett statligt verk och därmed inte opåverkat av politik. 

Detta är något som jag måste ta hänsyn till eftersom att mycket av 

min litteratur är Boverkets rapporter. 

Eftersom att jag är uppväxt i Åseda har jag viss förförståelse som 

har varit nyttig att ha med sig i arbetet men min personliga relation 
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till orten ha gjort att mina analyser inte är helt objektiva utan att 

min personliga relation till platsen omedvetet har påverkat 

resultatet.  

Resultatet från mina intervjuer beror givetvis på vilka det är jag har 

intervjuat och det är möjligt att andra informanter hade gett ett 

annat svar. Svaren gäller endast Åseda och kan inte ge något säkert 

svar på hur det fungerar i andra orter i Uppvidinge kommun eller i 

andra mindre tätorter. 

Min uppsats har inte ambitionen att ge ett heltäckande svar på vad 

den lilla tätorten är och kan inte heller göra det för varje ort är en 

unik plats. 

Den lilla tätorten 
Vad är en liten tätort 

Små samhällen är som ofärdiga städer som idag står inför ett val, 

hur de ska utvecklas. Om de ska fortsätta att kämpa för expansion 

och utbyggnad för att kunna växa eller om de ska acceptera sin roll 

som ofärdig stad och ändå kunna utveckla en egen identitet och bli 

en bra plats att leva på utifrån sina egna förutsättningar. 

Den definition som oftast används för tätort är att det ska bo minst 

200 personer tätorten och att det ska vara minst 200 meter mellan 

husen. I min uppsats är det denna definition jag använder mig av 

när jag skriver tätort. Denna definition har jag hämtat från SCB. 

Om du skulle resa genom Sveriges tätorter möts du av det vi känner 

till, vi reser genom städer, landsbygd och det där emellan. Städer 

och landsbygd finns dokumenterat och analyserat, vi vet alla vad en 

stad respektive landsbygd är men någonstans mitt i mellan stad och 

land finns små samhällen som vi åker igenom och som vid första 

anblicken ser likadana ut. Alla har en bild av hur detta lilla samhälle 

ser ut, man kan vara uppvuxen i ett eller så kanske man har 

tillbringat sin sommar där. Den röriga och svårgreppbara lilla 

tätorten. (Boverket, 1993) 

Den lilla tätorten som ser ut som vilken annan liten ort är ett 

mellanting mellan den rena landsbygden och staden. Detta att leva 

på en plats som är ett mellanting har en påverkan på hur man som 

invånare i den lilla tätorten identifierar sig själv. Detta är något som 

påverkar förändringsarbetet i tätorterna och är något som 

planerare måste ta hänsyn till. (Boverket, 1991) 

För det första måste man förstå varför dessa små orter finns. 

Gemensamt för Sveriges små tätorter är att de är en representant 

för våra senaste samhällsbildningar, de är oftast formade och ibland 

även skapta genom den urbanisering och industrialisering som 

skedde på 1800- och 1900-talet. Samhällen kan också ha bildats i en 

knutpunkt mellan två landsvägar eller för att landsbygdens bönder 

behövde ett samlat centrum för service. Ett återkommande drag i 

Sveriges tätorter är flerkärnigheten där olika centrum ligger sida vid 

sida, t.ex. järnvägssamhället och kyrkbyn, om det studerades skulle 
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det som kan upplevas som oordnat istället tydligt visa på hur orten 

har växt och hur strukturen ser ut. (Boverket 1993) 

Livet i den lilla tätorten 

Att bo i en liten tätort är lite som att bo mitt i mellan, du bor inte i 

staden och du bor inte på landsbygden. Men i bebyggelsen går det 

att spåra ambitionen som funnits om att markera gränsen mot den 

rena landsbygden och lyftas till något annat som mer liknar en stad. 

I den lilla tätorten finns närheten till naturen, den frihet som kan 

upplevas av detta, en slags trygghet när alla känner alla och en 

upplevelse av att kunna vara sig själv på liknade sätt som finns hos 

människor som lever på landsbygden. Men i den lilla tätorten finns 

också det som kännetecknar ett mer urbant liv, här finns skola, 

vård, omsorg och service. (Boverket, 1991). Det är i de små 

samhällena och i de medelstora städerna som de stora materiella 

och kulturella resurserna finns i form av t.ex. byggnader, 

infrastruktur, grönska och etablerade sociala nätverk. (Boverket, 

1996) 

Det lokala föreningslivet, sociala kontakter och hur de har tagit över 

delar av kommunens uppgifter och sammanhållningen blir viktig i 

den lilla tätorten. Där är det inte alltid genom det traditionella 

partipolitiska engagemanget som invånare påverkar. Utan man 

hittar alternativa sätt att samverka eller samarbeta med 

kommunen. En eldsjäls arbete kan vara viktigare än kommunens 

arbete för att t.ex. få igenom en ny idé om något eller starta ett nytt 

företag. (Boverket, 1991) 

Här är historian närvarande på ett annat sätt än i en stad och 

människor kan definieras genom vilken roll man har i den lokala 

historian, om man har sina rötter i samhället. Genom detta blir 

också släkt och familj viktigare. I det sociala nätverket 

överhuvudtaget är familjen viktigare än annan tillhörighet som t.ex. 

yrkeserfarenheter. Detta kan göra det svårt att flytta in till en liten 

ort utan att ha med sig detta sociala nätverk av släktband och 

familj. Det är lättare att hamna utanför när man inte har någon roll i 

den lokala historian. Genom att upprätthålla en kontinuitet i de 

lokala institutionerna ges det möjlighet att integrera nya invånare. 

(Boverket, 1991) 

Små samhällen och landsbygd är beroende av att städer där det 

finns komplett service fungerar. Dessa större städer är viktiga för en 

hel regions överlevnad. Dessa städer påverkar också hur de mindre 

samhällena och omlandet kan överleva. Den kompletta servicen 

måste finnas inom ett rimligt avstånd annars blir det för svårt att bo 

på den mindre orten. Städer och samhällen med olika identiteter 

och profiler i näringsliv och utbildning ska komplettera varandra. 

Om de gör det kan alla orter överleva utan att konkurrera ut 

varandra. (Boverket, 1996) 
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Ortsanalys för Åseda 
Boverket har gett ut boken ”Lär känna din ort” där ortsanalysen 

betydelse och förslag på hur man kan genomföra en analys 

beskrivs. Den tar också upp goda exempel från våra nordiska 

grannländer som använder ortsanalyser mer än vad som gjorts i 

Sverige. Ortsanalysens syfte är att öka kunskapen om en ort genom 

att engagera människor som lever där tillsammans med 

kommunen. Kunskapen ska sedan användas för den fortsatta 

utvecklingen. (Boverket, 2006) 

Nedan kommer en karta med de platser jag diskuterar mest i min 

analys och de som jag anser är viktiga att känna till; numrerade 

enligt följande: 

1. Kyrkparken 

2. Sillakröken 

3. Järnvägsparken 

4. Järnvägsområdet 

5. Grundskolan 

6. Gymnasieskolan 

7. Brunnsparken 

8. Campingen 
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↑ Norr  
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Vad är en ortsanalys? 

Boverkets ortsanalys är uppdelad i fyra steg, förstudie, 

fördjupningar, integrering och förslag. I förstudien ska deltagare i 

ortsanalysen identifieras och på vilket sätt de ska delta, det kan 

vara tjänstemän och olika föreningar. I fördjupningar analyseras 

platsen, orten som livsmiljö och ortens förhållande till omgivningen. 

Efter fördjupningen ska kunskapen integreras hos ortsanalysens 

deltagare och ett gemensamt kunskapsunderlag som kan användas 

för framtidsutveckling tas fram. Förslaget är det färdiga 

dokumentet där all kunskap är sammanställd. (Boverket, 2006) 

Helsingborgs kommun har arbetat med ortsanalyser efter den 

norska metoden ”stadsdelsanalyser”. Jag har läst dessa och 

kommer att hämta min inspiration till ortsanalysen från hur 

Helsingborgs kommun har arbetat tillsammans med rapporten från 

Boverket. Jag kommer att använda vissa rubriker från Helsingborgs 

analyser som jag tycker passar in i min analys över Åseda. 

Platsanalys för Åseda 
Det finns flera olika sätt att genomföra ortsanalyser. Boverket 

beskriver flera olika analysmetoder för analys av platsen, jag 

kommer att arbeta efter en realistisk platsanalys som ingår i 

metoden ”Norska stedsanalyser”. ”Norska stedsanalyser” ger ingen 

färdig metod utan realistisk platsanalys är en av metoderna men 

gemensamt för alla är att de innehåller delarna, landskap och 

naturförutsättningar, historisk utveckling, bebyggelsestruktur och 

enskilda byggnader, anläggningar och andra element. I övrigt 

väljer man sådant som upplevs viktigt för orten att studera. Att jag 

valde denna metod beror på att Boverket beskriver den som ett bra 

underlag för översiktsplaner eller fördjupningar samt politiska 

riktlinjer vilket jag tycker underlättar för mitt syfte. (Boverket, 

2006) 

Geografi 

Läge och omgivning 

Åseda tätort ligger i norra delen av Uppvidinge kommun i 

Kronobergs län. Uppvidinge ligger i den norra delen av Kronoberg 

på det småländska höglandet. Samhället ligger inom rimliga avstånd 

från ett flertal större städer, från Åseda är det ca 4,5 mil till Växjö, 

drygt 10 mil till Kalmar och ca 13 mil till Jönköping åt norr och 13 

mil söder till Karlskrona. 

Åseda är centralorten i kommunen och det administrativa 

centrumet för kommunen. Det är här t.ex. kommunhuset finns. 

Runt Åseda finns gårdar och mindre byar som har sin närmsta 

service i Åseda. 

Åseda ligger utmed riksväg 23 (mellan Växjö-Linköping) /37 (mellan 

Växjö – Oskarshamn) som möjliggör goda pendlingsmöjligheter mot 

Växjö som ligger ca 4,5 mil söder om Åseda. I både Växjö och 

Kalmar finns flygplatser och järnvägsförbindelser som gör det enkelt 

att ta sig vidare. Exempelvis går det smidigt att från Växjö ta sig 
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med tåg till Kastrups flygplats eftersom att Öresundstågen går från 

Växjö. (Uppvidinge kommun, 2010) 

Landskap och grönstruktur 

Åseda karaktäriseras av villabebyggelse med en tydlig uppdelning. 

Den äldre bebyggelsen i Åseda har en tydlig gräns mot den nya. 

Äldre bebyggelse ligger i det som tidigare var affärscentret i Åseda, 

kallat Kexholm. Nyare bebyggelse från 1950 - 1990-talen har 

placerats på motsatt sida av centrum. Det är tydligt när Kexholm 

börjar och det är lätt att förstå vilken del i Åseda som är den nya 

och vilken som är den gamla. Åseda kyrkby räknas också till det 

gamla Åseda men spåren från äldre tider är enklare att se i Kexholm 

så på så sätt upplevs det finnas en gräns mellan gammalt och nytt. 

Åseda har höjdskillnader som ger karaktär åt samhället. Kexholm 

ligger högt och i Åseda ”går man upp till Kexholm”. Det är även här 

vattentornet ligger som ett tydligt landmärke. Grönstrukturen i 

Åseda kan kallas splittrad. Det finns mycket gröna ytor men få 

sammanhängande gröna stråk. De flesta bostadsområden har nära 

till en park eller annan grön yta. 

Kyrkparken är det största centrala grönområdet men som tyvärr 

inte används mycket eftersom det idag är ganska misskött av 

kommunen. Den anlades på 1940-talet. Genom parken rinner 

Badebodaån som ett trevligt inslag. Den har tyvärr blivit mer av en 

baksida till affärerna och det är få som använder den. Det finns en 

lekplats som används lite om somrarna. I parken har också funnits 

en liten damm med fontän men det är flera år sen den rengjordes 

och användes. Idag står den bara och förfaller. 

Gröna släpp finns till många bostadsområden som ger samhället ett 

grönt intryck. De är fina men används inte till annat än för det 

estetiska intrycket. Vid det gamla stationshuset finns en liten park, 

allmänt kallad järnvägsparken, den är välskött och används mer än 

Kyrkparken eftersom den ligger mitt i centrum. 

Närheten till naturen kan minska behovet av grönytor inne i 

samhället men de som finns borde kunna utnyttjas bättre än vad de 

gör idag för rekreation och promenadstråk för ex. gamla som inte 

kan ta sig ut i naturen. 

Fotbollsplan och elljusspår finns som gröna inslag och det finns 

även trädplantering på många gator i centrum. På våren och 

sommaren ger Åseda ett grönt intryck. Grönstruktur finns det gott 

om i Åseda men den är splittrad och på sina ställen misskött. 

Omgivningarna runt Åseda är till största delen skogsmark, främst 

barrskog med inslag av odlingsmark runt de omkringliggande 

byarna. Landskapet är ett typiskt småländskt landskap med mycket 

skog där åkrarna ligger inbäddade i barrskogen. Åseda samhälle 

ligger också inbäddat i skogen som ger en tydlig avgränsning av 

samhället och det syns inte mycket av bebyggelsen från den större 

vägen som går förbi. Vet man inte om att Åseda finns så ser man 

det inte från vägen eftersom att det ligger så inbäddat i skogen. 
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Geologi och topologi  

Uppvidinge kommun är indelad i fyra olika landskapstyper där 

Åseda ligger i den delen som kallas Vattendelaren eller 

talldominerande höglandsdelen. I stort sett hela det området ligger 

över 230 meter över havet. Centrum i Åseda ligger dock lågt i 

förhållande till samhällets östra delar och området Kexholm som 

har branta backar och höjdskillnader. (ÖP 2010) 

Jordarterna i Åseda är till största delen isälvssediment med några 

inslag av morän och på vissa ställen ett tunt jordtäcke på berg. 

Bergarten är sur till intermediär intrusivbergart (granit, granodiorit 

mm.) (Geologiska institutet) 

 

Historia 

Åseda ligger i Uppvidinge kommun, tillhörande Kronobergs län. 

Uppvidinge betyder ” den övre skogsbygden” och uppvidingar är 

alltså de som bor i skogen. Kommunen bildades 1971 efter 

kommunsammanslagning av Åseda, Lenhovda, Nottebäck och 

Älghults kommuner. Kommunens centralort och också största tätort 

är Åseda med ca 2400 invånare (ÖP 2010) 

Åseda finns benämnt första gången 1345 som Asydum där a syftar 

på ån och sydum kommer från det fornsvenska ordet sidher som 

betyder lågt belägen. Naturlig eftersom den gamla kyrkbyn ligger i 

Badebodaåns dalgång. I området runt Åseda finns flera 

bronsåldersgravar och det tyder på att området har varit befolkat 

tidigt. Byn Åseda har järnåldersursprung. Utanför nuvarande Åseda 

kyrkogård hittade man ben som uppskattats vara från vikingatiden 

och därför har man dragit slutsatsen att kyrkogården har haft en 

föregångare på ungefär samma plats. (Åhman och Persson, 2000) 

Under medeltiden börjar det byggas mer på allvar i Uppvidinge 

kommun. Kristendomen sprids och människor organiserar sig i 

socknar. Åseda kyrka har vissa delar som har spårats tillbaka till 

medeltiden. Troligtvis har det varit en träkyrka som byggdes om till 

stenkyrka någon gång under senmedeltiden. Socknen ingick i 

prosteriet Uppvidinge som tillhörde Växjö stift. (Åhman och 

Persson, 2000) 

År 1545 bestod byn Åseda av tre skattegårdar en gård med 

sockenkyrka och en prästgård (Åhman och Persson, 2000) Gårdarna 

hette Prästgården, Klockaregården, Uddsgården, Brömsegården och 

Kexegården. Det är fortfarande på dessa gårdars marker som Åseda 

ligger och strålar samman vid kyrkan. (Magnusson, 1995) 

På en karta från början av 1700-talet syns att genomfarten genom 

Åseda sammanfaller med hur dagens Järnvägsgata sträckte sig ända 

fram till 1950-talet. Flera andra vägsträckningar från den tiden går 

att se även i dagens vägsträckningar. 

