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Förord 
Detta är ett examensarbete för magisterprogrammet i fysisk planering 
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona 2010. Arbetet handlar om 
Skillingaryd som är en ort i Vaggeryds kommun. För tillfället arbetar jag på 
Vaggeryds kommun men examensarbetet är mitt eget och skall alltså inte ses 
som ett arbete utfört för kommunens räkning utan det är jag själv som står för 
innehållet. Från Vaggeryds kommun har jag fått tillåtelse att använda 
kartmaterial mm.  Jag har även tillåtelse från Örjan Carlström att använda 
hans bilder, övriga bilder och illustrationer är mina egna om inget annat anges 
i bildkällorna. 

Jag vill framföra ett varmt tack till de personer som ställt upp med sin tid och 
sitt engagemang och berättat om sin vardag i Skillingaryd, ett stort tack till er 
alla, ni har varit mycket hjälpsamma och ni har gett mig mycket hjälp på 
vägen. Jag vill också tacka personer i min omgivning som ställt upp på mig 
under arbetet med denna uppsats. Ni vet vilka ni är, det är många som bidragit 
med råd och synpunkter men alla fel och brister i denna uppsats är förstås 
mina egna.  

Jag vill också framföra ett tack till mina kollegor på Vaggeryds kommun som 
uppmuntrat mig och som varje arbetsdag ger mig möjligheter att utvecklas 
som planerare och kollega. Tack för att ni finns, ni är toppen!  

Ett särskilt tack till Sofia Cedergren som varit mitt bollplank och som lyssnat 
och uppmuntrat när prestationsångesten gjort sig påmind.  I arbetet har jag 
fått handledning av Gunnar Nyström och Christer Persson, det har varit 
mycket värdefullt och givande. Tack för er tid!  

 

Kristina Axelsson, Skillingaryd, den 14:e mars 2010 
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Sammanfattning 
Skillingaryd en ort i Vaggeryds kommun med ca 3800 invånare. Det är ett litet 
samhälle med allt vad det innebär.  Varför väljer man att bo så? Vilken sorts 
livsmiljö är Skillingaryd? Vad är det som gör orten attraktiv?  

För att besvara frågorna ovan görs en ortsanalys som undersöker vilken typ 
av livsmiljö Skillingaryd är och som speglar hur Skillingarydsborna ser på sin 
ort och på sin vardag på orten. För att få en inblick i Skillingarydsbornas 
vardag tillfrågas en samling personer som bor på orten eller har en koppling 
till orten om deras syn på samhället. Till ortsanalysen används även 
tillgängligt statistiskt material och inventeringar gjorda på platsen.  

Den insamlade informationen leder fram till en sammanställning av 
planeringsproblem och planeringsmöjligheter för en liten ort. Den lilla ortens 
förutsättningar skiljer sig från en stads, men vissa av stadens problem och 
möjligheter finns även på den lilla orten i en annan skala eller i ett annat 
sammanhang. Vissa av dessa problem och möjligheter har en koppling till 
fysisk planering och dessa följs upp i ett planförslag som syftar till att stärka 
Skillingaryds attraktivitet utifrån en planerares syn på orten. Bland annat 
föreslås ny markanvändning, ny grönstruktur och ny gatustruktur.  
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Inledning 
Skillingaryd är en tätort som ligger i Vaggeryds kommun i Jönköpings län. 
Grannkommunerna är Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Värnamo, Gnosjö och 
Gislaved. Skillingaryd är en av två centralorter i Vaggeryds kommun. På 
Vaggeryds kommuns hemsida har man inte tagit ställning till vilken av orterna 
Vaggeryd och Skillingaryd som är centralorten, eftersom det rimligen i en 
kommun med ca 13.000 invånare endast kan finnas en centralort. Vaggeryd är 
den större av de två orterna med ca 4800 invånare och Skillingaryd har ca 
3800 invånare.  

Kommunen bildades 1971 genom sammanslagning av Vaggeryds och 
Skillingaryds köpingar, Svenarums församling samt Klevshults kommun. Vid 
kommunsammanslagningen löste man inte frågan om vilken ort som skulle 
vara centralort. Kommunen fick namnet Vaggeryds kommun och som en 
kompromiss bestämdes att kommunhuset skulle ligga i Skillingaryd. Huruvida 
Skillingaryd fortfarande är en centralort och om man skall fortsätta att 
investera som om man har två centralorter är en ständigt aktuell fråga i 
kommunpolitiken. Skillingaryd ligger en mil söder om Vaggeryd och ca 4 mil 
söder om Jönköping utmed E4:an (Kommunfakta, 2009). 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lokaliseringskarta. Bildkälla Lantmäteriet.  

Bakgrund 
Ortsnamnet Skillingaryd är känt sedan 1431, men skrevs då som 
Scøfflingeryd. Förleden motsvaras av ordet skövling och efterledet ryd som 
betyder röjning (Agertz, 2008). I slutet av 1600‐talet byggdes en landsväg 
väster om Lagan, landsvägen innebar en ökad trafik genom byn Skillingaryds 
marker.  1684 blir Skillingaryd samlings‐ och mötesplats för Jönköpings 
kompani och 1777 förläggs Jönköpings regemente till Skillingaryd. 1842 hölls 
Skillingaryds marknad för första gången.  
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I en skrift från 1853 beskrivs Skillingaryd som en liten landsby med fyra 
gårdar och ett gästgiveri (Bunnstad, 2007). 1882 öppnas järnvägsbanan 
Halmstad ‐ Nässjö och i slutet av 1800‐talet startar det flera sågverk, 
snickerier och vagnshjulstillverkning i bygden (Kommunfakta, 2009). I och 
med industrialiseringen och järnvägens utveckling steg befolkningsantalet och 
bebyggelsen i byn ökade. Skillingaryd blev efter järnvägens tillkomst ett 
handels‐ och industrisamhälle (Creacon Arkitekter, 2000). I slutet av 1800‐
talet anläggs Skillingaryds skjutfält och byggnaderna på Östra Lägret byggs.  

1920 blev Skillingaryd ett municipalsamhälle, vilket bland annat innebar att 
de hade rätt till beskattning. 1929 fastställdes den första stadsplanen och 
1952 blev Skillingaryd köping. Under 50 och 60‐talet byggdes flera nya 
industrier och även bostäder i samhället. 1969 var det byggstart på 
Marielundsområdet. 1970 genomfördes kommunsammanslagningen och 
kommunhuset Skillingehus byggdes. Under tidigt 1970‐tal ordnades stora 
danser i Skillingehus.1983 byggdes E4:an utanför Skillingaryd, 1985 flyttade 
den militära verksamheten på A6 från Skillingaryd. 1992 avslog 
kommunfullmäktige ett förslag om att dela kommunen. 1994 byggdes 
Götaströms värdshus och golfbanan (Bunnstad, 2007).  

Militärens närvaro finns kvar i kommunen. Skillingaryds skjutfält används för 
övningar och är riksintresse för totalförsvaret. Det är även riksintresse för 
natur‐ och kulturvård samt natura 2000‐område. 2002 antog Vaggeryds 
kommun sin andra kommunövergripande översiktsplan. På grund av 
riksintresset för totalförsvaret hävdar försvarsmakten rätten att 
bullerpåverka stora delar av kommunen, däribland Skillingaryds tätort. 
Kommunen och försvarsmakten kom inte överrens och Länsstyrelsen i 
Jönköpings län avgjorde frågan genom att undanta tätorterna Vaggeryd och 
Skillingaryd från försvarsmaktens samrådskrav (Översiktsplan, 2009). 

Samhällsstruktur 
Samhället har raka täta gatumiljöer med rätvinklig kvartersstruktur. 
Skillingaryd har vuxit kring huvudgatan som har gett samhället sin långsmala 
form. Storgatan är den gamla E4:an eller ännu längre tillbaka Riksväg 1. 
Utmed Storgatan finns: skolbyggnader, sim‐ och sporthall, frikyrkor, 
livsmedelsbutiker, turistbyrå och pizzerior.  Runt torget finns en del 
målpunkter som: kommunhuset, Systembolaget, konditori, klädbutik, 
blomsterbutiker, skobutik, skönhetssalong.  Det är även nära till 
stationsområdet med tåg och bussar med störst turtäthet mot Jönköping och 
Värnamo. 

PROBLEM  
I kommunen har det tidigare funnits gott om arbetstillfällen, men den 
ekonomiska krisen slår hårt mot kommunen. Många av verksamheterna i 
kommunen är tillverkningsindustrier och underleverantörer till landets 
fordonstillverkare, vilka har haft svårt att klara vikande orderingångar. Under 
2009 har befolkningen i kommunen minskat i takt med att arbetslösheten har 
ökat. Skillingaryd har inte en särskilt stor andel lägenheter i förhållande till 
antalet villor. Detta är något som kommunen tagit upp som ett problem i sitt 
bostadsbyggnadsprogram, att det saknas vissa boendeformer. 
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Trafiknätets utformning med trafikrörelser i nord‐sydlig riktning gör att 
gatorna i samhället upplevs som långa raka transportsträckor. Detta skapar 
känslan av att samhällets gator är anpassade efter bilens framkomlighet. 
Vilket är ett problem eftersom de därmed blir de mindre trevliga för gående 
och cyklister. För den oinvigda finns inga tydliga grönstråk med parker, 
lekplatser och grönska inne i samhället. Skillingarydsborna är hänvisade till 
sin egen villaträdgård eller att ta sig ut i naturen. Detta kan vara ett problem 
för dem som bor i hyreslägenheter och de som inte kan eller vill gå så långt för 
att komma ut i naturen. 
 
Skillingaryds torg, gator och stråk kan för den oinvigde verka öde men vid en 
närmare titt, och med befolkningsunderlaget medräknat, så kanske det inte 
alls är så folktomt? Fysisk tillgänglighet, orienterbarhet och siktlinjer spelar 
också roll för vilka aktiviteter som sker i det offentliga rummet. Om det finns 
en brist på mötesplatser är det ett problem eftersom det i ett samhälle behövs 
platser där människor från olika grupperingar kan mötas. Människor behöver 
den passiva kontakten att se och höra andra människor. Därför är de offentliga 
rummen viktiga eftersom dessa är neutral mark där man kan se andra 
människor, hälsa eller stanna och prata om man vill (Gehl, 2003).  

Den lokala handeln och servicenivån på orten anses i dagsläget hålla en god 
standard i förhållande till ortens storlek. I Skillingaryd finns det en oro för att 
butikerna kan bli tvungna att slå igen på sikt. Hot mot den lokala handeln och 
servicenivån är rivaliteten mellan Skillingaryd och Vaggeryd, som ständigt 
delar resurser och etableringar mellan orterna. Det finns de som förespråkar 
en samling av kommunala resurser och service till en ort, vilket förmodligen 
inte skulle gynna Skillingaryd eftersom det är den mindre orten. Hot mot den 
lokala handeln inom hela kommunen är närheten till köpcentrumet A6 i 
Jönköpings kommun och externhandelsområden under utveckling i Värnamo 
kommun. Att det finns ett hot mot den lokala handeln och servicen är dels ett 
problem för handlarna, vilka kan ha det svårt att få sin verksamhet lönsam och 
det är också ett problem för Skillingarydsborna, eftersom de blir lidande om 
handel och service försvinner.  

MÖJLIGHETER 
Centrala Skillingaryd har idag en relativt blandad bebyggelse. Här finns 
verksamheter, bostäder, handel, service och även småindustrier. 
Småföretagandet är en del av entreprenörandan, den så kallade Gnosjöandan, 
som är stark i denna del av landet. Det finns en stark tradition inom industrin 
och en framtidstro hos företagare och befolkning att man även i framtiden 
kommer att ha jobb.  
 
Kommunen ser en möjlighet i att skapa flyttkedjor, det vill säga att om 
kommunen bygger attraktiva lägenheter så kommer seniorer att sälja sina hus 
och ge plats till barnfamiljer. Alltså finns det en möjlighet att skapa nya typer 
av boende, fler lägenheter. Det finns också en möjlighet i att behålla handeln 
och servicen på orten och kanske till och med att stärka serviceunderlaget.  
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Översikt Skillingaryd. Bildkälla Lantmäteriet.  
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En stark trend vad det gäller stadsbyggande är att det blir allt viktigare för 
orter att hävda sin attraktivitet. Människor skaffar sig ändrade 
levnadsmönster, allt fler pendlar regionalt och att intåget i IT‐ och 
kunskapssamhället gör att vi kan välja mer hur vi vill bo och arbeta. Idag 
tävlar kommunerna med varandra om att vara så attraktiva som möjligt med 
”det goda boendet” eller med ”livskvalité” . Kommunerna befinner sig i olika 
situationer. Vissa kommuner konkurerar om nya kommuninvånare andra 
kämpar för att behålla invånare och en del kommuner måste ställa om sig och 
vara förberedda på att krympa.   

Möjligheterna att satsa på arbetsplatser, boende, handel och service är inte 
unika för Skillingaryd som ort. Det är samma förutsättningar som för andra 
minde orter i Sverige. Det krävs alltså att kommunerna håller en hög nivå på 
dessa områden för att vara attraktiv.  Kommunen kanske skulle satsa på att 
vara bäst i regionen på något av dessa områden, eller erbjuda något som de 
andra kommunerna inte gör? Vaggeryds kommun skulle kunna sticka ut 
hakan och satsa på ett område som små kommuner normalt inte gör. T.ex. på 
ett stort kulturutbud. Något som fungerat för kommunen tidigare är att 
Vaggeryds kommun länge haft lägre fastighetspriser än grannkommunerna 
Värnamo och Jönköping. Andra diskussioner som pågår i kommunen är 
huruvida man skall tillåta mer bebyggelse kring de populära badsjöarna. Att 
erbjuda strandnära boende är attraktivt men det kan minska tillgången till 
sjöarna för allmänheten. Kommunerna vill locka till sig boende eftersom de 
genererar skatteintäkter. I jakten på de nya kommuninvånarna finns det en 
risk att kommunen öppnar upp gräddfiler för en viss sorts personer, vilket 
den befintliga befolkningen kan ha svårt att acceptera (Boverket, 2006).  

Kommunen har en stor möjlighet i att kunna locka till sig mer invånare men 
det kommer inte att ske av sig självt. Här krävs medvetna satsningar på att 
göra kommunen attraktiv på lång sikt. Målsättningen i arbetet med att göra 
kommunen mer attraktiv borde också vara att stärka orternas attraktivitet på 
lokalbefolkningens villkor.   

SYFTE OCH AVGRÄNSNING 
Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken sorts livsmiljö Skillingaryd 
är samt att svara på frågan, vad är det som gör orten attraktiv? Jag vill 
undersöka varför människor väljer att bo i eller flytta till Skillingaryd. Syftet är 
också att ta reda på vad Skillingarydsborna tycker om sin ort och vad de anser 
är attraktivt. Det finns grupper som Skillingaryd inte attraherar och då är det 
också intressant att ta reda på vad är det som de upplever är oattraktivt? 
Material från inventeringar och analyser används för att komma fram till 
planeringsproblem och planeringsmöjligheter som sedan leder fram till 
förslag på små och stora förändringar. Förslagen fokuserar på hur den 
bebyggda miljön skulle kunna användas och ändras för att stärka ortens 
attraktionskraft. 