Efter digerdöden stiger befolkningen och den stora 

befolkningsökningen sker på 1800-talet. Åseda låg på den här tiden 

ganska isolerat från omvärlden med sina avstånd till större städer 

(Växjö och Kalmar) men i och med att allmänna vägar från andra 
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byar runt omkring gick till Åseda blev samhället tidigt ett centrum i 

området. (Herrlander, 1942) Under 1800-talet lokaliseras 

småindustrier till Åseda. Det var under slutet av 1800-talet som 

samhället växte och fler gårdars mark togs i anspråk för ny 

bebyggelse, år 1910 blev Åseda municipalsamhälle. 

(Municipalsamhälle var före kommunreformen 1971 en egen 

administrativ enhet för ett tätbebyggt område, samhället lydde 

under samma lagar som städer och köpingar. Wikipedia sökord: 

municipalsamhälle 2010-03-24) Bebyggelsen blev mer storslagen 

med trähus och panelarkitektur. (Åhman och Persson, 2000) 

Malmö Snickerifabrik som hade sin verksamhet i Åseda i början av 

1900-talet var viktig för den fortsatta utbyggnaden av Åseda. 

Bolaget ägde mycket mark i Kexholmsområdet som tomtindelades 

och bebyggdes. Förvaltaren för bolaget stred även för att få Åsedas 

centrum med torghandeln flyttat till Kexholm men mötte motstånd 

från Brömsegårdens ägare som gjorde allt för att centrum skulle 

fortsätta att vara intill kyrkan. Torget förblev vid kyrkan. Idag är det 

varken Brömsegården eller Kexholm som är Åsedas centrum utan 

dagens handelscentrum ligger utmed Olofsgatan och Järnvägsgatan 

med det nya torget ”Sillakröken” som torg. (Magnusson, 2010)  

Ser man på en karta över bebyggelsen från ca1920 (Bild till höger) 

syns det väldigt tydligt hur bebyggelsen har växt fram utmed 

vägarna runt kyrkan (Åseda kyrkby) och i Kexholm området i söder. 

Den planerade nya bebyggelsens kvarter är planerade i alla 

riktningar runt den äldre. Den stadsplan som fastställdes 1927 visar 

Källa: Från gårdagens "Åsheda" 
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på planer på att placera skolor, idrottsplats, ålderdomshem samt 

ett sjukhus på den södra sidan om järnvägen, det som är 

Kexholmsområdet. Många av de planerade kvarteren och gatorna 

från den planen blev inte genomförda. Men planen visar på den 

framtidstro som fanns på hur Åseda skulle utvecklas och växa. 

1943 blev Åseda köping och var så fram till kommunreformen på 

1970-talet. (Åhman och Persson, 2000) 

Efter andra världskriget kom den stora industriexpanderingen i 

Åseda. Glasbruket i Åseda, AB Åseda Gjuteri och AB Allt i Plåt 

startade alla vid denna tid. Två syfabriker fanns i Kexholm. Flera 

andra småindustrier startade vid denna tid. Idag är de flesta 

försvunna. (Åseda träindustris studiegrupp, 1982) Dessa industrier 

anlades i den östra delen av samhället och de nyanställda behövde 

bostäder som uppfördes i närheten av arbetsplatserna. Detta kan 

ha varit en orsak till att Kexholm inte fick den utveckling som man 

hoppades och planerade för. Affärerna i centrum ökade sitt 

kundunderlag och Kexholm blev en del av Åseda istället för ett eget 

samhälle.  (Magnusson, 2010) Kexholm är dock den del som vittnar 

om de stora framtidsplaner som fanns för Åseda med sina stora 

hus, den stora Brunnsparken och Storgatan. 

 

 

 

Järnvägen 

1895 öppnade järnvägen mellan Växjö och Klavreström och efter 

detta ökade intresset för att få järnväg även till Åseda. I slutet av 

1895 hölls en sockenstämma för att besluta om aktietecknande för 

en järnvägsdragning upp till Åseda. Diskussionen var hetsig men det 

beslutades om aktieteckning på 40 000 kr, denna summa var dock 

för låg för Växjö-Klavreströms Järnvägar som krävde 50 000 för att 

genomföra byggandet. 1897 röstades för att höja aktieteckningen. 

Samtidigt visade ett annat företag intresse för järnvägen mellan 

Mönsterås och Åseda, även där gjordes aktieteckningar. Efter 

diskussioner kom till slut järnvägsbyggandet från Klavreström till 

Åseda igång. (Herrlander, 1942) 

Sträckan Klavreström – Åseda invigdes 1902 och 1911 hade den 

förlängts till Virserum som senare förlängdes till Hultsfred. I 

Hultsfred anslöts banan till Västervik. Senare byggdes även 

normalspåriga järnvägen Sävsjöström - Nässjö och detta gjorde 

Åseda till en järnvägsknut och fler industrier och affärer 

etablerades.   Åseda hade då järnväg åt fyra håll, Växjö - Västervik 

och Kalmar – Nässjö. (Magnusson, 2002) 

1941 köpte staten smalspåret mellan Hultsfred – Åseda och la ner 

trafiken 1984, försök gjordes med turisttrafik men 1998 gick den 

delen av banan i konkurs. 2000 ansöks om rivning för sträckan 

Sandsbro – Åseda och idag är det bara sträckan mellan Åseda och 

Västervik som är intakt men utan trafik. (Magnusson, 2002) 

Sträckan har idag flera ägare. Något tåg har gått vid särskilda 
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evenemang och det bedrivs dressinuthyrning på sommaren som är 

uppskattat av turister. 

1940 inlöstes bandelen Sävsjöström – Nässjö av staten som 1985 la 

ner trafiken mellan Åseda – Orrefors och spåret revs upp. 

Jönköpings Länstrafik och SJ fortsatte att driva sträckan Nässjö – 

Åseda till 1990 då BK-tåg i Vetlanda tog över. (Magnusson, 2002) 

2002 gick det sista tåget även där. 

Järnvägen har haft stor betydelse för Åsedas utveckling och för dess 

industri. Råvaror kunde lättare nå industrierna som fick en positiv 

utveckling. Det blev även lättare att transportera den färdiga varan 

och befolkningen ökade och nya affärer startade. Det var under 

denna period som Åseda samhälle växte och hade sina glansdagar. 

(ÖP 2010) 

Idag har kommunen önskemål om att kunna återuppta godstrafik 

på banan mellan Åseda och Vetlanda eftersom den har förbindelse 

med Nässjö och stambanan. Banan rustades upp under 1990-talet 

och kommunen ser det som viktigt att bandelen behövs för att 

kunna utnyttjas i framtiden. Tillsammans med Vetlanda och 

Hultsfreds kommuner arbetar Uppvidinge med att banan ska 

återupptas för godstrafik och eventuellt också för persontrafik. Det 

finns även tillsammans med Banverket utarbetat en arbetsplats för 

att kunna anlägga en ny godsterminal. (ÖP 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åseda stationshus 
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Industrin 

Träindustrin var grunden för Åsedas industri. Detta är naturligt när 

man studerar Åsedas omgivning som består av stora skogsmarker. 

Under 1800-talet användes skogen mest som bränsle och till hus. 

Då användes stockarna som de var. Efter det kom sågarna som 

underlättade byggandet. 

En av de stora sågverksherrarna i Åseda var John Wickelgren som 

kom till Åseda 1903. Han startade här med ca 30 anställda, han 

ägde flera sågar och köpte flera gårdar runt Åseda. Hans rörelse var 

den största och dominerade fram till hans död 1921. Företaget 

levde vidare fram till 1938.  Vid samma tid som Wickelgren 

startade, i början av 1900-talet etablerades Limhamnsbolaget 

Malmö Snickerifabrik i Åseda som idag är Klippankoncernen. Malmö 

snickerifabrik köpte upp gårdar runt Åseda men de ägde även ett 

större markområde i Kexholm där de byggde hus och vägar varav 

ett flertal finns kvar än idag. (Åsedaboken 1986, Åseda träindustris 

studiegrupp, 1982) Malmö Snickerifabrik var även bidragande till att 

järnvägen från Växjö sträcktes till Åseda. De behövde järnvägen för 

att kunna transportera sitt virke. När beslutet om byggandet av 

smalspåret ökade deras inköp av skog i trakten runt Åseda 

(Magnusson, 2002) 

 

 

 

Efter att Wickelgrens företag hade försvunnit togs driften över av 

ett företag som tillverkade monteringsfärdiga hus. Företaget som 

bildades 1939 i Åseda fick namnet AB Åsedahus och är grunden till 

hustillverkningen i Åseda. Vid årsskiftet 1981-1982 avstyckades 

sågverksdelen och Åsedahus hustillverkning fortsatte fram till 

konkurs. (Åseda träindustris studiegrupp, 1982)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Åseda-hus 
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Idag finns inte många av de äldre träindustrierna kvar men nya har 

tillkommit. De två största hustillverkarna idag är Ekeforshus och 

Karlsson hus. Varianthus är ett annat husföretag som finns i Åseda 

idag. Spaljisten är ett annat företag som arbetar med trä och bl.a. är 

leverantör till IKEA. Oskar Björklunds snickerifabrik finns också inom 

träindustrin, företaget sysslar med specialsnickerier. Skogen är 

fortfarande av betydelse för Åsedas industri.  

 
 

 

Ekeforshus kontorsbyggnad 
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Trafikmönster 

vägar och biltrafik 

Vägnätet i Åseda är i grunden de två allmänna vägarna 969 och 976 

som går genom samhället. 976 är infarten från nordost, den s.k. 

Ösjöbolvägen. Dessa två vägar är samma väg och binds samman i 

samhället av Olofsgatan och Järnvägsgatan (ÖP 2010). Denna väg 

har ett ÅDT på 500-999 och vägarna i centrum, Järnvägsgatan och 

Olofsgatan, har ett ÅDT på 2000-3999. ÅDT är förkortning för 

årsmedeldygnstrafik. Utfarten mot Älghult ligger på 1000-1999 och 

övriga gator inom samhället ligger på 1-249. (Trafikverket, 2010) 

Det är vägarna i centrum som är hårdast trafikerade och det är 

dessa där kommunen har försökt skapa trafiksäkerhet genom bl.a. 

farthinder i form av stolpar och genom parkeringsförbud. Tyvärr 

följs parkeringsreglerna dåligt och stolparna ihop med parkeringen 

gör det trångt och mindre trafiksäkert än innan. 

 

 

 

 

 

 

→ Norr 
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Kollektivtrafik 

Det finns inga tågförbindelser med Åseda utan all kollektivtrafik 

sker med bussar. Det finns två hållplatser, en i centrum och en i 

Kexholm nära gymnasieskolan. Tidtabellerna för busstrafiken är inte 

anpassad efter de behov som finns inom kommunen utan de är 

mest anpassade efter pendlare till och från Växjö. 

Kommunikationerna mellan kommunens norra och södra delar är 

dåliga. 

För de som bor på den rena landsbygden med långa avstånd till 

närmsta hållplats finns kompletteringstrafik som är efterfrågestyrd 

och går i regel en dag i veckan till närmsta tätort. (ÖP 2010) 

Dagligen går det bussförbindelser mot Växjö, Vetlanda, Nybro, 

Oskarshamn och Västervik. (Uppvidinge kommun, 2010) 

 Växjö – Åseda – Oskarshamn 

 Åseda – Älghult – Alstermo – Nybro 

 Växjö – Västervik 

 Lenhovda – Klavreström – Åseda 

 Åseda – Vetlanda 

 Åseda – Hultanäs. 

 

Kollektivtrafiken med bussar mot Växjö är god. Mot Växjö går det 

ungefär en buss i timmen under veckodagarna. Under helgerna går 

bussarna mer sällan men det är ingen dag som det inte går någon 

buss. Fredagar och lördagar går nattbussen från Växjö efter att 

pubar m.m. har stängt. (Länstrafiken Kronoberg, 2010 ) 

Svenska Buss som har linjer mot Stockholm stannar på Åseda 

station med två turer i veckan, fredagar och söndagar. (Svenska 

buss, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Busstationen 
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Gång- och cykeltrafik 

Trottoarer finns i de centrala delarna men även på vissa 

bostadsgator. I Kexholm finns t.ex. en trottoar med bred kantsten 

på Storgatan. Cykelvägar finns mest i utkanterna men det finns 

inget sammanhängande cykelvägnät som binder samman viktiga 

målpunkter. En liten sträcka finns mot Profilgruppen, en finns mot 

gymnasieskolan och ytterligare en förbi fotbollsplanen. I centrum 

finns inga cykelbanor överhuvudtaget och det är något som upplevs 

som ett problem av de som cyklar i samhället eftersom att det är 

mycket trafik i och med bussar och godstrafiken som går genom 

samhället. Trafiksäkerheten för gående och framför allt cyklister är 

bristande. 

Bilden till höger visar med rött de vägar där det finns särskild 

cykelbana och med grönt där det skulle behövas cykelbana för att 

knyta ihop samhället. 

 

 

 

 
 

→ Norr 
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Huvudstrukturer 

Åseda karaktäriseras av de två gatorna Järnvägsgatan och 

Olofsgatan som är de centrala gatorna. Utefter dessa ligger den 

mesta servicen. Det är dessa två gator som är centrum och 

samhället strålar ut från dessa. Det finns två större 

industriområden, ett i öster och ett i väster, mellan dessa ligger 

samhället, detta medför att mycket tung trafik går genom 

samhället. I centrum ligger kyrkan och skolan, bostadsbebyggelsen 

är placerad runt detta som man kan kalla centrum. Bebyggelsens 

olika områden är sammanhållen i sin karaktär och man kan lätt 

skilja olika områden från varandra. Tydligast syns det på kartor hur 

järnvägen har delat samhället i två delar, en nordlig och en sydlig. 

Järnvägen är det som tydligast ger en struktur till samhället. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Järnvägsgatan Olofsgatan Olofsgatan 
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Barriärer 

Järnvägsgatan och Olofsgatan är de centrala gatorna och mest 

trafikerade. Eftersom att Åseda har två industriområden med 

mycket utbyte av varandra går det mycket tung trafik utmed 

Järnvägsgatan. Samtidigt ligger busstationen utmed Järnvägsgatan 

och leder till mycket busstrafik. Den är en barriär när man måste 

passera som gående och det är även en svår gata att ta sig fram på 

som cyklist eftersom att det inte finns någon cykelbana eller någon 

alternativ cykelväg att ta. 