FRÅGESTÄLLNINGAR  
Hur ser Skillingarydsborna på ortens problem och möjligheter? Var möts 
Skillingarydsborna och vilken roll spelar offentliga platser för hur 
Skillingarydsborna möts? Hur ser Skillingarydsborna på sin ort? Spelar det 
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någon roll när och varför man flyttade dit? Det finns liten vetenskaplig 
kunskap om hur åtgärder för förbättrad livsmiljö på en liten industriort 
påverkar attraktionen av nyinflyttade. Hur kan man anpassa och använda 
metoder som använts av andra orter och i städer i en mindre ort? Vilka 
problem och möjligheter har man i en mindre ort? 

METOD 
För att besvara frågeställningarna görs en ortsanalys. Valet av ortsanalys som 
metod har gjorts för att det är en metod som använder sig av 
lokalbefolkningens kunskap. I detta arbete är det en viktig kunskap eftersom 
det om Skillingaryd saknas vetenskaplig kunskap i likhet med många andra 
mindre samhällen. Ortsanalysen kan utformas på olika vis beroende av syftet 
med den. Analysen delas upp i två delar. En förstudie som är en värdeneutral 
analys av platsen och en fördjupning. Fördjupningen blir ett antal samtal som 
syftar till att förstå Skillingaryd som livsmiljö där ställningstaganden och 
subjektiva värderingar fångas upp. I analysen tillfrågas olika kategorier av 
Skillingarydsbor som bor i olika områden och i olika upplåtelseformer. Valet 
av informanter görs även för att få en variation av åldrar, kön och 
familjesituation osv.  

Inventeringsmetoder 
För att besvara frågeställningen kommer tillgänglig statistik, information från 
kommunens GIS samt samtal med informanter som har kopplingar till orten 
att användas. Samtal kommer att föras med Skillingarydsbor samt andra 
intressanta grupper som t.ex. representanter från det kommunala 
bostadsbolaget, politiker och tjänstemän på kommunen. Även människor som  
arbetar i Skillingaryd och som valt att inte bosätta sig där kommer att 
tillfrågas om deras syn på orten. Frågorna kommer att formuleras med öppna 
svarsalternativ för att kunna spegla attityder och värderingar. Det kan 
exempelvis vara intressant att ta reda på vad Skillingarydsborna saknar, vad 
de uppskattar, var det är vackert någonstans osv.  Inventeringar av olika delar 
av samhället kommer att genomföras för att få en uppfattning om den 
bebyggda miljön.   

Analysmetoder 
Samtalen med informanterna skall även användas för att berika inventeringar 
av olika platser. Kevin Lynch introducerade begrepp som stråk, gränser, 
landmärken, områden och knutpunkter som ett sätt att analysera 
omgivningen (Lynch, 1960). Begrepp från hans analysmetod kommer att 
användas för att skapa förståelse för informanternas vardag på orten. Jag 
kommer även att göra en vandring i samhället för att göra en visuell analys 
utifrån metoden serial vision som introducerades av Gordon Cullen i boken 
The concise townscape (1971).   

KÄLLKRITIK 
En ortsanalys blir bättre ju fler människor och sektorer som deltar, denna 
ortsanalys är begränsad eftersom jag gjort en avgränsning och för att jag 
ensam tolkat informationen och svaren. Även i den lokala processen måste 
man förhålla sig till maktperspektivet för att alla skall komma till tals på lika 
villkor (Boverket, 2006). Valet av informanter har gjorts för att få med olika 
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socioekonomiska grupper och för att få representation från samhällets olika 
områden. Informanterna är personer som jag har haft kontakt med sedan 
tidigare vilket kan ha påverkat resultatet negativt. Det kan även ha påverkat 
resultatet positivt i och med att den personliga relationen gjort att frågorna 
besvarats öppet. Personerna har varit generösa med sin tid och sina 
personliga uppfattningar. Jag kan ha påverkat materialet genom att ställa 
ledande frågor, mitt syfte har inte varit att på något sätt lägga ord i munnen på 
personerna utan snarare att förstå hur de resonerar.  

Det statistiska materialet från SCB, regionförbudet i Jönköping och 
entreprenörregionen är ingen absolut sanning. Även statistik måste granskas, 
kritiker till officiell myndighetsstatistik ifrågasätter noggrannheten och 
riktigheten när statistik plockas fram. En del av kritiken mot officiell 
myndighetsstatistik är bristen på klara definitioner till exempel vem som 
definieras som arbetslös. Den officiella statistiken skapas av myndigheter och 
organisationer och ger en syn på verkligheten, människor delas in i kategorier 
hopsatta av statistiskt material, denna konstruktion gör att man inte kan 
använda statistik okritiskt (May, 2001). För att få ytterligare perspektiv har 
även information från teleadress.se använts, deras kategorier visar på 
stereotyper, vilket också säger något om ett samhälle men det är inte heller en 
sanning utan ett konsumentunderlag som skall ses som just en stereotyp och 
inget som är gångbart för alla. 

ATTRAKTIVITET 
Sveriges kommuner använder olika slogans och deviser för att hävda sin 
attraktivitet, eller för att marknadsföra sig, men vad finns bakom löftena om 
livskvalitet för alla och eller vad händer ett stenkast från E4:an?  I boken 
Attraktiva städer (1998) gör Roland Andersson en samhällsekonomisk analys 
av vad som gör en stad attraktiv. Vad som är attraktivt beror på vem man 
frågar och vad den personen tycker är viktigt. En attraktiv stad kan vara en 
plats där gamla hus, gator, torg och andra miljöer tagits till vara utan 
förfulande islag i stadsmiljön. Det kan också vara parker, grönska, inslag av 
vatten och väl utbyggda gång‐ och cykelstråk som gör en stad attraktiv.  
 
Andra exempel på tilltalande inslag i en stad är ett blomstrande café‐ och 
restaurangliv, arbetsplatserna och företagsklimatet. Något som är viktigt för 
personer som skall bilda familj är att staden har ett bra skolutbud. För andra 
kan även den kommunala skattenivån vara viktig när man väljer var man vill 
bo. Ovanstående är bara några exempel på vad som gör en stad attraktiv.  
 
Kunskapen om vilka faktorer som människor i olika målgrupper upplever som 
positiva i en ort är en viktig kunskap för först då kan man svara på frågan: vad 
man kan göra för att en plats skall bli mer attraktiv? Andersson delar in 
attraktiviteten i olika sorters kapital. En stad har ett visst naturgivet kapital 
som finns i eller i närheten av staden. Till exempel sjöar, skog, ängar och 
vackra vyer. Staden har också ett kapital vad det gäller infrastruktur vägar, 
vatten‐ och avloppssystem, bostadsbeståndet, möjligheter att bygga i 
attraktiva lägen exempelvis med sjöutsikt. Olika slags företag är också en 
tillgång som räknas dit. Arbetsplatser, kontor, butiker och om dessa upplevs 
som bärkraftiga är också en del i en stads attraktivitet.  
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Människorna som bor på orten är också en tillgång, deras kompetens, 
utbildningsnivå och inkomst kan jämföras med andra orter. Människornas 
hälsokapital och stadsstyrets förmåga att tillgodose behoven av barnomsorg, 
sjukvård och äldreomsorg är vikigt. Staden har också ett kulturellt kapital. 
Stadens identitet och särprägel, teatrar, konserthus och museer. Det finns 
även ett trygghetskapital. Känner medborgarna att de är trygga och säkra, att 
de känner att de slipper våld och övergrepp när de vistas på gator och torg.  
 
En stad har också ett relationskapital dvs. människornas relationer med 
varandra inom orten och relationen till andra orter. Ett exempel på speciella 
relationer är Gnosjöandan där entreprenörerna finner denna ort särskilt 
gynnsam (Andersson, 1998). 
 
VAD ÄR EN ORTSANALYS 
Detta stycke är en beskrivning av vad en ortsanalys kan vara och hur den 
används i detta arbete. Det finns flera olika sorters ortsanalyser och flera sätt 
att göra en ortsanalys. Gemensamt för alla är att de syftar till att engagera 
människor för att öka kunskapen om en plats, för att sedan använda denna 
kunskap i framtida utveckling. I detta arbete används Boverkets bok Lär 
känna din ort (2006) där Boverket sammanställt material om metoder och 
erfarenheter från bland annat våra nordiska grannländer.  

Boverket menar att samhällsutvecklingen till kunskaps‐ och 
informationssamhället visar att det är viktigt att analysera orter som 
livsmiljöer, eftersom utvecklingen gjort att betydelsen av att vara en attraktiv 
boplats har ökat. De lyfter speciellt det lokala deltagandet som en viktig källa 
till kunskap.  

En ortsanalys har ingen bestämd mall. Ortsanalyser kan bestå av en rad olika 
moment. Valet av metod avgörs av vad som är målet med processen. Boverket 
delar in ortsanalysen i fyra olika steg förstudie, fördjupningar, integrering 
och förslag.  

I förstudien skall olika deltagare identifieras till exempel kommunpolitiker, 
tjänstemän, regioner, föreningsliv, organisationer, myndigheter och 
privatpersoner. Det skall också bestämmas hur dessa skall delta, hur 
kontakterna skall ske, hur arbetet skall organiseras samt vad man vill ha ut av 
ortsanalysen.  

I fördjupningen väljs en eller flera analysmetoder som lämpar sig för det 
förväntade resultatet. Det finns även olika analysmetoder. Metoder för analys 
av platsen, metoder för analys av livsmiljön och metoder för analys av 
ortens förhållande till omgivningen. Nästa steg efter att fördjupning/analys 
är gjorda är att integrera olika kunskaper från fördjupningar hos deltagarna. 
Syftet är att skapa ett gemensamt kunskapsunderlag om orten och kanske 
även gemensamma förslag inför framtiden. Förslagsdelen är 
ortsanalysdokumentet som är en sammanställning av resultaten från tidigare 
skeden (Boverket, 2006).  
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AVGRÄNSNING 
Detta arbete kommer att grunda sig på vad Boverket kallar 
fördjupningsdelen, i detta arbete väljs analysmetoder för en visuell analys 
av platsen och analys av livsmiljön.  Valet av analysmetoder har gjorts 
utifrån Skillingaryds förutsättningar och frågeställningarna: varför människor 
väljer att bo eller flytta till Skillingaryd och vad man kan göra för att förstärka 
ortens attraktivitet? Bilden visar en översikt av olika delar som kan vara med i 
en ortsanalys, de delar med en röd bock kommer att vara med i detta arbete.  

 
Ortsanalysens delmoment 

Analys av plats 
I lär känna din ort beskriver Boverket följande sätt att analysera platsen: 
visuella analyser, företeelse analyser och realistiska platsanalyser. De 
visuella analyserna (perceptionsanalyser) fokuserar på visuella upplevelser, 
platsers funktioner, strukturer, vad som är bevarandevärt, vad som är 
estetiskt, hur man orienterar sig och så vidare. Alltså genom att uppleva eller 
uppfatta platsen med olika infallsvinklar.  

Analys av livsmiljö 
För att analysera livsmiljön är det viktigt att samla olika gruppers kunskaper 
och erfarenheter av en plats eller en gemensam frågeställning.  I lär känna din 
ort nämns följande nyckelord; möten, umgänge, livet i staden, mötesplatser, 
platser som social punkt, användningen av platser, sociala nätverk, 
rörelsemönster, sociokultur, segregation, tillgänglighet, kultur, hälsa och 
säkerhet, makt och upplevelsekvalitéer (Boverket, 2006).  

För att analysera livsmiljön är det essentiellt att få in människors 
uppfattningar, värderingar. Jag har valt att ställa frågor till ett antal 
informanter som en slags intervju eller frågesamtal. De frågor som ställts till 
informanterna till grund för analysen (analys av livsmiljö del 2) har varit 
kopplade till platsen, exempelvis: vilka platser som är vackra, vilka miljöer 
som bör bevaras, vad man tycker gör Skillingaryd attraktivt osv.  

Tidsgeografi beskrivs som en metod för att studera vardagslivet genom att 
kartlägga vardagliga aktiviteter i tid och rum. Varje handling tar tid i anspråk, 
det gäller även förflyttningar mellan olika punkter. Genom att göra 
dagsprogram skapas en bild av hur olika personer organiserar sin tid i 
rummet. Denna inblick i vardagslivet kan användas som ett 
planeringsunderlag, eftersom hur ett samhälle planeras har betydelse för hur 
vi kan organisera vår tid (Larsson & Jalakas, 2008, ss. 84‐96).  
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ANALYS AV LIVSMILJÖN DEL 1 
Statistik är en viktig källa till att förstå en ort och dess befolkning. I en 
ortsanalys kan det vara bra att bryta ner statistiken i delområden eller mindre 
områden. Boverket föreslår att man använder sig av uppgifter kring 
folkmängd, åldersfördelning, flyttningar, utländsk bakgrund, 
förvärvsarbetande, utbildning, bostäder, arbetslöshet, inkomster med mera 
(Boverket, 2006). 

Regionen 
Ortsstrukturen i regionen följer till stor del järnvägen och samhällenas 
framväxt har en stark anknytning till järnvägssystemet. Vaggeryds kommun 
tillhör regionförbundet i Jönköpings län, man har även ett nära samarbete i 
GGVV‐regionen, (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) kommunen är 
även verksam inom entreprenörsregionen (Vaggeryd, Värnamo, Ljungby, 
Älmhult, Markaryd, Laholm, Halmstad, Hylte, Gislaved, Gnosjö och Tranemo) 

En av Sveriges mest trafikerade leder, E4:an, passerar genom kommunen i 
nord‐sydlig riktning. Riksväg 30 är också en viktig led, som tillsammans med 
andra viktiga länsvägar är matarleder mot E4:an. I Vaggeryds kommun går 
järnvägen i nord‐sydlig riktning med delning i Vaggeryds samhälle, mot 
Jönköping respektive Nässjö. Andra viktiga sträckningar genom regionen är 
Jönköping‐Värnamo‐Alvesta‐Växjö och Göteborg, Borås‐Värnamo‐Växjö.  

Befolkningsutvecklingen i entreprenörsregionen följer samma mönster som 
övriga riket det vill säga att universitetsorter och länscentra/högskoleorter 
ökar sina befolkningar medan flertalet andra kommuner har minskande 
befolkningar. Värnamo är ett positivt undantag som en av kommunerna med 
befolkningsökning, trots att Värnamo inte är ett läns‐ och utbildningscentrum. 
Värnamo har ett starkt näringsliv vilket angränsande kommuner har nytta av. 
Vaggeryds kommun ligger mellan Jönköping och Värnamo och drar nytta av 
grannkommunernas framgångar. Siffrorna till grund för ortstrukturen nedan 
är från 2005 och visar kommunerna i entreprenörsregionens 
befolkningsutveckling från 1991‐2005 (Entreprenörsregionen, 2008). 
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Ortsstruktur, befolkning och befolkningsförändringar Bildkälla Entreprenörsregionen 

Befolkning 
I entreprenörsregionen som helhet råder ett kvinnounderskott. Ungdomar, 
främst unga kvinnor, flyttar från regionen för studier eller arbete och 
återvänder i samma grad tillbaka till sin ursprungliga hemkommun. I läns‐ och 
utbildningscentra Jönköping, Borås och Halmstad finns det ett 
kvinnoöverskott (Entreprenörsregionen, 2008). 

 
Folkmängdsförändring från 1999. Bildkälla Regionförbudet Jönköpings län. 
 

Vaggeryds kommun har haft en befolkningstillväxt de senaste fyra åren, för 
andra kvartalet av 2009 ser det ut som att den positiva trenden kommer att 
brytas (Regionförbundet Jönköpings län, 2009). Medelåldern i Vaggeryd är 
40,8 år och i riket 41,0 år. Andelen med utländsk bakgrund är 13,3 procent i 
Vaggeryds kommun och 17,9 i riket. Andelen utländska medborgare är 5,2 i 
Vaggeryd och 6,1 i hela riket (Statistiska Centralbyrån, 2009). 