Järnvägen har tidigare varit en barriär i samhället. Idag är området 

runt det gamla järnvägsområdet obebyggt och ödsligt och har 

förblivit en barriär men nu mest på grund av sin karaktär. Området 

är stort och ödsligt med järnvägsspåren och dess byggnader. Det 

finns en skateboardramp på området som används. 

 

 

 

 

 

 

Landmärken och knutpunkter 

Kyrkan är det tydligaste landmärket i Åseda, den ligger centralt och 

man ser den från olika delar av samhället. I övrigt finns det få 

landmärken. Vad som skulle kunna vara ett landmärke är 

vattentornet som ligger högt beläget i den del av Åseda som kallas 

Kexholm.  

Knutpunkter är skolan där föräldrar och barn samlas varje dag. 

Annars är området utanför Hälsans Hus och Konsum en punkt där 

mycket människor möts, där finns Hälsans Hus, Konsumbutik och 

stationen där alla bussar stannar. Detta blir även en punkt som 

mycket skolbarn passerar på sin väg hem eftersom grundskolan 

ligger i närheten. Detta är en central knutpunkt som de flesta 

människor som har ärenden i Åseda passerar. 

Kyrkan och församlingshemmet är en annan knutpunkt för en 

mindre del av människorna men ändå viktig som knutpunkt. Detta 

gäller både den vanliga kyrkan och missionsförsamlingen 

Brunnskyrkan.  

Idrottsplatsen är en viktig knutpunkt för samhället, 

fotsbollsplanerna och ishallen samlar mycket folk. Åseda 

idrottsföreningen är den förening med flest medlemmar och många 

aktiva. På vintern lockar hockeyn en stor publik och under 

sommarhalvåret är det fotbollen som samlar människorna. 

 

Det stora järnvägsområdet 
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Grönstrukturen 

I Åseda finns två mindre parker, Kyrkparken och Järnvägsparken 

som är placerade i centrum. Järnvägsparken är den mest synliga och 

den som används i viss mån av pensionärer som vill sitta en stund i 

skuggan på sommaren. Den är välskött om än inte välanvänd. 

Kyrkparken är en stor park som ligger bakom Järnväggatan och har 

tidigare varit mycket mer välskött än idag. Idag är det mest gräset 

som klipps och grusgångarna har fått växa igen. Parken har en 

lekplats som används lite idag. Parken har stora möjligheter att 

användas som gångstråk mellan de två centrala gatorna och som 

rekreationsområde. Även lekparken skulle säkert användas mer. 

Genom parken rinner Badebodaån och bildar även en liten damm i 

ena änden av parken. Parken behöver rustas upp och skötas mycket 

bättre än vad den gör idag. På grund av den misskötta karaktären 

som parken har upplevs den också som otrygg när det är mörkt. 

Den har stora möjligheter med sina lummiga sittplatser och 

gräsmattor med en lekplats, att ån rinner genom parken ger den en 

särskild karaktär. Skötsel och belysning skulle göra parken mer 

attraktiv för Åseda. 

Den största parken i Åseda är Brunnsparken belägen i området 

Kexholm. Parken har en liten utomhus scen, stor lekpark och två 

grustennisplaner. Detta är den mest använda parken i Åseda. 

Tennisbanorna används och det finns en tennisklubb. Lekparken 

används av barnen i Kexholm och på vintern används sluttningen i 

parken till pulkaåkning. Genom parken går en gångväg. Det finns 

också en gammal brunn som tidigare har använts för 

brunnsdrickning och även ett gammalt badhus som idag ägs av 

hantverksföreningen som hyr ut lokalen som nu är inredd till 

festlokal med kök. Parken har ett fint ekbestånd värt att bevara. 

På flera gator finns det alléer eller enstaka trädrader som ger en fin 

grönska på våren och sommaren. 

Mycket av grönstrukturen i Åseda består av gröna villatomter och 

släpp mellan bostadsområdena. Flera av släppen är stora och 

naturliknande. Runt vattentornet finns ett fint område med ekar 

som används av de boende runt omkring. 

Kyrkparken 
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Vatten 

Badebodaån rinner genom samhället men det är en bortglömd 

tillgång. Som ett gestaltande inslag i samhällsbilden används ån inte 

alls, som jag nämnt tidigare rinner den genom Kyrkparken och 

skulle kunna bidra mycket till en estetiskt tilltalande bild av Åseda. 

Badebodaån skulle också kunna användas för gångstråk, ett längre 

gångstråk längs med ån skulle kunna utvecklas eftersom ån inte går 

intill bostäder eller något annat som skulle kunna bli stört.  

Två sjöar, Åkragöl och Gassjön, finns i utkanten av samhället och är 

inget som påverkar centrum men det skulle kunna skyltas bättre att 

det finns två badplatser i samhället som det är idag behöver man 

som besökare känna till detta i förväg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damm i Badebodaån 

Badebodaån 

Campingen 
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Bebyggelsestrukturen 

Området Kexholm med sin villabebyggelse är uppfört successivt 

under 1900-talet och är kulturhistoriskt och arkitektoniskt den mest 

intressanta delen i Åseda. (ÖP 2010) I början av 1900-talet var det 

här Åsedas centrum fanns, affärer och hantverkare, det har även 

funnits en egen skola. Kexholm har fungerat lite som ett eget 

samhälle där barnen byggde en egen ishockeybana och spelade 

matcher mot andra byar. (Åsedabygden, 1986) 

Kexholm sticker ut från resten av Åseda och har haft en speciell 

bebyggelse med arkitektonisk variation och stora trähus. Idag finns 

en del bevarat men mycket är rivet eller ombyggt. (Åhman och 

Persson, 2010) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadshus i Kexholm Gamla hotellet i Kexholm 

Kexagatan i Kexholm 
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Under 1940- och 1950-talen revs mycket av den gamla 

träbebyggelsen för att ge plats åt nya verksamheter. (Åhman och 

Persson, 2000) Under denna period expanderade Åseda mycket i 

och med den industriexpandering som följde efter andra 

världskriget. Nyetableringarna ledde till ett ökat behov av bostäder 

och service. Under denna tid byggdes Södra och Östra Esplanaden 

ut och småvillor uppfördes på f.d. prästgårdens mark, det som idag 

kallas prästängen. Affärer och service byggdes i kyrkans närhet som 

blev Åsedas centrum. (Åseda träindustris studiegrupp, 1982)  

Det finns även områden med tidstypisk och välbevarad 

funktionalistisk bebyggelse bevarad i Åseda. (Åhman och Persson, 

2010)  

Senare delen av 1900-talet ca 1960-1980 byggdes nya områden ut 

med vad som är tidstypisk lägre villabebyggelse. Dessa områden har 

växt ut från det gamla centrum och är väl sammanhållna och det är 

inget område eller byggnad som sticker ut från omgivningen. 

Eftersom att väg 23 begränsar samhället är det främst i norr den 

nya villabebyggelsen placerades. (Åhman och Persson, 2010) 
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Sammanfattning av platsen 

Åsedas historia är starkt påverkad av järnvägens tillkomst och 

industrierna som följde. Det finns en lång historia av att människor 

har verkat i Åseda med den medeltida kyrkan och fynd från 

järnåldern. Det finns vägstrukturer kvar från tiden då Åseda 

bebyggdes som är värda att ta vara på och berätta om! Industrins 

historia är viktig och egenföretagandet borde uppmuntras för att 

återskapa den mångfald av arbetstillfällen och funktionsblandning 

som tidigare karaktäriserat samhället. Förslagsvis kan det gamla 

järnvägsområdet användas för mindre verksamheter och även 

bostäder för att ge samhället tillbaka den funktionsblandade 

känslan och knyta an till järnvägens betydelse för Åsedas industri. 

Att Åseda ligger inbäddat i skog är både positivt och negativt. Det 

är skönt att slippa vara visuellt nära den hårt trafikerade riksvägen 

men det är negativt eftersom att samhället annonseras dåligt. En 

attraktiv annonsering och entré till Åseda skulle behövas för att 

locka fler att stanna till. 

Bristen på ett sammanhållande gång- och cykelnät behöver 

åtgärdas genom att de vägar som finns behöver knytas samman. 

Det behövs inga gång- och cykelvägar i bostadsområdena men i de 

centrala delarna behövs cykelvägar som knyter samman 

industriområdena och skolorna med centrum. 

Bussförbindelsen mot Växjö är viktigt för möjligheterna till att 

kunna pendla, både för arbete och studier. Även nattbussen är en 

service som är viktig för Åsedas ungdomar. 

Kollektivtrafiken i övrigt behöver ses över inom kommunen för att 

möjliggöra kollektivt åkande till andra orter inom kommunen, som 

det är idag är inte de turena anpassade efter behovet. Som det är 

idag är en stor del av tidtabellen anpassad efter pendlare till och 

från Växjö. (ÖP 2010 

Den tydliga gränsen av samhället som järnvägen är med centrum i 

mitten är en väldigt tydlig struktur som är både positiv och negativ. 

Det positiva med den är att Åseda som struktur blir väldigt tydlig, 

det finns en gräns mellan områdena. Det negativa är att områdena 

binds samman väldigt dåligt och trots att järnvägen inte längre 

används bildar den fortfarande en tydlig barriär i Åseda. Det är ett 

markområde som diskuteras mycket i kommunen om vad som bör 

göras med det, problemet är att spåren finns kvar och inget beslut 

finns om vad som ska göras med järnvägen i framtiden. Om 

området blir tillgängligt för kommunen att bebygga kommer 

samhället att kunna växa samman och knytas ihop genom en 

omsorgsfull och noggrann planering av gatustukturen och 

byggnadernas placering. 

Bebyggelsestrukturen är tydlig med högre bebyggelse i centrum, 

stora villor i Kexholm och mindre kedjehusområden och nyare villor i 

de norra delarna av samhället. Strukturen bör förbli tydlig med 

större tomter i Kexholm och mindre områden i norr.  
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Analys av livsmiljön i Åseda 
Att analysera livsmiljön innebär att studera hur människor påverkas 

av bebyggelsemiljön och vilket stadsliv det leder till. Livsmiljön är 

den byggda miljön med torg och grönområden. (Boverket, 2006) 

För att analysera livsmiljön använder jag mig av statistik, 

information från kommunen och intervjuer/samtal med boende. En 

analys av livsmiljön går ut på att samla in kunskap från flera olika 

aktörer. Nyckelord som Boverket använder för analys av livsmiljön 

är: möten, umgänge, livet i staden, mötesplatser, platsen som 

social produkt, användning av platser, sociala nätverk, 

rörelsemönster, sociokultur, segregation, tillgänglighet, kultur, 

hälsa och säkerhet, makt, upplevelseaktiviteter.  

Geografi 

Befolkningssammansättning 

I Åseda bor det ca 2400 personer. 1960 var Åsedas befolkning 2431 

personer och har legat ganska stadigt på en befolkning runt 2400. 

En toppnotering syns 1995 då befolkningen är över 2600 personer, 

efter det sjönk den igen till att ligga runt 2400. (SCB, 2010) 

Intressant att anmärka på är att Åsedas befolkning egentligen inte 

har minskat sen 60-talet om man ser på utvecklingen under en 

längre period. Detta innebär en ganska konstant befolkning i Åseda. 

Den största procentuella ökningen skedde mellan 1951-1960 då en 

ökning av befolkningen skedde med ca 8 %. (ÖP 1991) 

Från 1998-2008 minskade hela Uppvidinge kommuns befolkning 

från 9992 personer till 9347 och 2009 bor det enligt kommunen 

9321 personer i hela kommunen. (ÖP 2010)  

Arbetsmarknad och utbildning  

I Åseda är de två största industrierna Profilgruppen och Spaljisten. 

Trä, stål och aluminium är branscher som är viktiga för kommunens 

näringsliv och det är här den största tillväxten inom näringslivet har 

funnits under 1990-talet. Nära 50 % av arbetstillfällena i hela 

kommunen finns inom tillverkningsindustrin.(Uppvidinge kommun, 

2010) 

Uppvidinge kommun präglas av en hög företagsamhet där var 8:e 

invånare är egen företagare.(Uppvidinge kommun, 2010) 

Enligt kommunen saknas det arbetstillfällen för högutbildade 

kvinnor och det är önskvärt att det sker förändringar inom 

näringslivet så att det tillskapas arbete för välutbildade kvinnor. 

Vilket skulle kunna medföra ett högre befolkningstal om fler kvinnor 

stannade kvar i kommunen och i Åseda. 
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Pendlingsmönster 

För hela kommunen gäller att det är fler som 

pendlar in i kommunen än ut. 2008 pendlade 

1512 in i kommunen, i första hand från Växjö 

kommun. Ut ur kommunen pendlade 918 

personer. För utpendlingen gäller samma som 

för inpendlingen, de flesta pendlar till Växjö 

kommun. Vilket är det naturliga eftersom att 

det är den största staden i närheten med den 

bredaste arbetsmarknaden. Främsta 

pendlingen i Uppvidinge kommun sker mellan 

Växjö och Åseda, där det är ungefär lika 

många som pendlar in som ut, ca 545 

personer. (ÖP 2010) 

Bilden till höger visar pendlingen in och ut ur 

Uppvidinge från närliggande kommuner. 

 

 Källa ÖP 2010 
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Bostadsrätter 

 

 

 
 

 

Funktioner och folkliv 

Bostäder 

Boendet är viktigt för människor och idag pekar mycket på att 

människor väljer boendeort mer efter boendekvalitén istället för 

vart arbetet finns. (Boverket, 2006) 

Utbudet av bostäder i Åseda består till största delen av villor men 

även flerbostadshus finns i de mer centrala delarna. Det finns även 

några bostadsrätter. De senaste åren har inga nya bostäder byggts 

men ett flerbostadshus som ägs av kommunens bostadsbolag, 

Uppvidinge hus, har renoverats och försetts med hiss. Detta har lett 

till en liten omflyttning där äldre människor har sålt sina villor för 

att kunna flytta in i de nyrenoverade lägenheterna. I kommunens 

nya ÖP finns planer på att bygga ett nytt seniorboende i centrum 

för att det ska hamna nära servicen och kollektivtrafiken. I en av 

mina intervjuer kommer det även där fram önskemål om någon 

form av marklägenheter som skulle fungera som seniorboende för 

dem som vill sälja sina hus men inte bo i lägenhet. 

 Det råder inte bostadsbrist i Åseda och det verkar inte finnas någon 

stor efterfrågan på nya bostäder. Den omflyttning som ändå skedde 

i samband av renoveringen av ett flerbostadshus visar på att det 

finns ett behov av fler lägenheter för äldre som vill sälja sina hus. 

 

 

Flerbostadshus 
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Offentlig service 

I Åseda finns två vårdcentraler, tandläkare (en privat och 

folktandvården), förskola och grundskola upp till gymnasienivå. 

I Åseda finns det idag grundskola årskurs 1-9 och gymnasieskola. 