Vaggeryd kommuns åldersfördelning följer rikets åldersfördelning ganska väl 
förutom i ålderskategorin 20 till 30 år där Vaggeryds kommun ligger långt 
under medelvärdet för riket. Detta beror på många saker. En anledning är 
förmodligen att Vaggeryds kommun inte har samma attraktionskraft för 
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denna åldersgrupp som t.ex. Jönköping och andra större städer. Jönköpings 
kommun ligger över rikets medelvärde för samma åldersgrupp och det kan 
bero på att de bland annat har en väletablerad högskola (Regionförbundet 
Jönköpings län, 2009). 

   
Befolkningens åldersfördelning 2008 och åldersstruktur i Vaggeryds kommun i jämförelse med 
riket. Bildkälla Regionförbudet Jönköpings län. 

 

Flyttmönster  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Flyttmönster 2008, Riktad flyttning 2008. Bildkälla Regionförbudet Jönköpings län. 
 

Flyttmönstret för 2008 visar att om man ser till in‐ och utflyttningar ökade 
befolkningen i Vaggeryd med endast 10 personer och att en stor del av de som 
flyttade därifrån var i åldersgruppen 19‐24 år. Det går även att utläsa att 
Jönköpings kommun stod för den största delen både inflyttare och utflyttare, 
med en övervikt för flytt till Jönköping. Den näst största kategorin inflyttare 
flyttade från utlandet. Utflyttningen till utlandet är den tredje största 
utflyttningskategorin efter Jönköping och Värnamo. Till och från Värnamo och 
Göteborgs kommuner flyttade i stort sett lika många in som ut. Annars står 
grannkommunerna för det största utbytet av flyttningar (Regionförbundet 
Jönköpings län, 2009). 
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Arbetsmarknad 

 

Sysselsättningens fördelning (nattbefolkning 20-64 år) 2007. Bildkälla Regionförbudet 
Jönköpings län. 
 

Speciellt för Vaggeryds kommun och grannkommunerna (förutom Jönköping) 
är att man har en stor del av sin sysselsättning inom tillverknings‐ och 
utvinningssektorn. Kommunen har inte heller en lika stor del finansiell 
verksamhet och företagstjänster som övriga riket. Ser man till andelen 
förvärvsarbetande så finns det statistik fram till 2007, då hade kommunen och 
länet en större del arbetande än övriga riket. Även när det gäller öppen 
arbetslöshet hade kommunen en lägre andel arbetslösa än länet och riket 
under 2006‐2008, vilket var en tid då arbetslösheten i hela riket minskade 
(Regionförbundet Jönköpings län, 2009). Sedan dess har den senaste 
finanskrisen slagit hårt mot Sveriges tillverkningsindustri, vilket även drabbat 
Vaggeryds kommun eftersom det är inom tillverkningssektorn största delen 
av kommunens befolkning jobbar inom.  Andelen av befolkningen med 
eftergymnasialutbildning är mindre i kommunen än i övriga riket, vilket 
förmodligen också beror på att tillverkningsindustrin dominerar på den lokala 
arbetsmarknaden (Regionförbundet Jönköpings län, 2009). 

Inkomst  
Kvinnorna i Vaggeryds kommun har en något högre medelinkomst än 
kvinnorna i Jönköpings län. För den totala medelinkomsten för kvinnor och 
män ligger kommunen på samma nivå som i medelinkomsten i länet, som i sin 
tur ligger under rikets medelvärde. I kommunen, länet och riket har kvinnor 
betydligt lägre inkomst än män (Regionförbundet Jönköpings län, 2009). 

 
Medelinkomst i åldern 20-64 år. Bildkälla regionförbudet Jönköpings län. 

Pendling 
Den starkaste pendlingsströmmen är till och från Jönköping. Dit pendlade 
2007 ca 1000 personer vilket är ca en trettondel av Vaggeryds kommuns 
befolkning. Ca 680 personer pendlade från Jönköping till Vaggeryd. Näst störst 
är pendlingen till och från Värnamo, för både Jönköping och Värnamo är 
utpendlingen störst. Om man lägger samman in‐ och utpendlingen från Gnosjö, 
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Nässjö, Gislaved och Sävsjö de står för nästan en lika stor del som Värnamo. 
Vaggeryds kommun har ett jämt pendlingsutbyte med övriga grannkommuner 
förutom med Gnosjö dit betydligt fler arbetspendlar ut än in.  Den totala 
pendlingsströmmen har ökat från 2003‐2007 men nettot ut och in har inte 
ändrats mycket över åren. 2007 var det 674 personer fler som pendlade ut ur 
kommunen än de som pendlade in (Regionförbundet Jönköpings län, 2009). 
 

     bild 
Arbetspendling män 2006, arbetspendling kvinnor 2006. Bildkälla Entrepenörsregionen. 

Pendlingsutbytet i regionen är stort på de kortare avstånden till exempel 
mellan Gnosjö och Värnamo. Det är vanligt att kvinnor pendlar kortare 
skräckor än män. I Vaggeryds kommun kan man se detta på att det är färre 
kvinnor än män som pendlar mot Gnojsö och Växjö (Entreprenörsregionen, 
2008). En brist i statistiken är att det inte finns någon statistik för pendling 
inom kommunen. Pendlingen mellan exempelvis Vaggeryd och Skillingaryd 
redovisas inte, eftersom det är inom samma kommun. Därmed redovisas inte 
kortare pendling som kan vara nog så viktigt för att förstå vardagslivet på en 
plats.  

Jämställdhet 
I jämställdhet nästa (2008) skriver Larsson & Jalakas om redskap och verktyg 
för det praktiska jämställdhetsarbetet, de belyser bland annat kopplingarna 
mellan arbetspendling och jämställdhetsarbetet. I SIKAs (Statens Institut för 
Kommunikations Analys) rapport; Jämställda transporter? Så reser kvinnor och 
män dras följande slutsatser: kvinnor och män gör ungefär lika många resor, 
men män reser längre varje dag. Män kör bil i större utsträckning än kvinnor, 
medan kvinnor i högre utsträckning åker kollektivt, eller som medpassagerare 
i en bil.  Kvinnors arbeten ligger generellt sett närmare bostaden än mäns och 
kvinnors resande innefattar i större utsträckning kombinerade resor med mer 
än ett ärende. Kvinnors resande infattar inköp och serviceärenden i större 
omfattning, medans mäns resande i högre grand är förknippat med arbete. 
Män reser alltså oftast endast till och från arbetet, medan kvinnor oftare gör 
ärenden på vägen, ändå är det männen som tar bilen och kvinnorna som åker 
kollektivt och gör ärenden (SIKA, 2002).  
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Marknadsföring 
Kommunen använder sig flitigt av sin slogan ”Vaggeryd, där hjulen alltid 
snurrar”. För ett antal år sedan bytte kommunen kommunvapen och lade 
samtidigt till denna devis för att profilera sig och för att knyta an till 
kommunens historiska förankring och nutida anda av tillverkningsindustri. 
Vaggeryds kommun hade tidigare en betydande hjultillverkning som sedan 
blev basen för dagens möbel‐ och tillverkningsindustri (Kommunvapen och 
devis, 2009). 

För den som är intresserad av att bo i Skillingaryd kan man på kommunens 
hemsida läsa om det lokala företagandet, ortens militärhistoria och de gamla 
vackra husen med tillhörande miljöer. Man lyfter även kommunens planer för 
ett militärmuseum och att det finns ett blandat boende, handel, service, kontor 
kommunhus och turistbyrå.  Särskilt lyfts också Kaffegatan som är den gata 
som knyter ihop samhället med militärområdet. (Skillingaryds tätort, 2009). 
Kaffegatan är en av de gator i samhället som inventerats för att inhämta 
ytterligare information om samhället. Men är det verkligen industrihistoria 
och vackra hus som kommunen bör lyfta för att hävda sin attraktivitet 
gentemot andra? 