Gymnasial utbildning har funnits i kommunen sedan 1963 då det 

fanns en teknisk utbildning i Norrhult. Det tillkom fler utbildningar 

och på olika platser i kommunen och i samarbete med Hermods i 

Malmö. 1997 tog kommunfullmäktige beslut om att all gymnasial 

utbildning utom den trätekniska skulle förläggas till Åseda. Skolan 

började byggas och 2001 var den sista etappen färdig. (S.t Olovs 

Lärcenter, 2010) 

 

Handel och kommersiell service  

Centrum i Åseda kan sägas bestå av två gator, Olofsgatan och 

Järnvägsgatan (Se tidigare avsnitt om trafikstruktur). För att 

beskriva det starka serviceutbudet kommer jag att göra en vandring 

som börjar på Olofsgatan och slutar på Järnvägsgatan. Olofsgatan 

börjar med mataffären Tempo, pizzeria, färg- och tapethandel, 

systembolag. Fortsätter man en bit kommer polisstation, folkets 

hus med bio, klädaffär, hälsokostaffär, café, tyghandel, 

folktandvård, vårdcentral. I nästa del finns apotek, hotell med 

lunchrestaurang, bank, presentaffär. Sist på Olofsgatan ligger 

ytterligare en bank, mäklare, blomsteraffär, frisör med massage och 

fotvård, en sportaffär, radio- och tv-affär. Järnvägsgatan har en 

tryckbod, barnklädesaffär, café, klädaffär, restaurang med pizzeria, 

konsumbutik, antikhandel, färghandel, gatukök och lantmännen, 

även ett hälsans hus med simhall, vårdcentral och gym, 

busstationen. Annat som ligger i närheten av centrum är en 

Preembutik, järnhandel, elbutik och möbelaffär. Servicen är 

välutbyggd och det finns flera mindre specialbutiker som är 

värdefulla för Åseda. Att det finns mycket service är även viktigt för 

kommunen som helhet eftersom att den är viktig även för de 

mindre orterna runt omkring och närliggande orter från andra 

kommuner. 

Rekreation, fritid och kultur 

I Åseda är det nära till naturen och rekreationsområden. Det finns 

cykelleder och vandringsleder som är skyltade från samhället. Om 

man är intresserad av att vistas i naturen för rekreation finns det 

stora möjligheter runt samhället. 

Idrottsföreningarna och deras olika verksamheter drar mycket 

människor och det är där många lägger sin fritid.  
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Folkets hus finns i Åseda och visar bio men de har också visat 

fotbollsmatcher, konserter och opera från Metropolitan. Det finns 

också ett bibliotek i Åseda, det ligger i samband med grundskolan. 

Hälsans Hus är ett friskvårds- och rehabcenter som initierades av 

samhällsföreningen Offensiva Åseda för att skapa en mötesplats i 

centrum. I projektet har många ideella krafter lagts och mycket 

pengar samlades in för att projektet skulle kunna möjliggöras. I 

Hälsans Hus finns specialistläkargruppen, massörer, gym, 

sjukgymnast och simhall med rehabbassäng. (Offensiva Åseda, 

2010)  

 

 

Mötesplatser och traditioner  

Det finns få plaster och områden som människor möts på spontant 

och få uppehållsplaster som känns trevliga och där folk stannar till 

för att kunna prata en stund eller bara vara. Det finns ingen egentlig 

brist på offentliga mötesplatser, det finns parker och torg centralt i 

samhället men det saknas miljöer som attraherar människor och 

attraktiva miljöer som gör att människor skulle vilja uppehålla sig på 

dessa platser. I Åseda möts människor mest under organiserade 

former i föreningar eller vid idrottsliga tillfällen. 

Anna säger att man kunde ju åtminstone haft bänkar på Sillakröken 

som stod mitt emot varandra så att man kunde sitta och prata och 

se varandra och det är ju inte ens ryggstöd på dem! Både Jenny och  

Anna tycker att Sillakröken borde vara mer lummig så att det inte 

känns som att sitta mitt i gatan. ”Titta där sitter dom”. 

- Torg 

I Åseda finns inget egentligt torg som använda som ett traditionellt 

torg. Marknaden hålls på en plats, viss torghandel förekommer men 

inte på något torg utan vid Preem. I den s.k. sillakröken försökte 

man för några år sen att anlägga ett torg men det har inte fått den 

funktion som man önskade utan används numera mest till 

parkering. Sillakröken är en del av det gamla järnvägsområdet men 

det är också där man kunde köpa sill förr, därav namnet.  

Äldre torgytor används inte som torg och det är Sillakröken kvar. 

Kyrkbacken är området framför kyrkan och kommunhuset. Det är 

en slags torgyta men som även den används som parkering idag. 

Här är parkering mer behövlig än vid Sillakröken eftersom det 

arbetar mycket människor i kommunhuset och även de som 

besöker kyrkan behöver någonstans att parkera. 

 

 

 

 

 

Sillakröken 
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I Kexholm finns ett äldre torg som använts för torghandel för 

Kexholms området. Idag är torget gräsbevuxet och används mest 

som uppställningsplats för cirkussällskap. På vintrarna har den 

ibland spolats för att kunna använda som isbana. 

 

Kexholms torg 

- Parker och grönområden 

Som tidigare nämnts finns det parker och grönområden i centrum 

men de används inte som mötes- eller uppehållsplatser. De har inga 

trevliga platser att vara på. 

 

 

- Olsmässan 

Den största och äldsta traditionen är det årliga Olsmässefirandet 

som firas sista helgen i juli varje år, 2011 kommer det att firas 100-

års jubileum i den tappningen som Olsmässan är idag. 

Olsmässan började firas till minne av S:t Olavs besök i Åseda. 

Legenden säger att kung Olov den helige stannade och grundade en 

kyrka i Åseda på sin hemväg till Norge från Blekinge, det ska ha varit 

en stav kyrka benämnd S:t Olavs kapell. Traditionellt blev den sista 

söndagen i juli en folksöndag då minnet av Olav den helige firades. 

Detta har sedan levt kvar och blivit en folkfest i Åseda med anor 

tillbaka till medeltiden. Olsmässan är en av få folkparksfester som 

fortfarande anordnas om än med färre besökare än under sina 

glansdagar. (Åsedabygden, 1986) 

- Åsedadagen 

Åsedagen ska vara Åsedas egen nationaldag. Det är en fest som 

hålls årligen i juni. Anordnas av Offensiva Åseda som delar ut pris till 

”Årets hedersknyffel” och ”Årets områdesgrupp”. Under dagen är 

det underhållning på Sillakröken och på kvällen brukar företagen i 

samhället ha personalfest och sedan är det gemensam fest 

tillsammans med allmänheten i Folkets park. (Offensiva Åseda, 

2010) 
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Föreningsliv 

I kommunens föreningsregister finns 47 föreningar registrerade 

som har postadress Åseda. Föreningslivet är blandat och det finns 

allt från fiskeföreningar, kulturföreningar till en trädgårdsförening. 

(Uppvidinge kommun, 2010) 

 

Den största föreningen i Åseda är Åseda idrottsförening som 

bildades 1927.  Föreningen har 990 medlemmar och idag är deras 

aktiviteter är fotboll, ishockey och gymnastik.(Åseda 

idrottsförening, 2010) 

Andra idrottsföreningar är Ryttarföreningen, Kexholms IK och 

Korpen. 

 

I Åseda finns även en samhällsförening, Offensiva Åseda. Offensiva 

Åseda är en ideell förening som startade 2003. Innan dess hade 

näringslivet tagit initiativ till ”offensiv samhällsutveckling i Åseda” 

som startade 1996. Anledningen var att Åseda hade stagnerat och 

tappat fart, befolkningen hade minskat och Åseda var inte längre en 

ort folk flyttade till. Näringslivet var fortfarande starkt men det 

upplevdes finnas en svårighet att hitta personal och de som 

arbetade i Åseda pendlade hellre än flyttade till samhället. Idag 

finansieras all deras verksamhet av medlemsavgiften och 

medlemssponsring från näringslivet. (Offensiva Åseda, 2010) 

 

 

 

Dagpuls 

Dagtid rör sig flest människor i de centrala delarna, runt affärerna 

och runt skolan. Under eftermiddagarna ökar pulsen och det är 

mycket trafik och människor i rörelse som handlar eller är på väg 

hem från arbetet. De största folksamlingarna bildas utmed 

Järnvägsgatan och Olofsgatan, främst runt stationsområdet med 

busstrafik, Hälsans hus, Konsum och barnen som ska hem från 

skolan. 

Det finns inget folkliv som bara uppstår utan det folkliv som finns 

beror på att människor har ärenden i området. Det finns ingen plats 

som bara används för att ”hänga” en stund. Man umgås inte i 

centrum om man inte har ett ärende eller sitter på Matserveringens 

uteservering. 

Kvällspuls 

Efter ett kvällsbesök på våren i Åseda är det svårt att tala om någon 

kvällspuls. Människor är ute och promenerar eller handlar i övrigt är 

det väldigt lugnt om kvällarna. Den största samlingen människor 

finns utanför affären och Hälsans hus. Ett fotbollslag har träning vid 

idrottsplatsen vilket bidrar till lite rörelse i det området. 

Sommarkvällar är det en annan kvällspuls i Åseda. Minigolfbanan är 

populär och välbesökt under sommaren. Även Matserveringen är 

populär om sommaren. I allmänhet är det mer människor i rörelse 

under sommarhalvåret och kvällspulsen är högre.   
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Sammanfattning av livsmiljön 

Befolkningsutvecklingen har i tidiga skeden följt industrins 

utveckling och toppnoteringarna sammanfaller med att Åseda hade 

sin storhetstid i industrins etableringar. Kommunen har som mål att 

öka befolkningen i hela kommunen och detta främst genom att få 

inpendlare att bosätta sig i kommunen. Ett problem som jag ser i 

detta är att kommunen inte har som mål att få några av de som 

flyttar från orten att stanna kvar. Vet kommunen varför människor 

flyttar? Vad är det de saknar? 

Pendlingen är ett problem eftersom att kommunikationerna oftast 

sker med bil. Detta är inte hållbart för miljön och något som 

behöver förbättras genom en anpassad kollektivtrafik både inom 

och utom kommunen. Kommunens mål är att flertalet av de som 

arbetspendlar in i kommunen ska hitta boende och flytta in i 

kommunen. 

Områden och miljöer finns som skulle kunna utvecklas till 

mötesplatser i centrum. En stor del av Åsedas befolkning är äldre 

och skulle förmodligen uppskatta dessa mötesplatser om de var mer 

välskötta och tilltalande. Dessa områden är enligt min analys: 

Sillakröken, Kyrkoparken och Järnvägsparken.  

Servicen är god och bred för att vara en ort i denna storlek. Det är 

viktigt att bevara den servicen eftersom att det är en av Åsedas 

starkaste sidor. Det är viktigt för Åseda att om inte öka 

befolkningen så arbeta för att den hålls på jämn nivå så att 

serviceutbudet kan behållas. 

Föreningslivet och det kulturella utbudet är stort för att vara en liten 

ort. Det finns eldsjälar och många som engagerar sig ideellt i olika 

föreningar. Eldsjälar och föreningar behöver ett ökat samarbete 

med kommunen. Tillsammans skulle de vara starkare. 

Åsedas förhållande till omgivningen 
Analysdelen för platsens förhållande till omgivningen kommer att 

vara en mindre del och den kommer inte heller att ligga till grund 

för mitt resultat. Att jag väljer att ändå ta med denna del beror på 

att jag anser att SWOT-analysen ger en strukturerad bild över 

Åseda. 

 Även här föreslår Boverket flera olika metoder och jag har valt 

SWOT-analys som min metod. Metoden är systematisk och går ut 

på att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot. (Lär känna 

din ort) 

Uppvidinge kommun har i samband med sin nya översiktsplan gjort 

en s.k. SWOT-analys för hela kommunen. Dessa starka och svaga 

sidor gör jag en bedömning att de även kan gälla för Åseda som 

tätort. Kommunen är liten och dess styrkor och svagheter är i det 

stora hela likadana i alla orter.  
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Uppvidinge kommuns SWOT-analys 

Styrkor: Många arbetsplatser och stor- och 

småföretagarverksamhet, A-regionen, pendling till och från Växjö 

och Vetlanda med flera orter, låg arbetslöshet, strandnära boende 

natur- och kulturmiljöer, ”gott om plats”, vildmark för 

besöksnäringen. 

Svagheter: Service, intern pendling, utbildning (välutbildade 

kvinnor men få jobb), för små så kallade kluster, 

jordbruk/industri/näringsliv, attraktionskraft och identitet svagt 

utvecklade. 

Möjligheter: Boende som tillgodoser äldres behov, små- och 

storskalig energi kompletteras med bioenergi, ”Vilda Uppvidinge”, 

marknadsföra naturnära boende med grön energi, strandnära lägen 

för landsbygdsutveckling. 

Hot Åldersstrukturen, pendlingsmönstren, underskott på 18-25 

åringar, befolkningsminskning. (ÖP 2010) 

Detta är hur Uppvidinge kommunredovisar styrkor och svagheter 

för hela kommunen. Jag håller inte med i alla avseenden och 

följande redovisning är min analys av Åsedas styrkor och svagheter 

efter mitt arbete med Åseda och små tätorter i allmänhet. Att jag 

inte håller med kan till viss del bero på att kommunens SWOT-

analys beskriver situationen i kommunen som helhet och inte i en 

enskild ort som jag har gjort nedan. 

Åsedas starka och svaga sidor 

Styrkor: Servicen – det finns det mesta du behöver inom samhället, 

närheten till naturen, pendlingsmöjligheterna – genom de goda 

kommunikationerna till Växjö kan du som boende i Åseda ha 

tillgång till en stor arbetsmarknad, ”alla-känner-alla” – de sociala 

relationerna är viktiga i en liten ort, utbildningsmöjligheterna som 

finns med gymnasiet, distansstudier genom S:t Olofs Lärcenter och 

närheten till Växjö och Linnéuniversitetet – du har möjligheter att 

vidareutbilda dig även om du vill bo kvar på hemmaplan, det finns 

mycket arbetstillfällen och en stor småföretagsamhet. 

Svagheter: Attraktionskraften och identiteten är svag - finns ingen 

gemensam målbild i samhället, vi – och de känslorna gentemot 

kommunen, kommunen behöver visa att de arbetar för invånarna 

och tillsammans med dem, det är svårt att pendla åt andra håll än 

Växjö om man vill åka kollektivt – internpendlingsmöjligheterna är 

dåliga och inte anpassade efter behoven, en stor inpendling från 

andra kommuner – det fattas något som gör att de inte vill bosätta 

sig i Åseda, den offentliga miljön är dåligt skött och ger ett dåligt 

intryck både till besökare och boende 

Möjligheter: Närheten till större städer, Växjö ca 4,5 mil, Kalmar ca 

10 mil, Jönköping ca 13 mil, Karlskrona ca 13 mil, olika former av 

boende borde kunna utvecklas, närheten till Växjö skulle kunna 

locka människor därifrån att bosätta sig i Åseda, utvecklat 

samarbete med närliggande kommuner – t.ex. när det gäller 

pendlingen, Offensiva Åseda har varit aktivt och kan genom stöd 
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från kommunen återigen bli en stor resurs för att skapa ett 

attraktivt samhälle. 