INVENTERING AV OMRÅDEN 
För att analysera livsmiljön inventeras Skillingaryd översiktligt avseende 
bebyggelse, gator och grönska. Även kommunens tidigare ställningstagande 
avseende markfrågor markeras på karta. 

Bebyggelseområden 
På den tillhörande kartan (på sida 23) har områden som kommunen föreslår 
som nya utbyggnadsområden för bostäder markerats med gult. Befintliga 
livsmedelsbutiker och stationerna har markerats. Nya verksamhetsområden 
har markerats med grått, befintliga skolområden är röda och det planerade 
skolområdet är också det markerat, liksom befintliga flerbostadshusområden. 
Övrig bebyggelse är industriområden och villabebyggelse från olika epoker.  
 
Öster om Storgatan har samhället vuxit fram från söder mot norr med den 
äldsta bebyggelsen längst i söder utmed vägen till Tofteryd (Kaffegatan). 
Längst i norr finns Alshultsområdet som är ett kedjehusområde som 
bebyggdes i slutet av 1960‐talet och början på 70‐talet. Det syns på husen att 
de är byggda efter samma ritning, även om vissa av husen har byggts om och 
byggts till. Bebyggelsen söder om Alshultsområdet är från tidigt 60‐tal till 70‐
tal, vissa av husen har byggts om under 80‐talet. ”På Norr” finns fastigheten 
Hackan med flerbostadshus som ägs av det kommunala bostadsbolaget. 
Lägenheterna är popplära för att det är boende i markplan där hyresgästerna 
har egna små uteplatser. 

Öster om Storgatan finns även Movalla som är Skillingaryds idrottsplats med 
fotbollsplan, löpbana och ishall. I runt Movalla finns villabebyggelse från 30, 
40 och 50‐talet. I området finns två kyrkor, flerbostadshus, Ica och en nybyggd 
förskola. I området finns också trångbodda industrier med diverse olika 
verksamheter. I de större byggnaderna samsas flera olika småföretag. I 
kommunens pågående översiktsplan föreslås att fastigheterna med industrier 
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på sikt skall ändra användning från industrier till bostäder eller icke störande 
verksamheter. Mellan Kaffegatan och byggnadsminnet antog kommunen i 
början av 2009 en detaljplan för ny bostadsbebyggelse. Planen är överklagad 
av grannarna som anser att kommunen förstör en kulturmiljö. Längs 
Kaffegatan finns en‐ till tvåvåningshus i trä. Merparten av husen på Kaffegatan 
är byggda i slutet av 1800‐talet eller början av 1900‐talet.  

Vissa av husen är ombyggda, men mycket av husens ursprungliga karaktär är 
bevarad. Från sekelskiftet fram till 1940‐ och 1950‐talen bedrev de boende på 
Kaffegatan caféverksamhet för militärerna (Kaffegatan, 2009). Bakom platsen 
för det föreslagna bostadsområdet finns en bäck som heter Gropabäcken, i 
planförslaget ingår även att denna bäckravin skall snyggas till och att höga 
granar skall huggas ner och bäcken skall vidgas till en vattenspegel. Tidigare 
när militärtjänstgöring fortfarande avtjänades i Skillingaryd och bäckravinen 
inte var igenväxt så var den en viktig mötesplats för ungdomar i Skillingaryd, 
idag består området av hög granskog och sly, numera används det mest för de 
boende längs Kaffegatan som trädgårdskompost.  

På den västra sidan av Storgatan finns villor från början av 1900‐talet och en 
blandad bostadsbebyggelse. Här finns också industrier, Fågelforsskolan 
(årskurs 0‐9), två kyrkor och två förskolor. I höjd med rondellen på Storgatan 
sker en övergång i bebyggelsen. Här byts skalan  och verksamhetsområdena 
tar över. På den västra sidan av järnvägen finns ett tätortsnära landsbygd och 
naturområdet Fåglabäck. Norr om Fåglabäck längs järnvägen planerar 
kommunen för ett nytt verksamhetsområde, Båramo verksamhetsområde) 
med en järnvägsterminal samt att stänga plankorsningar med järnvägen. 

Marielundsområdet ligger mellan Valdshultsvägen och Sturegatan och är 
bebyggt i etapper. Den äldsta delen som bebyggdes under 30 och 40‐talet 
ligger närmast Åkersvägen och den västra delen av området bebyggdes under 
70‐ och 80‐talet. Gatorna är återvändsgator som leder till ett system av 
grönområden och gångstigar.  

Gårdarna vid Fåglabäck har fått ge namn åt det nya bostadsområdet som 
färdigställts under slutet av 2009 och början av 2010. I dagsläget är några av 
tomterna i det nya området sålda. I det nya området skall det sparas en plats 
som lekplats. I kommunens kommande översiktsplan föreslår man ett 
bostadsområde som knyter ihop det nya området och den bebyggelse som 
finns norr om Sturegatan. I detta område finns några hus från 1920‐talet men 
mestadels 60‐tals bebyggelse. Det finns även äldre småindustrier, en 
återvinningsstation och hembygdsparken. Vissa av industrierna har vackra 
lokaler som till exempel inrednings‐ och barnklädesbutiken Mofashus och 
fastigheten där företaget som producerar Skillingarydssalvan håller till. 
Skillingarydsalvan är lite av ett trademark för Skillingaryd, deras produkter är 
natursalvor med hemliga råvaror. Smedjegatan kommer i framtiden att 
breddas för att rymma även gång‐ och cykelväg, i dagsläget är det lite trångt 
när gående, cyklister och en och annan lastbilsleverans samsas på gatan. 
Längs gatan finns också en allé som skall fortsätta till det nya området.  
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Bebyggelseområden. Bildkälla Lantmäteriet.
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Väster om Storgatan finns ett område som i folkmun heter Smördalen. Namnet 
kommer från att området ligger i en dal och för att det var här direktörerna till 
Skillingaryds industrier byggde sina bostäder under 1950‐talet. Eksområdet 
ligger högre upp och bebyggdes på 60‐talet. De äldsta husen ligger utmed 
Åkersvägen och Södra Järnvägsgatan.  Detta områdes bebyggelse är blandad 
från tidigt 1900‐tal till det nya området runt Åkermansgatan. Vid 
exploateringen av detta område upptäckte kommunen mycket berg i dagen 
och man har anledning att tro att berget ligger ytligt även söder ut i det 
område som kommunen i kommande översiktsplan föreslagit som 
utbyggnadsområde. I området finns även Sörgårdsskolan med förskola och 
lågstadieskola och ett gruppboende.  

I samma anda som det finns en Smördal finns det i Skillingaryd också en 
”gräddhylla”. Södra Sörgårdsområdet bebyggdes 80‐talet och kallades då för 
gräddhyllan eftersom det ligger högt och för att det byggdes många nya fina 
hus. Området är planerat med återvändsgator med ett grönområde i mitten. 
Norra Sörgårdsområdet ligger mellan Valdshultsvägen, Sörgårdsskolan och 
Södra Sörgården. Bebyggelsen är från 2000‐talets första årtionde och inte helt 
färdigbyggt. Tidens ideal med stora hus i markplan och stora fönster syns 
tydligt i området. De flesta av husen är kataloghus från någon av de populära 
hustillverkarna. Blandningen av hustyper, fasadmaterial och byggnadsstilar är 
stor. I kommunens pågående översiktsplan finns ett förslag att ändra en ej 
genomförd detaljplan med utvidgning av Norra Sörgårdsområdet. Ändringen 
innebär att området kompletteras med dagvattendammar och mer av 
befintligt grönområde sparas.  