Hot: Åldersstrukturen – ungdomarna som lämnar Åseda för t.ex. 

studier flyttar inte tillbaka, befolkningsminskningen – Åsedas 

befolkning har som sagts tidigare inte minskat sen 60-talet om man 

ser till helheten men har minskat de senaste åren – varför är inte 

Åseda en attraktiv miljö att bosätta sig på, misstron mot kommunen 

– kommunen måste bli synlig och samarbeta med befolkningen så 

att de som bor i kommunen känner att kommunens arbete är till för 

dem, konkurrensen från städerna när det gäller handeln – det kan 

bli svårt att behålla de mindre affärerna när städerna kan 

konkurrera både med priser och utbud. 

Intervjuer 
Intervjuer Kommunen. Svaren är en sammanfattning av det som 

sagts under intervjuerna samt mina tolkningar. Detsamma gäller för 

invånarna. 

Bakgrund: Stadsarkitekten i Uppvidinge Hans Bohman är utbildad i 

Lund och boende i Rottne i Växjö kommun.  

Kommunalrådet Åke Carlsson är född i Herråkra i Uppvidinge.  

Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden Ingemar Hugosson som 

privat arbetar som projektingenjör inom verkstadsindustrin. 

Planering: Fysisk planering ses inte i första hand som ett verktyg för 

att skapa attraktiva samhällen utan det är i första hand 

markplanering som detaljplaner och översiktsplaner som tas upp 

vid samtal om fysisk planering. Men trots att planering inte är 

särskild viktig för Uppvidinge kommun finns det mycket mer man 

anser att man kan göra och kunde gjort för att skapa framtidstro 

och för att skapa utveckling. Enligt mig verkar det som att 

kommunen inte arbetar med fysisk planering som det breda verktyg 

det kan vara utan det handlar om det traditionella användandet av 

planering för att detaljplanelägga mark eller för 

översiktsplanearbetet. 

Ingemar efterfrågar ett annat sätt att ta fram planer än det 

traditionella. Han anser att det handlar för mycket om detaljer idag 

och att det borde tas fram flera förslag som kan jämföras och 

diskuteras ihop med invånarna. Genom detta arbetssätt tror han att 

planerna skulle se annorlunda ut och slutprodukten skulle bli något 

annat och samhället skulle bli mer attraktivt. 

Det finns mer att arbeta med men det är den ekonomiska faktorn 

som hindrar. Enligt Hans Bohman väntar de bara på klartecken från 

politikerna så skulle det finnas mycket att göra. Han tror dock inte 

att det är en prioriterad fråga hos politikerna.  

 Åke och Ingemar är övertygade om att den fysiska miljön är viktig 

för att öka attraktiviteten för en ort. Ökad attraktivitet är ett mål för 

kommunen eftersom att man har visioner om att kunna öka 

befolkningen. 
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”Det är en definitionsfråga. Vi har ju prioriterat att göra så mycket 

som vi gör, eftersom vi måste väga vad vi lägger pengarna på.”  

Åke Carlsson på frågan om  

Uppvidinge kommun kunde använda planering mer. 

Åseda idag: Åseda är livskraftigt men med sin storhetsperiod 

bakom sig. Järnvägens betydelse för samhället är viktig och efter att 

den har försvunnit verkar Åseda har tappat sin identitet. Det finns 

en framtidstro på Åseda som ett svagt växande samhälle. 

Vindkraftssatsningen ses också som något positivt som händer.  

Åseda är en bra livsmiljö men som Ingemar svarar så är det ingen 

nackdel att uppleva andra miljöer ett tag och sedan hitta hem till 

Åseda igen. Här finns gott om arbetstillfällen och billigt boende 

samtidigt som man har nära till service. Enligt kommunen är Åseda 

en trygg miljö för barnen att växa upp i med mindre frestelser och 

risk för att hamna i dåligt sällskap. Det är nära till skog och natur. 

Det finns möjligheter att kunna bo nära en sjö och om man är 

intresserad av naturen finns det stora möjligheter till det. Men 

visuellt finns det brister, som Ingemar svarar på frågan om hur det 

ser ut i Åseda: 

”Man ramlar inte precis baklänges av förundran utan här finns 

mycket att göra för den som är kreativ. Klart att det finns 

förutsättningar för att göra byn både vacker och tilldragande.” 

Åseda imorgon: Det finns ingen officiell framtidsvision för Åseda. 

Åke Carlsson och Ingemar Hugosson tror på en svag ökning av 

invånarantalet medan Hans Bohman menar att det beror mycket på 

samhällets utveckling i stort med bostadspriser och energipolitik. 

Det finns planlagd mark för bebyggelse men ingen efterfrågan och 

idag betraktas marken mer som reservmark.  

Åke vill se Åseda som en full-service ort där det finns tillgång till allt. 

Han hoppas även på att Offensiva Åseda ska komma tillbaka som 

samhällsbyggare. 

Åseda skulle kunna vara ett jättetrevligt samhälle om de kvalitéerna 

som finns i centrum med parken och ån togs till vara på. Bebyggelse 

i centrum och på järnvägsområdet som gestaltades väl för att passa 

in och binda ihop samhället. Ett samhälle som Åseda ska kännas 

välkomnande, vackert, tryggt och stabilt.  

Servicemässigt så skulle Åseda vara en ort med all service så att det 

var enkelt att leva sitt vardagsliv här men samtidigt enkelt att ta sig 

till andra regioner för jobb och fritid. Det ska finnas arbete för alla 

och fler kvinnliga akademiker ska stanna kvar i kommunen. 

Åke tror på en svag ökning av befolkningen medan Hans tror att det 

tyvärr är större risk att människor flyttar ifrån kommunen om man 

inte lyckas visa fördelarna som finns och kan attrahera människor 

att flytta in. Kommunen behöver ta reda på vad det är som saknas 

och som gör att Åseda och Uppvidinge kommun inte är attraktivt 
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att bo i. Åseda ska även i framtiden vara en liten trygg ort med 

känslan av att alla känner alla. 

Kommunen och kommunikation: Stadsarkitekten tror inte att 

invånarna känner sig delaktiga i beslut som rör planering, han tror 

inte heller att de känner att de har möjlighet att påverka. Han 

menar att det har gjorts försök att få en dialog med medborgarna 

genom öppet hus på biblioteken i kommunen men att det har varit 

väldigt dålig uppslutning. Han tror att de funktionerna som sköter 

planeringsfrågor och bygglov ses som hinder i småkommuner och 

på landsbygd. I dessa kommuner vill man sköta sig själv och är i 

allmänhet skeptisk mot myndigheter. Åke Carlsson menar att 

kommunen lyssnar på medborgarnas idéer men att det kommer 

fram för få idéer. Ingemar Hugosson tror att det beror på vilken 

politisk uppfattning man har om man känner att kommunen 

lyssnar. 

Åke tror att det finns en svagt positiv bild av kommunen hos 

invånarna men att de arbetar hårt för att få människor att känna sig 

delaktiga i beslut. Han menar det har kommit mycket kritik utifrån 

om att kommunen har haft svårt att hålla sams och inte kan sköta 

sin ekonomi. Åke tycker att det är viktigt att Uppvidinge arbetar 

med bilden av sig själv så att det blir en stolt och positiv bild. 

 

 

 

1. Bakgrund 

Jenny: 22 år och boende i Åseda. 

Anna: 22 år och boende i Nybro, flyttade dit för ca 2,5 år sedan. 

Uppväxt i Åseda. 

Johan: 42 år och boende i Åseda. Uppväxt i Åseda men har bott 

kortare perioder på andra mindre orter. 

Helene: 45 år och boende i Åseda. 

Tommie: 56 år och boende i Åseda. 

Marina: 55 år och boende i Åseda. Uppväxt i en annan kommun 

Planering: Överens om att planering är viktigt, inte nödvändigtvis 

viktigare än i städer men det är viktigt. För att få människor att 

flytta till samhället och för att få samlingsplatser och rörelse i 

samhället. 

Enligt mina informanter behöver Uppvidinge definitivt arbeta mer 

med sin planering. Samhället upplevs varken som attraktivt eller 

vackert. Johan tycker inte att kommunens planering verkar fungera 

och tror absolut att det finns mer kommunen kunde gör. 

Utseendets betydelse för ett samhälles attraktivitet är något som 

verkar viktigt för mina informanter. Samhället behöver se fint ut för 

att det ska finnas människor som vill flytta till Åseda. Platser som 

återkommer som inte är fina idag är; järnvägsområdet, Sillakröken 
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och Kyrkparken. Dessa platser saknar omtanke och upplevs som 

oattraktiva för hela samhället. Även sopstationens placering är 

något som människor tycker illa om. Sopstationens placering är en 

fråga som är uppe hos kommunen också men det är svårt att hitta 

en annan bättre plats. Helene tycker att den åtminstone kunde 

flyttas bak så att den inte låg precis vid vägen mitt i centrum. 

Åseda idag: det är inte mycket som verkar saknas i Åseda. Alla är 

nöjda och anser att det egentligen finns allt som behövs. Puls och liv 

efterfrågas till viss del men med en medvetenhet om att Åseda är 

för litet för detta och att man får söka sig till städerna. 

Kulturutbudet är man också nöjd med även om man inte utnyttjar 

det alla gånger eftersom att det handlar lite om att göra något 

speciellt och då vill man även åka bort. En ordentlig badplats skulle 

vara bra för samhället, det skulle bli en naturlig mötesplats på 

sommaren. 

Åseda betraktas som ett egentligt järnvägssamhälle men där 

järnvägen är borta. Idag är det ett industrisamhälle med blandade 

inriktningar.  

Alla är överens om att de största problemen i Åseda idag är skolan 

och barnomsorgen, där det verkar finnas brister. Anna har kusiner i 

grundskolan och känner inte igen sig alls från när hon själv gick i 

skolan. Johan har varit engagerad i föräldrastyrelsen och berättar 

att det var ett antal elever från Virserum som började skolan i 

Åseda men de försvann rätt snabbt. (Han vet dock inte varför). De 

tror att det är både lokalmässig och resursbrist som gör att det finns 

problem. Alla är överens om att det spelar ingen roll vad som görs 

för övrigt för att göra samhället attraktivare för nya invånare så 

länge skola, vård och omsorg inte fungerar. 

Vi pratade om vad som var fint i Åseda och det som kom fram var 

att det mycket är de äldre byggnaderna som finns i centrum och 

Kexholm som sågs som fina och speciella för Åseda. Att många är i 

lite dåligt skick drog ner helhetsintrycket på Åseda. Badebodaån 

och Gölen tycker alla är fina områden men särskilt ån är dåligt 

utnyttjad och området runt den är dåligt skött. Kyrkbacken med 

kyrkan och kommunhuset är också en fin miljö men där intrycket 

dras ner av den misskötta Kyrkparken. 

Framtidstro: Anna upplever att det är en dålig känsla i Åseda men 

tror ändå inte att det kommer gå helt utför. De övriga tycker att det 

finns en framtidstro och att samhället skulle kunna locka människor 

utifrån att bosätta sig här. De som har barn som har växt upp i 

Åseda tycker att det har varit en bra plats för barnen att växa upp 

på och Anna säger att det har varit underbart att växa upp i Åseda, 

det skulle hon aldrig vilja byta bort.  

För att framtiden skulle se ännu ljusare ut för Åseda är det skolan 

och barnomsorg samt att det finns attraktiva bostäder som skulle 

kunna få människor att flytta till Åseda.  

Anna som är den som har flyttat ifrån Åseda bekräftar att det 

sociala är viktigt i en liten ort. Det som skulle kunna få henne att 
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flytta tillbaka till Åseda är att någon av hennes systrar bosätter sig 

där och att hon hittar sitt drömhus.  

Kommunen och kommunikationen: Mina informanter upplever att 

det saknas engagemang och kommunikation. Om detta 

förbättrades skulle det komma fram fler idéer men som det är idag 

tror många att det gamla By-tänket finns kvar där inte alla 

samhällen i kommunen ska kunna utvecklas.  

Ingen känner direkt att det är enkelt att lägga fram idéer till 

kommunen, man vet inte vem man ska vända sig till. Idag finns det 

öppna kommunfullmäktigemöten men det efterfrågas något 

mindre formellt och enklare. Där man kan diskutera och prata om 

sina idéer. Helene har varit i kontakt med kommunen och tycker att 

hon fick ett bra bemötande. De andra vill att det händer något som 

engagerar och ger invånarna inflytande, det ska hända något nu och 

inte om 10 år. De tror att fler skulle engagera sig om kommunen 

bidrog med pengar och uppmuntring. 

”De behöver visa framfötterna”  
Jenny 

 

Platser:  

Sillakröken: Känns inte naturligt att sitta där, behöver bli mer 

lummig, avrundningen med konstverket hamnade fel och har gjort 

korsningen trafikfarlig. Behöver en byggnad till så att det blir ett 

naturligt torg. Ta bort stolparna eller sköt parkeringsreglerna så att 

det inte blir så trångt. 

Kyrkparken: överlag är det viktigaste för mina informanter att 

parken sköts bättre och att den rustas upp. Behöver ljus. Har 

tidigare fungerat som en samlingsplats för ungdomar.  

Järnvägsparken: Sköt om den, verksamhet i stationshuset – 

kvällsöppet café eller att grillen flyttar dit, låg tidigare en kiosk i 

närheten av parken som bidrog till rörelse. 

Campingen: Bostäder är en bra idé men behåll campingen, 

förbättra vattenkvalitén, bra att det är ÅIF som sköter om 

campingen och får pengarna. 

Inspiration: Små tätorter i översiktsplanen 
I sin rapport har Boverket studerat ett antal översiktsplaner för små 

tätorter och kommit fram till att de vanligaste orsakerna till att 

kommuner har gjort arbetet är: 

- Säkra mark för bostäder och verksamheter 

- Bygga ut eller flytta en väg 

- Bygga servicelägenheter 

- Försöka behålla servicen 

- Ta hänsyn till värdefulla byggnader och miljöer 

- Lösa vatten- och avloppsproblem 

- Utgöra grund för fortsatt detaljplanering 

Boverket hittar kvalitéer i planerna men det fattas riktlinjer att följa 

för vidare planering och historiska beskrivningar för att skapa bättre 

förståelse för platsen. Ursprungligen i små tätorter fanns en 
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blandning av verksamheter och bostäder men det är något som inte 

utnyttjas och verksamheterna placeras i utkanten. (Boverket, 1993) 

Mina litteraturstudier har i viss mån varit föråldrad och det har varit 

svårt att hitta ny litteratur som behandlar små tätorter, men det 

efter att ha studerat några översiktsplaner från de senaste åren så 

kan jag ändå se att den planering som förespråkades för små 

tätorter på 90-talet nu börjar få genomslag i kommunernas 

översiktsplaner. Idag handlar det mycket om hur mindra orter kan 

profilera sig och hitta sin ”själ” och det som gör just den orten till en 

unik livsmiljö. Orterna ska värna om sin historia och bygga nytt 

varsamt för att inte förstöra det som är hembygden. Det är dock 

svårt att se om ord har blivit verklighet i orterna. Förhoppningsvis är 

det nu rutin att undersöka en plats historia och dess unika 

förutsättningar men jag är osäker på om det är så enkelt. Ekonomin 

styr mycket och de små tätorterna upplever antagligen fortfarande 

att de ska vara tacksamma att det byggs något överhuvudtaget. Då 

blir utseende och ”själ” betydelselöst igen. 

Uppvidinge kommun 

I Uppvidinge kommuns översiktplan finns en historisk beskrivning 

över hela kommunen. Uppvidinge kommuns översiktsplan, 

samrådskedet. Kommunen består bara av mindre tätorter varav 

Åseda är den största. För varje tätort finns ett utvecklingsförslag 

med karta och utredningsfrågor markerade. 

Det finns en genomgång av kommunens historia och viktiga 

näringar som trä, glas och järn samt järnvägens betydelse för 

bygdens historia. Kommunens ställningstagande är att det är viktigt 

att bevara dessa minnen för att kunna förstå hur dagens samhälle 

är uppbyggt. Banvallarna bör bevaras för att kunna användas som 

t.ex. cykelvägar. Det är även viktigt för kommunen att gammal 

industribebyggelse som vittnar om industrins storhetstid bevaras 

för kommande generationer. 

De historiska beskrivningarna är mest inriktade på hela kommunen 

som en plats och det finns bara lite beskrivet om varje ort som en 

inledning till utvecklingsförslagen. Det finns mycket att önska när 

det gäller den historiska beskrivningen jämförelsevis med andra 

kommuners beskrivningar. 

Hänsyn till redan bygd miljö och lokala traditioner nämns i vilka 

riktlinjer som gäller för bygglov. Ny bebyggelse ska passas in i den 

befintliga bebyggelsen och hänsyn ska tas till kulturmiljö. 

- Hänsyn till lokala traditioner vid ny bebyggelse 

- Ta till vara på kommunens industrihistoria 

- Utvecklingsförslag, nya bostäder, försköning av valda 

platser 

Lessebo kommun 

Lessebo kommun. Översiktsplan, utställnings- och beslutshandling 

från 2010. 

Det går inte att se om Lessebo kommun har haft tidiga 

informationsmöten eller samtal med medborgarna. Kommunen har 

som mål att öka befolkningen efter en period av minskning. För att 
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detta ska vara möjligt menar kommunen att det är viktigt att det 

finns arbete och bra boende. Kommunens fyra tätorter behöver alla 

centrumutvecklas för att stärka dess identitet. Det finns viss 

historisk bakgrund beskriven till tätorterna och områdena som 

planeras för utveckling. 

- Kommunens tätorter ska utveckla egna identiteter och 

lyfta fram det unika. 

- Orterna ska utvecklas och moderniseras utan att ta bort 

det gamla. 

- Samverka med kulturhistoriska intressen vid planering av 

ny bebyggelse 

Växjö kommun 

Växjö kommun. Översiktsplan antagen 2005 och fördjupad 

översiktsplan för Rottne antagen 2010 

I Växjö kommuns översiktsplan beskrivs även där vikten av 

profilering och det unika. I genomgången av orterna beskrivs 

centrum och kommunikationer och vilka förbättringar som behöver 

göras. Den beskriver vilka miljöer som ska bevaras och vart det går 

att bygga bostäder och verksamheter. 

Det har även gjorts en fördjupad översiktsplan för Rottne där bl.a. 

en kulturmiljöinventering ingår. I översiktsplanen finns en bra 

genomgång av orten, dess historia, bebyggelsemönster och andra 

faktorer som är viktiga för orten. Det är väl genomgånget för varje 

område och riktlinjer för ny bebyggelse där den ska passas in i det 

gamla bebyggelsemönstrets skala och utformning. Även hur 

grönstrukturen ska gestaltas i framtiden gås igenom. Innan arbetet 

med fördjupade översiktsplanen startade hade kommunen öppet 

hus där medborgarna fick lämna synpunkter och komma med förlag 

samtidigt som kommunen fick delge sina idéer. 

- Historia och vikten av att orterna är unika. 

- Identifiera särdrag och kvalitéer som kan utvecklas och 

bevaras. 

- Profilering. 

 

Nybro kommun 

Nybro kommun, översiktsplan antagen 2007 

Nybro kommun har haft möten med sina medborgare på ett tidigt 

stadium innan något förlag hade tagits fram. Parallellt med 

översiktsplanearbetet har de deltagit i ett EU-projekt, Baltic 

Balance, som syftade till landsbygdsutveckling. 

I deras översiktsplan behandlas saker som återvinningsstationer och 

andra ”små” behov som finns och som behöver planeras för 

framtiden. För varje mindre tätort finns en genomgång av historian 

om orten, hur det ser ut idag och vad som behöver åtgärdas. 

- Det unika ska tas fram i varje ort ”mer Orrefors i 

Orrefors”, varje samhälle ska utvecklas efter sina 

förutsättningar och historia. 
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- Gemensamma frågor för de mindre tätorterna har 

framkommit vid möten, det handlar om bättre 

kommunikationer, finare entréer till samhällena, ökad 

tillgänglighet till återvinningsstationerna. Behov av 

välutformade mötesplatser och offentliga rum. Samtliga 

orter har önskemål om äldreboende, servicen är också 

en viktig fråga. 

- Arbetar med att göra sina byar unika, ex. Kråksmåla – 

där kulturvägar möts. Varje samhälle har fått en egen 

identitet för att peka på vad som är speciellt. 

 

Andra sätt att tänka vid planering av små tätorter 
Om man ser till de små tätorterna ur ett planerarperspektiv har 

mycket handlat om att ställa till rätta och att orda, samhällena har 

behandlats som ofärdiga städer och deras identitet och särdrag har 

inte tagits tillvara. Vad Boverket i sin rapport beskriver som det 

positiva med små samhällen är bebyggelsen, småföretagandet, 

servicen, den måttliga skalan, de speciella sociala mönstren, 

närheten och livskraften. En liten tätort är inte en som man ofta hör 

en ”håla” eller en ”trist miljö” det är massor av människors 

hembygd och fylld med olika tillgångar. (Boverket, 1993) 

Eftersom de små tätorterna ofta inte har varit intressanta ur ett 

planerarperspektiv och oftast sedda mer som ett problem än en 

tillgång har de utbyggnader som har gjorts lett till att de små 

tätorterna mer och mer liknar varandra. Det finns ingen unik 

arkitektur eller bebyggelsemönster för små tätorter men det kan 

finnas inslag från en lokal byggmästare som har gjort stor påverkan 

eller andra lokala traditioner. I de små tätorterna kan det vara små 

detaljer som är det unika och det är en utmaning att hitta det 

speciella i just den tätorten för att ansluta och anpassa det nya till. 

(Boverket, 1991)  

Det finns ett problem när det väl ska byggas något i de små 

tätorterna, oftast blir det en schablonartad utbyggnad av ett nytt 

bostadsområde och det tas ingen hänsyn till lokala traditioner och 

bebyggelsemönster. Planering och arkitektur tar oftast sin 

utgångspunkt i stadens förutsättningar. Hur det ser ut är en fråga 

som inte är attraktiv att ta upp, den lilla kommunen eller den lilla 

tätorten ska mer vara tacksam att något byggs överhuvudtaget. 

(Boverket, 1991) 

Lyssna på medborgarna 

I de små samhällena finns det arbetsformer som är annorlunda 

gentemot hur man arbetar i städerna. Det går att ta vara på kraft 

och kunskap som finns i samhället genom dialog och lokalt 

engagemang. (Boverket, 1996) 

För att kunna ta tillvara på de resurser som finns i de små 

tätorterna behövs samordning och samverkan. Det behövs 

människor med kunskap och engagemang och ett intresse från 

invånarna men även kommunen kan samverka över 
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förvaltningsgränserna för att bättre ta tillvara på ekonomiska och 

sociala resurser. ”Det kräver ödmjukhet att ”förvalta” människor 

och ödmjukhet att förvalta deras pengar” (Boverket, 1993) 

I Eksjö har kommunen arbetat med att engagera medborgarna i de 

små tätorterna. Kommunen hade kunskap om strukturen och den 

tekniska försörjningen i samhällena men de hade ingen kunskap om 

vilka frågor som befolkningen i de mindre tätorterna tyckte var 

viktiga. Under översiktsplanearbetet delades kommun in i mindre 

områden och sen hölls möten med invånarna om vad de såg som 

planeringsproblem. Syftet är att minska avståndet mellan den 

byråkratiska kommunen och dess invånare. Den som ska leva i den 

byggda miljön måste kunna identifiera sig med den och känna att 

de får medverka i utformningen. (Boverket, 1993) 

I mindre samhällen finns förutsättningar för mångsysslande, man 

har ett garage som kan användas för tillverkning, trädgården kan 

användas som vedupplag eller liknande. Toleransnivån hos 

grannarna är högre. Professor Hans Bjur tror att små och 

medelstora tätorter har stora förutsättningar att nå bärkraftighet. I 

de samhällena finns en kultur av att hjälpa varandra, hushålla med 

resurser och ett långsiktig tänkande. Bjur menar också att det 

behövs frihet i de små tätorterna att testa lokala lösningar på 

miljöproblem. Istället för att se små tätorter som platser med stora 

brister bör planerare och kommuner se de stora möjligheterna som 

finns där. I de mindre samhällena finns möjligheter att genomföra 

småskaliga försök inom nya tekniska lösningar på miljöproblem. 

Den annorlunda kulturen och de sociala mönstren skapar 

möjligheter för ett samhälle som hjälps åt och delar på resurser. 

(Boverket, 1993) Det är förmodligen vanligare i små samhällen att 

grannarna delar på t.ex. gräsklipparen eller tidningen. Relationen till 

grannarna är annorlunda och närmre. 

 Informationssamhällets framväxt är ytterligare en möjlighet för 

framtiden i de mindre samhällena. Detta gör att det blir lättare att 

kunna bosätta sig på mindre orter utanför de stora 

kommunikationsstråken kan hålla kontakten med omvärlden och 

fler kan arbeta hemifrån eller behöver resa till jobbet färre gånger. 

(Boverket, 1996) 

Planering i den lilla orten måste också bli mer inriktad på 

genomförandefrågor istället för långsiktig planering. I en liten ort är 

utveckling en förutsättning för att kunna överleva och då behöver 

ett genomförande kunna kopplas till planläggningen. För att göra 

planering levande behöver plan följas av handling och det 

kommunala systemet bör fungera som så att planer och 

fördjupningar kan kopplas till budgetprocessen. (Boverket, 1993) 

Det måste även arbetas med det lilla i det offentliga rummet. En 

transformatorstation är lika viktig som ett nytt bibliotek för 

helhetsbilden. Och de små och vad som kan tyckes obetydliga i 

planeringssammanhang kan utformas med omsorg. Mellanrummen 

och de komponenter som bygger upp stadsrummet är viktiga för 

helhetsbilden.  För detta behövs det samordning. (Boverket, 1996) 
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Detta arbetssätt borde vara ett naturligt sätt att arbeta i en liten ort 

eftersom att du bör ha enklare att skapa en mer personlig kontakt 

med de som bor där. Som planerare eller kommunpolitiker blir du 

igenkänd om du vill det och du skulle kunna möta mycket 

människor om du lämnade skrivbordet. 

I Åseda är Offensiva Åseda ett gott exempel på en förening som 

skulle kunna samarbeta med kommunen för att förbättra den 

offentliga miljön. I föreningen finns det mänskliga kapitalet i form 

av engagerade människor men inte de ekonomiska resurserna som 

skulle behövas. Det är här kommunen skulle kunna bidra och 

samarbeta. 

Möjligheter i PBL 

I PBL finns möjligheter som går att använda för att förenkla 

planeringen. Något som kan behövas i mindre orter med en lugn 

utveckling. Gamla detaljplaner kan upphävas och ersättas med 

områdesbestämmelser istället för att ersätta inaktuella 

detaljplaner. Att använda sig av områdesbestämmelser ändrar inte 

att kommunen är huvudman för allmänplats, det som ändras är 

lovpliktens omfattning som kan behöva utvidgas med 

områdesbestämmelser. Regler i PBL som gäller föreläggande och 

uttagande av gatukostnader gäller bara inom detaljplanelagt 

område och alltså inte vid områdesbestämmelser.(PBL) 

Översiktsplanen är också viktig för de mindre tätorterna eftersom 

att en väl genomarbetad översiktsplan ger ett bra 

planeringsunderlag som kan räcka för bygglovsgivning. (Boverket, 

1993) 

Ett annat alternativ är att inte göra några nya detaljplaner innan 

behovet finns utan att istället göra en fördjupad översiktsplan där 

rekommendationer ges för bygglovsgivning. (Boverket, 1993) 

Problem att lösa innan en gemensam 

framtidsvision kan nås 
Att det saknas brist på engagemang, samarbete och ett nytt sätt att 

tänka är förmodligen säkert inte en medveten strategi utan ett 

invant sätt att arbeta. 

Beslutsfattare, planerare och medborgare måste hitta de 

gemensamma dragen i sin inre bild av hur orten ser ut för att kunna 

skapa gemensamma värden och visioner. Det borde debatteras 

mera och anordnas fler möten för att kunna diskutera framtiden för 

orten och hur den ska utvecklas. (Boverket, 1996) 

Om planerare och allmänhet hade en gemensam inre bild av hur 

orten ser ut och en gemensam vision skulle beslut om förändring 

vara mer förankrade och bli mindre upprörande. 

Förändringar på platser som är symboliskt viktiga kan vara 

turbulenta för människor och inverka på grupp- och 

identitetskänslan. De behöver få tid och kunna diskutera 

förändringen för att den ska kunna bli en del av den kollektiva 

bilden av platsen. Människor i mindre städer och orter känner ett 
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starkare engagemang för sin hembygd och identifierar sig starkt 

med sin plats. De utsätts mer sällan för förändringar det leder till att 

förändringen upplevs mer påtaglig på mindre ställen. (Sternudd, 

2007) 

I Åseda har de senaste årens dåliga ekonomi lett till ett förfall av 

den offentliga miljön och dess rum. Om man som Sternudd menar 

att människor i mindre orter känner ett starkare engagemang och 

att de identifierar sig starkare med en plats är det rimligt att dra 

slutsatsen att den misstro och uppgivenhet Åsedaborna känner 

gentemot kommunen omedvetet eller medvetet är en känsla av att 

människorna i samhället också känner sig misskötta och 

bortglömda. 

Stadsplanering innehåller också en maktrelation där arkitekten och 

planeraren ska gestalta brukarens livsmiljö och trots att brukarens 

behov borde vara överordnat känner sig ofta allmänheten inte 

tillgodosedd. Detta gäller främst gestaltningen. Estetisering innebär 

stadsutveckling med estetiska förtecken, i planeringssammanhang 

brukar det användas för en överdriven tilltro till det estetiska och 

yta. Människors rätt till en vacker omgivning diskuteras sällan trots 

att estetiskt tilltalande omgivningar uppskattas av många. När det 

gäller gestaltning av offentliga rum delas det upp i sociala aspekter 

som tillhör människans behov och i estetiska frågor som ställs till 

ekonomin. (Sternudd, 2007) 

Estetisk värdering av bebyggd miljö skiljer sig åt när det gäller 

arkitekter, planerare och allmänhet visar forskning på. 