Mellan industriområdet och Norra Sörgårdsområdet finns mark planlagd för 
industri, i kommande översiktsplan föreslås att detta område på sikt ändrar 
användning och blir i skydds‐ och grönområde mot industrin och bostäder 
intill det befintliga bostadsområdet. Läs mer om centrumbebyggelsen under 
rubriken centrum. 

Gatustruktur 
På den tillhörande kartan (på sida 25) har vägar där bilar upplevs som 
dominerande markerats med svarta streck. De gröna gatorna är mindre 
bildominerade och trevligare för fotgängare. Gatorna som markerats som 
höjdbarriärer är branta backar. Även järnvägen har markerats för att 
synliggöra var man kan korsa järnvägen och E4:ans barriäreffekt har 
illustrerats. Alshultsområdet i norr planerades med ett grönområde i mitten 
och angöringsgator och gemensamma parkeringar samt en bilfri gågata. 
Tillfart till området sker via två paralella gator. Gatan som ger området sin 
karaktär är Östra Allégatan som är en lång, bred och rak gata i nord‐sydlig 
riktning med en allé med oxlar på bägge sidor. Gatans utformning och den 
långa siktlinjen inbjuder till höga hastigheter och gaturummet upplevs som 
väldigt brett. Gatorna i öst‐västlig riktning har mer intima gaturum där skalan 
är mer anpassad efter den mänskliga skalan. På dessa gator är det mindre 
trafik och hastigheten är lägre, här kan barnen leka på gatan. I mötet mellan 
gatorna i öst väst och Östra Allégatan upplevs Östra Allégatan som överordnad 
som en huvudled.  Längs Östra Allégatan finns gång och cykelvägar på båda 
sidor.  
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Gatustruktur. Bildkälla Lantmäteri. 
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På två olika ställen kan man via gångvägar ta sig under motorvägen och öster 
ut så att man kommer ”ut i naturen”, fram till Fågelforsdammen och vidare 
utmed Lagan mot Östra Lägret.  

Fabriksgatan är en viktig gata för området väster om Storgatan. På vissa 
ställen är gatan väldigt bred och rak många kör denna väg i stället för 
Storgatan eftersom det inte är lika många avsmalningar och vägbulor längs 
Fabriksgatan. Längst i söder är gaturummet trängre med fler vägbulor. 
Gaturummet blir mer storskaligt ju längre norr ut man kommer. Skolgatan är 
vältrafikerad med gående och cyklister på morgonen och eftermiddagarna 
eftersom det är vägen som leder fram till skolan. Skolgatan är en lång rak gata, 
men den är inte lika bred som Fabriksgatan och Storgatan, det ligger skolor på 
båda sidorna om gatan och den används inte så mycket för genomfartstrafik, 
eftersom bilisterna då hellre kör Fabriksgatan eller Storgatan. Även i detta 
område upplevs gatorna i öst‐västlig riktning som underordnade de nord‐
sydliga stråken.  

Åkersvägen är den största vägen på den östra sidan om järnvägen och den har 
karaktären av en mindre infartsled och den är en brant uppförsbacke om man 
kommer öster ifrån. Även Sturegatan är en brant gata som leder från centrum 
upp till bostadsområdet på backen. Om man fortsätter på gångstigarna i slutet 
av Sturegatan kommer man ut till friluftsområdet Grönelund.  

Området öster om järnvägen är väldigt kuperat med en brant stigning från öst 
upp mot Åkersvägen i väst.  Även Källeliden, som är gatan som leder från 
centrum, är en mycket brant gata. För de boende i gruppboendet som finns i 
området är de branta backarna och tunneln i centrum hinder på vägen till 
exempelvis livsmedelsbutikerna. Vid gatorna uppe vid Sörgårdsskolan finns 
det i dagsläget ett trafikproblem när föräldrarna skall lämna och hämta 
barnen på dagis. Ibland parkerar föräldrarna så illa att de boende längs gatan 
inte kommer ut från sina uppfarter. Det finns ingen egentlig anledning till att 
ta bilen till dagis då barnen som går på dagiset bor i bostadsområdena runt 
omkring och gång‐ och cykelvägarna som finns är väl underhållna, trygga och 
säkra utan omvägar.  



 
 

 

27 

Grönstruktur 
Den grönstruktur som inventerats enligt tillhörande karta (sida 28) är större 
sammanhängande naturområden. Dessa områden ligger inte i anslutning till 
villabebyggelse och det finns promenadvägar i området. Även mindre 
bostadsnära parker har inventerats och beskrivits samt övriga grönområden 
t.ex. hembygdsparken, kyrkogården, idrottsplatsen och fårahagen som är 
grönområden som sköts och har en speciell funktion.  

Längst i norr finns det en grön remsa mellan Alshultsområdet och E4:an som 
används flitigt som trädgårdsupplag för stenplattor, ved och trädgårdsavfall. 
Längs E4:an finns en hög bullervall som skärmar av samhället från 
motorvägen. Det finns också en grön remsa mellan Alshultsområdet och 
Storgatan som är bevuxen med gles tallskog som skärmar av området från 
Storgatan. Dessa områdens främsta användning är att skärma av 
bostadsområdena från vägarna och har mer karaktär av skyddsområde än 
grönområde.  

På Norr finns en park, där det byggs en förskola på halva ytan. I dagsläget 
finns det en liten lekplats med sandlåda och några klätterställningar, några 
glesa tallar på en stor platt gräsyta. Parken har ingen tydlig användning och 
ingen riktig rumslig struktur. I området finns även Skillingaryds kyrkogård 
som en del av grönstrukturen. 

Det finns också grönska i form av gräsmattorna på idrottsplanen. Söder om 
Movalla finns en välbesökt lekplats med flera olika sorters lekredskap. Den 
har bland annat asfaltsspår som är tänkta att användas som trafikskola för 
cyklister. Denna lekplats lyfts i grönplanen för Skillingaryd som ett område 
som bör rustas upp och att parken borde ges ett namn för att bli 
uppmärksammad (Grönplan för Skillingaryd, 2005). Även om det finns en 
bullervall är placeringen av lekplatsen inte optimal eftersom det är alldeles 
intill en av Sveriges mest trafikerade vägar. 

I området runt Movalla finns även en liten park som heter Vasaparken. Denna 
park verkar inte användas i någon större utsträckning, där finns en liten 
plantering och några bänkar. Parken är förmodligen ett viktigt grönt inslag, 
eftersom det finns flera flerbostadshus i området. Men räcker det med en 
plantering och lite bänkar för att en park skall bli använd? Områdets södra del 
gränsar till byggnadsminnet Skillingarydslägret. Fortsätter man Kaffegatan 
väster ut över motorvägen kommer man över i Östra lägret och till 
Skillingaryds Skjutfält. 

Mellan Fabriksgatan och järnvägen föreslår kommunen i sin kommande 
översiktsplan att delar av området skall omvandlas från verksamhetsområde 
till bostadsområde och icke störande verksamheter. Man föreslår även att man 
skall bygga nya bostäder i lantlig stil väster om järnvägen i Fåglabäck. Det 
föreslås också att man skall bygga en gång‐ och cykeltunnel under järnvägen i 
slutet av Västra Fåglabäcksvägen. Att man kan komma säkert över 
järnvägsspåret till Fåglabäcksområdet till är viktigt eftersom det grönområdet 
används som friluftsområde, bland annat av Fågelforsskolan.  
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Grönstruktur. Bilkälla Lantmäteriet.
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På Fågelforsskolans område ligger Skillingaryds simhall och sporthallen. I 
området finns det inte mycket av grönstruktur att prata om. Det finns en 
lekplats i den norra delen av området som inte verkar användas, förmodligen 
för att den ligger vid Norra industriområdet med endast ett fåtal hushåll i nära 
anslutning. På skolområdet finns en lekplats med lekredskap, men det känns 
inte som att de boende i området nyttjar lekplatsen eftersom den är en del av 
skolområdet. Själva skolområdet har en liten andel grönska och mycket 
hårdgjorda ytor. Till skolområdet finns gräsytor som används för idrott men 
det finns inga platser med bänkar eller sittmöjligheter, det finns heller 
ingenstans att sitta i skugga eftersom det inte finns någon vegetation. 