Miljöpsykologin undersöker människans förhållande till den fysiska 

miljön ur många aspekter. Ett delområde handlar om den estetiska 

delen av upplevelsen av den byggda miljön. Forskningen visar att 

skönhetsvärden är viktiga och att de har stor betydelse för hur en 

plats upplevs. Viss forskning tyder på att vi omedvetet registrerar 

vår omgivning och tolkar dess skönhetsvärden från denna 

omedvetna första anblick.  

Catharina Sternudd har i sin avhandling från 2007 skrivit om 

allmänhetens förväntningar och tankar om vad som är estetiskt 

tilltalande. Syftet med Sterudds avhandling är att öka kunskapen 

om olika estetiska värderingsmönster relaterade till stadsrum. 

Sternudd avslutar sin avhandling med att anse att småstadslika 

områden med varierad och småskalig bebyggelse, rik grönska och 

centrala torg är estetiskt tilltalande. Samt ett formspråk som är 

traditionellt. (Sternudd, 2007) 

Arkitekter vill däremot skapa goda livsmiljöer som människor trivs i, 

men utan att behöva härma äldre bebyggelse. De vill att modern 

arkitektur som speglar sin tid ska ge människor samma upplevelse 

av en trevlig miljö men de verkar inte veta hur det ska gå till. Det 

som skiljer experten från allmänheten är såklart utbildningen. De 

får nya referensramar för den byggda miljön och de påverkas av 

utbildningen och lär sig nya estetiska värderingar utifrån det som 

lärs ut. Att alla har likartade förebilder leder till likriktning istället 

för en utveckling mot mångfald. Arkitekterna och planerarna lär sig 

också bakgrunden och orsaken till byggnader, det kan också 
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påverka hur en byggnad upplevs. Bedömningen av arbetet på 

skolan utförs ofta av andra arkitekter och professionella, inte av 

brukare som kommer att vara fallet efter utbildningen. På så sätt 

blir andras åsikter oväsentliga. (Sternudd, 2007) 

Om Sterudds problem stämmer så är detta ett grundproblem att 

lösa för att kunna nå en gemensam vision. Vilken typ av miljö är 

estetiskt tilltalande och för vem är den tilltalande. 

Det finns också ett maktproblem i planerarens roll som planerare. 

Planeraren bär med sig egna normer som påverkar hur han/hon 

bemöter medborgarna, det krävs att planeraren kan bortse från 

sina värderingar och kan se saker på ett annat sätt. Enligt forskning 

påverkas planerarnas inställning till medborgardeltagande av 

kraven på effektivitet och de är inte heller benägna att sätta teknisk 

kunskap efter lokal kunskap och perspektiv. Det är inte bara i 

värderingen av estetisk miljö det blir problem. Planeraren har också 

makt att få igenom sin vilja genom om att han/hon har ett 

kunskapsövertag och ett tolkningsföreträde samt genom vilken 

planeringsmetod man väljer. (Khakee, 2006) 

Ovanstående resonemang om medborgarinflytande och olika sätt 

att se på vem som har rätt märks även i Åseda. Ett problem som 

dyker upp i mina samtal med boende i Åseda är att de inte tycker 

att kommunen gör något. När jag läser verksamhetsberättelsen för 

Offensiva Åseda går det att läsa samma åsikt där mellan raderna, de 

har förslagen och arbetsresurserna att genomföra förändringar men 

när de ber kommunen om ekonomiska bidrag är svaret ofta nej. 

(offensiva åseda.net). Kommunen behöver föra en dialog med 

invånarna för att de ska förstå vad kommunen gör och varför. 

Problemet som beskrivs ovan handlar ofta om att en plats inte 

betyder samma sak för alla människor. För att beskriva bilder och 

föreställningar om en plats som ger mening åt människor kan 

begreppet mindscapes användas. Brusman använder i sin 

avhandling begreppet för att lyfta det okända landskapet, det 

förflutna, framtida och obestämda. En mindscape är beteckningen 

på det okända och osynliga landskap som klistras på det fysiska 

landskapet. Landskap i det är fallet enligt Brusman det visuella, det 

landskapet man ser. Brusman sammanfattar begreppet mindscape 

som summan av den sinnliga upplevelsen av en plats, minnen, 

erfarenheter och visioner. En mindscape formas av minnen, 

erfarenheter och visioner kopplade till en fysisk plats. Eftersom en 

mindscape formas socialt kan det finnas motstridiga bilder om 

samma plats samtidigt som det kan vara så att sociala grupper har 

likartad mindscape om en plats. (Brusman, 2008)  

När en plats mening når ut till många skapas en kollektiv minnesbild 

av en plats och platsen får en historia. Massmedia påverkar också 

bilden av en plats genom att de kan välja vilken mening de ger 

platsen och på så sätt påverka kollektivet. Den kollektiva bilden av 

en plats formulerar visioner och sätter gränser för hur den kan 

utvecklas och förändras, den påverkar vad platsen ska bli. 

(Brusman, 2008) 
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Vems tolkning av en plats ska vara gällande vid förändring eller 

bevarande är en fråga som handlar om makt. Makten här består 

enligt Brusman av vilka resurser eller kapacitet som en aktör kan 

använda för att kontrollera vilken mening en plats har och hur 

gestaltning och förändring ska ske på platsen. Aktörens identitet är 

viktig för att förstå vilka resurser den har att påverka en plats. Yrket 

kan vara en identitet som påverkar och hur aktören förhåller sig till 

sin uppgift. (Brusman, 2008) 

Brusman menar att individperspektivet är viktigt för att förstå hur 

platsens betydelse skapas. ”Syftet med att fokusera på individer, 

identiteter och maktkoalitioner istället för på organisationer och 

beslutsgångar är att nå en djupare förståelse för hur formandet av 

stadens platser egentligen går till. I relation till stadens platser och 

till hela staden uppfattad som en plats är individers och gruppers 

inflytande och påverkansmöjligheter knutna till förmågan att skapa 

koalitioner och att därigenom legitimera hur platser skapas formas 

och utvecklas.” (Brusman, 2008 s 45) 

I den funktionalistiska traditionen var planeraren den objektiva och 

rationella utföraren av förändringar i den fysiska miljön. (Granberg 

och Von Sydow, se Brusman, 2008) När mänskliga värden har blivit 

viktigare har den bilden av planeraren förändrats och det idealet 

har ifrågasatts. Men planerarrollen som rationell iordningställare 

kvarstår, mänskliga värden kan skapas genom urban design. Här 

finns bilden av att en plats kan planerad utifrån idealbilder och att 

särarten hos platsen kan mätas. Dessa idealbilder sprids i 

planerarnas nätverk och bidrar till att planerarna skapar en 

professionell mindscape. (Brusman, 2008) 

En kommunal planerare präglas av lokala sammanhang och 

kulturmönster som också påverkar identiteten. Alla sociala och 

identitetsskapande sammanhang som planeraren ingår i påverkar 

vilken relation man får till en plats. Här har planerarens lokala 

förankring betydelse, om han/hon bor i staden eller har växt upp 

där. Även engagemang i föreningslivet på orten kontakt med lokala 

företag påverkar hur planeraren förhåller sig till en plats. Allt detta 

har betydelse för synen på både en enskild plats, en ort eller 

planeringens processer och mål. (Brusman, 2008) 

Att förstå varför och att vi tolkar miljöer och platser olika beroende 

på vårt yrke eller vem vi är. Är viktigt för att förstå varför vi inte 

alltid har en gemensam vision eller varför det blir konflikter vid 

planering.  

Resultat som ligger till grund för riktlinjer och 

frågeställningar till en fördjupad översiktsplan 

Upplevt inflytande hos medborgarna 
 

 Medborgardialog  

I mina intervjuer och samtal har det framkommit brister i 

kommunikationen mellan kommunens tjänstemän/politiker och 
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invånarna. Det är väldigt enkelt att tro att när man följer lagar om 

anordnade om samråd så har man uppfyllt sin del av 

medborgardeltagandet men så enkelt är det inte. 

Politikerna och tjänstemännen verkar ha en föreställning om att de 

är öppna för människors idéer och att de finns tillgängliga för att 

lyssna och diskutera. De hävdar att det kommer för lite idéer till 

kommunen och önskar mer. De Åsedabor jag har pratar med har 

alla många tankar och idéer men de vet inte vart de ska vända sig. 

Öppna kommunfullmäktige möten och samråd vid planer upplevs 

som för formella och man vet inte riktigt hur det går till. 

Det är mångtydigt att förstå planerarens inställning till 

medborgardeltagande. Medborgardeltagande anses öka kostnader 

och orsaka förseningar samt låta känslorna styra planeringen, om så 

är fallet blir planeringen mer omständlig med 

medborgardeltagande. Samtidigt som forskning tyder på detta så 

tror planeraren att samhällsplaneringen undersöker vad människor 

behöver och önskar. (Khakee, 2006) 

För planerare ger medborgardeltagandet ett bättre 

beslutsunderlag, höjer legitimiteten för planerna och besluten – 

förtroendet för planerare/beslutsfattare och processen ökar. Ur 

detta perspektiv behöver medborgardeltagande inte vara mer än 

ett symbolvärde. Jag tolkar detta som att för planerare räcker det 

med möjligheten för medborgare att påverka så har symbolvärdet 

av medborgardeltagandet uppnåtts. För medborgare handlar 

deltagandet om möjligheten att kunna göra nytta. Man vill påverka 

ett specifikt beslut eller förse sig själv med makt för att kunna 

påverka mer generellt. Man kanske vill få mer kunskap och 

förståelse för hur samhället fungerar, utveckla sociala relationer 

eller utveckla sin förmåga att delta i offentliga dialoger. (Khakee, 

2006) 

 Andra sätt än traditionella samråd 

Uppvidinge kommun behöver bestämma sig varför de anordnar 

informationsmöten och samråd. Är det på grund av vad som står i 

lagen eller för att de vill ha en god dialog med invånarna. Nedan 

följer lite förslag på alternativa sätt att arbeta. 

Det finns flera olika sätt att utveckla dialogen med medborgarna, 

bl.a. har Susanne De Laval skrivit en handbok för vägverket, Samråd 

och Dialog – en idébok för den som ska arrangera någon form av 

dialog (1999) I boken presenteras ett antal dialog metoder som kan 

användas var för sig eller i olika kombinationer. Här kommer en kort 

sammanfattning av de metoder hon rekommenderar: 

1. Arbetsgrupper – grupper bildas som träffas och diskuterar 

flera gånger. Tidsåtgången kan vara allt mellan månader och 

år. Enkelt att genomföra och ger ofta en god dialog men kan 

fungera sämre om grupperna inte fungerar. Lämpligt att 

använda vid större grupper med människor som vill 

engagera sig. 

2. Seminarier – specifika frågor behandlas av inbjudna 

deltagare. Tidsåtgången här inklusive förberedelser är ca en 
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månad. Det är ett enkelt och kreativt sätt att få en dialog. 

Nackdelen är att det bara är en begränsad grupp som nås. 

Metoden är lämplig när man vill fördjupa kunskapen inom 

något område. 

3. Studiecirklar – ett ämne studeras vid några träffar. Pågår 

ofta med en träff i veckan under 5-10 veckor. Lämplig för 

kunskapsuppbyggnad men även här nås bara en begränsad 

grupp. Även denna metod lämpar sig för fördjupning av 

kunskap. 

4. Öppet hus – en bemannad lokal med utställning av 

planeringsmaterial. Bör pågå minst en vecka. Leder till att 

många nås som kanske inte annars hade engagerat sig. Det 

kan bli rörigt om öppettiderna gör att det är många som 

kommer samtidigt. Fungerar bra som inledning på ett 

projekt och om man vill nå många. 

5. Charrette – utvecklat från öppet hus, planeringsförslaget 

formas tillsammans med allmänheten. Tar ca 1 vecka men 

med förberedelser ca 1 halvår. Ger en utvecklad och god 

dialog men den ställer stora krav på ledningen och kräver 

långa förberedelser. Lämplig att använda när man förväntar 

sig att det finns många intressenter som kan ställa sig 

bakom ett gemensamt förslag.  

6. Arbetsboksmetoden – tre arbetsböcker tas fram som är 

kombinerade enkäter och informationsmaterial. Det är 

studiecirklar eller arbetsgrupper som tar fram böckerna. 

Tidsåtgången man får räkna med är ca 1 år. Metoden ger bra 

dialog och är kunskapshöjande. Metoden tar dock lång tid 

och kräver en stor arbetsinsats från ledningen. Metoden är 

lämplig om man har gått om tid och mycket människor som 

vill engagera sig. 

7. Gåtur – promenader i området som planeras med 

efterföljande diskussioner. Förberedelser ett par veckor, 

gåturen ca 3 timmar och en veckas dokumentation. Det är 

en enkel och snabbt genomförs metod som lätt kan visa vart 

problemen finns. Problemet är att man når en begränsad 

grupp. Den är lämplig som inledning på ett projekt eller i 

kombination med andra metoder. (De Laval, 1999) 

Uppvidinge kommun gjorde försök med att hålla tidiga 

informationsmöten inför det fortsatta arbetet med att ta fram en 

ny översiktsplan. Det kom inte mycket människor och få idéer. 

I mina intervjuer har ingen nämnt samråd som ett sätt att lämna 

idéer till kommunen. Eftersom att det sällan hålls samråd på grund 

av den lilla byggaktivitet som finns i samhället är det inte så konstigt 

att samråd inte ses som ett sätt att delta. Förslag som har kommit 

fram handlar om att kommunen ska synliggöra sig på andra platser 

och vid andra tillfällen än traditionella. Istället för öppna 

kommunfullmäktige möten skulle kommunen kunna ha någon form 

av öppet hus där det finns möjlighet att träffa både politiker och 

tjänstemän för att diskutera och fråga. 

Åsedadagen och Olsmässan diskuteras som en möjlighet för 

kommunen att visa upp sig. Dessa dagar skulle kommunen kunna 

ha ett slags marknadsstånd där de har en karta där de visar vilka 
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planer det finns för samhället och där invånarna kan lämna 

synpunkter och fråga vad som ska hända på olika platser. Det skulle 

förmodligen upplevas som ett mindre formellt sätt att lämna sina 

idéer för invånarna. 

Även gåturer anser jag vore ett bra sätt att utveckla 

medborgardialogen inför arbetet med fördjupade översiktsplaner. 

Här skulle kommunen kunna ta hjälp av bl.a. skolan för att få med 

barnen och deras upplevelser av miljön i planeringsprocessen. 

Hembygdsföreningen och andra föreningar skulle också kunna 

engageras för att få olika grupper av människor att vara med. 

Platsen 

Människor vill kunna läsa sin omgivning och förstå den. För detta 

behövs element som känns igen och kan förstås, man behöver se 

det som finns utanför och hur platser hör ihop och vilka minnen 

som förknippas med plasten. Människor skapar mentala bilder som 

de sedan använder för att förstå plaster. (Sternudd, 2007)  

 Centrum 

Samhället behöver ett tydligt centrum som kan binda samman 

delarna med varandra. Det som idag är centrum har ingen tydlig 

utformning och det finns ingen samlingsplats som används idag. 

Sillakröken bör vara Åsedas naturliga centrum. Parkeringen borde 

tas bort och hela ytan kan användas som torg med torghandel. 

Marknaden hålls på den här platsen men på grund av parkering och 

möbleringen av rummet kan platsen inte användas fullt ut. 

 Torget 

Sillakröken som är den plats som är planerad som ett torg och 

mötesplats används inte till annat än parkering idag. Det finns en 

stenlagd torgdel med bänkar, träd och utsmyckning men det är inte 

en plats som används. Där finns stora möjligheter att utveckla det 

området till en knutpunkt där centrum binds ihop med Kexholm. 

Sillakröken har även historiskt varit den platsen man har passerat 

för att nå Kexholm från centrum respektive Kexholm från centrum, 

det var Kexaliden som var vägen mellan kyrkbyn och Kexholm innan 

viadukten byggdes. 

Möbleringen på torget behöver vara enhetlig med resten av 

samhället för att kunna skapa en sammanhållen bild. Material som 

borde användas är trä och aluminium för att visa på den industrins 

betydelse för Åseda.  Placeringen av bänkar, utsmyckning och 

lyktstolpar behöver ses över för att skapa bättre rumsbildningar. 

Anslagstavlan som finns mitt i samhället skulle kunna flyttas till 

torget både för att ge människor en anledning att passera torget 

och för att ta tillvara på den siktlinje som finns från Kexaliden ner i 

Kyrkparken som idag skyms av anslagstavlan. Grönskan på 

Sillakröken behöver förbättras så att man kan sitta lite skyddat och 

inte få känslan av att sitta mitt i vägen.  

Eftersom att Sillakröken är en viktig historisk plats för Åseda är det 

viktigt att den hanteras med varsamhet. Flera Åsedabor kan 

fortfarande komma ihåg eller har hört berättat om hur man 
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handlade sill av bröderna Häll. Det är denna mentala bild av 

Sillakröken som finns hos många i Åseda idag.  

 Gestaltning 

Åseda är spretigt i sin gestaltning. Det finns omsorg om den 

offentliga miljön på vissa platser exempel Sillakröken och 

Järnvägsparken där det finns stenlagda delar och planteringar, men 

det skulle behövas en allmän omsorg om den offentliga miljön där 

man lägger ner det lilla extra på Åsedas gestaltning. Som det ser ut 

idag är det punkter som är skötta och inte helheten. Den offentliga 

miljön i Åseda behöver omsorg och skötsel för att kunna skapa en 

attraktivare miljö och vackrare ortsbild för besökare. 

Parkerna behöver skötas så att de inte ser förfallna ut. I Kyrkparken 

finns stora möjligheter att rusta upp den. Eftersom det finns planer 

från kommunen att anlägga ett gångstråk utmed ån behöver parken 

se bra ut för att man ska vilja gå där. Ta bort tallbuskarna och ta 

upp grusgångarna, rusta upp lekparken och marken runt omkring 

skulle göra mycket för parken. Brunnsparken sköts bättre men har 

en gång i tiden varit full med planteringar och med en damm, varför 

inte återskapa den miljön? Särskilt eftersom det är där ett av 

dagisen finns och ett annat eventuellt kommer att byggas. 

Den offentliga miljön behöver göras vackrare. Det finns trappor och 

plattor bakom stationen upp till Kexholm som faller sönder och 

behöver rustas upp. Det finns i centrum fyra olika sorters gatlyktor 

som ger ett stökigt intryck, antingen bör de vara likadana eller 

användas mer som ett sätt att skapa rum i miljön. 

Jag upplever att det finns en del i den fysiska planering som skiljer 

kommunen från invånarna. Från kommunen är man väldigt 

fokuserad på hela kommunen och den stora planeringen i form av 

översiktlig markplanering och vindkraft. Som invånare i en ort är det 

stora mer svårfattat och man ser lättare till det lilla som placeringen 

av sopstationen som ett exempel.  

Eftersom att ekonomin är det som styr och fysisk planering är en 

åsidosatt uppgift i Uppvidinge (Intervju med Hans Bohman, 

stadsarkitekt) förstår man att det blir oväsentligt att diskutera om 

det ska planteras nya blommor i kyrkparken. Men min åsikt efter 

samtal med invånare om betydelsen av hur den offentliga miljön 

ser ut för att samhället ska upplevas som attraktivt tror jag att det 

är något som kommunen måste avsätta både tid och ekonomiska 

resurser för. 

 Trafik 

I centrum finns det trafikproblem i och med att det finns 

parkeringsregler som inte följs. De stolpar som satts upp för att 

sänka farten och göra det säkrare har haft motsatt effekt när det 

står bilar parkerade framför stolparna och gör det ännu trängre. Jag 

vet inte vad lösningen är, parkeringsböter? Att minska biltrafiken 

skulle underlätta och detta är något kommunen kan arbeta med 

bl.a. genom förbättrade gång- och cykelvägar. 
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Gång- och cykeltrafikens nät behöver bindas samman vilket har 

visats på en karta tidigare i uppsatsen. Här är också Sillakröken ett 

problem. De bilar som kommer uppifrån ser man inte och som 

cyklist måste man så pass långt ut för att se att det nästan känns 

som att man står mitt i vägen. Detta problem finns också för 

biltrafiken. Det enklaste sättet att åtgärda detta skulle vara att sätta 

upp en spegel. 

Kexaliden borde kunna återuppstå som en naturlig genomfartsled 

för gående och cyklande. Vägen borde rustas upp och belysning 

skulle göra plasten tryggare. Den skulle kunna bindas samman med 

cykelvägen längs Kexavägen och skulle sedan kunna blida ett nytt 

cykelstråk från Kexholm till centrum och vidare? Den tydliga 

siktlinjen från torget till Kyrkparken samt uppför Kexaliden, skulle 

kunna skapa ett stråk genom torget och genom centrum om 

belysning och markbeläggning planerades. 

                              

 Kexaliden mot Kexholm                                                         Kexaliden mot kyrkan 

                       

 

 Badebodaån 

En tillgång som inte utnyttjas. Ån behöver synliggöras och det skulle 

den enklast göras genom att kommunens planer på ett gångstråk 

utmed ån anlades. Genom det skulle människor kunna använda ån 

och med detta skulle förmodligen Kyrkparken också användas mer.  

I Kyrkparken bildar ån en liten damm som skulle kunna belysas så 

att den syns vilket inte är fallet idag. 
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Livsmiljön 

Livsmiljön handlar om hur människor påverkas av omgivningen och 

hur man identifierar sig med ett område eller en ort. För att 

utveckla livsmiljön behöver det finnas en bra dialog med invånarna. 

Om inte denna dialog känns äkta kommer människor att tröttna och 

bli ”nej-sägare” istället för att vara kreativa och engagerade. 

(Boverket, 2006) De punkter jag har kommit fram till nedan utgår 

från mina egna uppfattningar och vad som framkommit i mina 

intervjuer. 

 Identitet 

Varken i översiktsplanen från 2010 eller i översiktsplanen från 1991 

finns det nämnt att Åseda är ett unikt samhälle med en egen 

identitet. I översiktsplanen finns identitetslösheten med som en 

svaghet men inga förslag på hur den ska utvecklas. 

 Åseda behöver en sammanhållen målbild som gäller kommunens 

och invånarnas syn tillsammans. Kommunen och invånarna måste 

arbeta gemensamt med att lära sig Åsedas historia och se det unika 

i denna livsmiljö. Målet är nya invånare, men det finns inget svar på 

vad gör Åseda till denna unika plats där människor vill bo? Letar du 

efter ett unikt samhälle väljer du inte Åseda. Jag tror att en 

gemensam målbild skulle bidra till en ökad identifiering med Åseda 

hos de som bor på orten. 

 

 

 Samverkan 

I Åseda finns en tradition av att arbeta hårt och starta små företag 

vilket den stora andelen småföretag och egna företagare visar på. 

Förmågan att driva på utvecklingen och att ta vara på det som finns 

kan utnyttjas bättre mellan kommun och invånare. 

Offensiva Åseda och det ideella arbetet. När jag har läst 

årsberättelser från Offensiva Åseda är det en sak som slår mig och 

det är att kommunen är väldigt dålig på att stötta föreningen. Som 

exempel finns i årsberättelsen från 2009 ett önskemål om en ny 

flaggstång i Brunnsparken. Resultatet blev att kommunen tog ner 

den gamla och ingen ny kom upp. Idag är Offensiva Åseda mindre 

och engagerar mindre människor än vad det gjorde från början. Min 

egen slutsats är att det behövs stöd och uppmuntran från 

kommunen för att väcka Offensiva Åseda till liv igen. Som Anna sa 

Jag hade gärna startat gruppen Folkets Park och skött om den om 

jag hade vetat att kommunen hade stöttat med pengar. 

Det finns en vilja i Åseda och det finns en tro på att det går att 

genomföra förändringar men när kommunen inte hjälper till är det 

svårt att få till det arbete som behövs. Flera av dem som jag har 

pratat med under mina intervjuer återkommer till att det är svårt 

att känna att kommunen engagerar sig i människorna som bor här. 

Fokus behöver inte alltid ligga i den potentiella inflyttaren eller i en 

ny detaljplan för eventuellt byggande långt fram i tiden. Ibland 

skulle det räcka med en ny flaggstång i Brunnsparken. 
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I mina intervjuer är alla positiva till framtiden för Åseda. Hos både 

kommunen och hos invånarna finns en tro på att Åseda kommer att 

utvecklas och om inte växa så i alla fall få en stabil befolkningskurva 

så att serviceutbudet kan finnas kvar. 

 Attraktivt i Åseda 

Det politiska målet är att öka antalet invånare i kommunen och man 

lockar med närheten till naturen, en bra uppväxtplats för barnen 

och möjligheter till att bre ut sig och få en stor tomt. För att detta 

mål ska kunna uppfyllas måste skolan och barnomsorgen 

prioriteras. Det är det viktigaste för att det ska kunna vara en bra 

plats för barnen att växa upp på. 

 

 

 

 

 

 

 

Avslutning 
Har jag då fått något svar på mina frågeställningar? Till viss del 

tycker jag att min uppsats har gett svar på mitt syfte men inte så 

ingående och tydligt som jag hade förhoppningar om från början. 

Svaren har till större delen blivit övergripande och inte så tydliga. 

Detta kan dock vara en viktig del i mitt resultat då det kanske inte 

alltid finns ett rätt svar på vad en ort är för livsmiljö och vilka tankar 

som finns där. Varje ort är unik och speciell oavsett storlek och bör 

planeras och behandlas med respekt för människorna som lever 

just där och hur det unika i orten kan lyftas fram. 

Hur ser framtidsbilden ut för små tätorter? Hur bör planerare 

tänka när det gäller Sveriges mindre orter? 

Varje ort är unik och speciell på sitt sätt. Synen på den lilla orten 

som en trist håla och en miljö där ingenting händer måste försvinna 

och ersättas av vilka möjligheter som finns. I den lilla tätorten finns 

stora sociala kapital i form av människor och relationer och ett rikt 

kulturellt kapital med en levande historia och byggnader. 

 Det finns möjligheter för alla orter. De behöver inte växa men de 

måste ta hand om det som finns. Den lilla orten kan vara en del i 

den större världen och komplettera staden. Här kan t.ex. finnas 

möjligheten att hitta ett naturnära boende men ändå ha 

möjligheten att pendla in till staden för arbete eller nöje. 

 

Jag har inte fått ett klart svar över vilken framtid det finns för små 

orter. Det beror förmodligen på mycket faktorer som jag inte har 

berört i min uppsats.  
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Vilken livsmiljö är den lilla tätorten? 

En livsmiljö med närhet till naturen och en boendemiljö som är 

billigare än i städerna. Den lilla tätorten är en plats där de sociala 

relationerna är viktiga för hur man trivs och uppfattar orten, både i 

min litteratur och i intervjuerna behandlas vikten av att det sociala 

fungerar. Det sociala livet i en mindra tätort är inte bara av godo, på 

en plats där alla känner alla blir den sociala kontrollen större. 

Grannarna har större koll på dig och du kan känna kontrollen att 

sköta dig. 

 

Det är en livsmiljö som skiljer sig från staden och det urbana livet 

men som också skiljer sig från det agrara livet, det är ett mellanting. 

I den lilla tätorten finns service och sociala kontakter samtidigt som 

närheten till naturen gör att det är lätt att leva ett mer 

landsbygdsliv.  

 

Det är annorlunda att leva i den lilla tätorten, den upplevs vara mer 

tolerant och det är lättare att vara sig själv. Det är okej att ha sitt 

vedupplag på trädgården eller bygga ut sitt hus i etapper efter när 

man har råd.  

Är framtidsbilden hos kommunen och medborgarna densamma? 

Är det samma förhoppningar man har över vad som ska hända? 

Jag känner inte att jag har fått ett svar på denna fråga genom det 

jag har läst eller i mina intervjuer. Det jag tycker att min uppsats 

visar på är att även om både invånare och kommun har en positiv 

bild av framtiden och samma önskningar så är det svårt att få till 

den dialog som behövs för att alla ska sträva mot samma mål. 

Det är svårt att dra några slutsatser om det finns en skillnad mellan 

tjänstemännen och politikerna eftersom att jag bara har pratat med 

en vardera men en viss skillnad tycker jag mig ana. Hos politikerna 

finns givetvis en positiv framtidsbild, det ingår i det politiska språket 

men de är samtidigt medvetna om ekonomins betydelse. 

Tjänstemännen å sin sida besitter en stor kunskap och insikt om vad 

som skulle kunna göras och förbättras men de begränsas av den 

politiska viljan. Det är självklart att det är svårt att se positivt på 

framtiden när man hela tiden begränsas av ekonomin. 

Detta tycker jag är det viktigaste jag har kommit fram till. Det finns 

mycket att vinna på om dialogen med medborgarna fungerar på 

mindre orter. Ofta finns det människor och föreningar som brinner 

för orten och dess överlevnad. Skulle kommunen kunna samarbeta 

med dessa skulle de lättare förstå att det var samma mål de hade. 
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Slutord 

Mitt mål när jag började med denna uppsats var att öka min 

förståelse för en del av planeringen som jag inte tyckte att jag hade 

fått under min utbildning. Jag ville förstå hur det mindre samhället 

fungerade, det som ingen tänker på, det som finns mitt i mellan - 

den lilla tätorten.  

Jag är själv uppväxt i en liten ort, Åseda, med allt vad det innebär. 

Det har aldrig varit något särskilt med Åseda i mina ögon, en ort 

precis som vilken annan liten ort. Att jag därför valde att skriva om 

den mindre tätorten blev till slut självklart. Jag ville få en förståelse 

för hur min syn på ett mindre samhälle kunde förändras i och med 

den här utbildningen. För mig blev den personliga frågeställningen; 

har jag lärt mig något som kan få Åseda att se annorlunda ut i mina 

ögon?  

Jag anser att jag har uppfyllt mitt mål och jag har lärt mig mycket 

att ta med mig in i min blivande yrkesroll. De mindre samhällena är 

inget vi kan förbise, de innehåller människor, byggnader och kultur. 

Alla orter är unika och med unika förutsättningar för att möta 

framtiden och det är det planerare som arbetar med dessa orter 

måste ha med sig. Vi kan inte planera utifrån hur det fungerar i en 

annan ort eller hur vi hade gjort om det var en stad. Vi måste börja 

med att fråga oss, vad detta är för en ort? Vilken historia har den? 

Vilka människor lever här? Och vad önskar och hoppas dem? 
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