I Marielundsområdet finns små bilfria närgrönområden som är 
sammankopplade med gångvägar. I Skillingaryds grönplan finns bra förslag på 
hur kvalitéerna i dessa områden skall stärkas, man föreslår bland annat att de 
olika rummen skall ges olika karaktärer av idrott, lek och att de skall 
kompletteras med bänkar och vegetation för att bli mer inbjudande (Grönplan 
för Skillingaryd, 2005). Dessa områden är trevliga inslag i bostadsområdena 
och det känns som att de hör till de som bor på Marielundsområdet. En del av 
grönstrukturen är också Hembygdsparken som är ett trevligt område med 
gamla bevarade hus och med en vacker gärdesgård som ramar in området. 

Mellan Norra och Södra Sörgården finns gång‐ och cykelvägar och gröna 
områden sparade. Från Norra Sörgårdsområdet går promenadvägar ut i 
naturen söder ut mot Högabråten. I grönplanen för Skillingaryd föreslås att 
skogsområdet inne i bostadsområdet på Sörgårdsområdet skall särskiljas mer 
från skogsområdena runt omkring med en varsam gallring av området så att 
man kan få plats med fler lekfunktioner (Grönplan för Skillingaryd, 2005). 
Den lekplats som finns ligger på Sörgårdsskolans område, vilket förmodligen 
gör att den inte används till lek när skolan är stängd. Själva skolområdet har 
mycket grönska och ligger nära större grönområden dit man kan göra 
utflykter med barnen. Det finns även en småtråkig lekplats på Eksområdet 
som är omgiven av vägar.   
 
I Smördalen finns grönska som skydd mellan järnvägen och Smördalen, det 
finns även stigar mot söder ut mot Trolleberget som är en höjd med 
naturstigar som kan komma att exploateras i framtiden. Mellan Eksområdet 
och Norra Sörgården finns även grönområdet Fårahagen och 
sommharhemmet Fridhäll som är ett av få ställen i Skillingaryd där man kan 
se vatten, i övriga samhället är dagvattnet kulverterat eller på andra sätt 
undanskymt.     
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Fåglabäck, där samhället slutat är det som att komma ut på landet (Grönplan Skillingaryd). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fågelforsskolan, flygbilden är tagen innan sporthallen byggdes. Foto: Örjan Carlström  

Fågelforsskolan 

Mot Fåglabäck 
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Flygfoto Eksområdet. Foto Örjan Carlström. 

 
Flygbild Norra Sörgården. Foto: Örjan Carlström 

Västra Industriområdet 

Mot Högabråten 

Trolleberget 

Åkersvägen 

Fridhäll 

Fårahagen 

Högabråten 
Skillingaryds Skjutfält 

Södra Sörgården 
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Centrum 
I Skillingaryds centrum strålar Åkersvägen, Kaffegatan (vägen mot Tofteryd) 
och Storgatan samman. Här finns tågstationen, torget, Ica, Hemköp, 
kommunhuset, vårdcentralen, äldreboende, kontor, turistbyrån, 
Systembolaget och andra butiker samt flera flerbostadshus.  I kommande 
översiktsplan föreslår kommunen att den mark kommunen äger på Slätten 
skall bebyggas med bostäder, ett kontroversiellt förslag som mött hårt 
motstånd tidigare.   

Det finns även ett kommunalt förslag på att ett av hyreshusen längs södra 
vägen som ägs av det kommunala bostadsbolagets skall byggas om till 
serviceboende. Lägenheterna där är stora vilket gör att de skulle kunna 
byggas om och utrustas med hiss. Ombyggnad av huset skulle bli dyrt och 
dessutom måste man hitta nya stora bostäder till de flyktingfamiljer som bor 
där idag. Flyktingfamiljerna i Skillingaryd är i behov av stora bostäder 
eftersom de ofta är stora familjer. Vissa utav familjerna tror sig det 
kommunala bostadsbolaget kunna flytta till Vaggeryd eftersom många av dem 
lär sig svenska på gymnasieskolan i Vaggeryd.  

Bebyggelsen i de centrala delarna är i varierande åldrar, här samsas gammalt 
och nytt. En stor del av bebyggelsen är i rött tegel som konditoribyggnaden 
från tidigt 1900‐tal, hyreshusen från 60‐talet och stationshuset byggt 1907. 
Det finns även nya tegelelement som t.ex. tegelplattorna på Systembolagets 
fasad. 

Skillingaryds torg har vackra proportioner, men kan verka en aning ödsligt då 
det sällan används för stora folksamlingar eller som träffpunkt för mindre 
grupper. Runt torget finns butiker, konditori och även kommunhuset som är 
en typisk 70‐talsbyggnad som uppfördes i samband med 
kommunsammanslagningen. Kommunhuset har byggts till i omgångar 
vartefter fler förvaltningar flyttat från Vaggeryd till Skillingaryd. Runt torget 
är gatorna gårdsgator med viss parkering. På torget finns en del avsatt för 
parkering framför Systembolaget. En stor del av ytorna i centrum går åt till 
parkeringsplatser.  Gaturummet framför Hemköp (korsningen Artilerigatran 
och Storgatan) upplevs som upplöst dels på grund av att kvarteret på 
motstående sida inte är ”färdig byggt” och dels för att parkeringen lokaliserats 
ut mot gatan, gaturummet hade nog varit vackrare med byggnaden ut mot 
gatan istället för som det är nu. Husen på den västra sidan av Storgatan är med 
Skillingaryds mått ganska höga hus gaturummet hade nog upplevts mer 
harmoniskt om det hade funnits bebyggelse även på den östra sidan. 

Området gränsar till byggnadsminnet Västra Lägret och köptes in av 
kommunen för att användas för bostadsbyggnation. Området har länge funnits 
med som ett planerat utbyggnadsområde men det har mött stort motstånd 
hos lokalbefolkningen då man menar att Slätten är en del av kulturmiljön som 
hör till byggnadsminnet. De som förespråkar byggnation av området 
framhåller fördelarna med det centrala läget, med närhet till butikerna, 
vårdcentralen och kommunikationerna gör att området skulle lämpa sig bra 
för bostadsbyggnation även för äldre personer och personer med handikapp.     
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Inventering centrum. Bildkälla lantmäteriet.  
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I centrum finns också stora ytor med parkering bland annat vid Hemköp, på 
torget, vid kommunhuset, vid vårdcentralen och vid gamla Flextronics. Innan 
Flextronics i Skillingaryd lade ner huserade de i den stora lokalen som ligger 
utmed Södra vägen (längre ner utmed Storgatan). Den stora lokalen hyrs 
numera ut som kontor till bland annat socialförvaltningen och till en 
möbelaffär. I de centrala delarna av Skillingaryd finns olika sorters gröna 
inslag. Även om själva strukturen uteblir så finns det många former av 
offentlig grönska. Flerbostadshusen har trevliga gårdar, med ganska mycket 
gräsmattor, dessa gårdar är endast till för dem som bor i husen. Längs 
gårdsgatorna finns relativt nyplanterade träd och en och annan plantering. På 
våren och sommaren dekoreras centrum med olika blomsterurnor och på 
vintern har man bland annat julgranar på olika platser. Mellan kommunhuset 
och vårdcentralen finns en park med gräsmatta, gångstigar och 
trädplanteringar. Denna park kan komma att försvinna då kommunhuset skall 
byggas till under de närmaste åren. I dagsläget verkar inte parken inte fylla 
någon annan funktion än som transportsträcka mellan kommunhuset och 
vårdcentralen. I de centrala delarna är det långt till närmaste lekplats och det 
generella intrycket är att planteringar och utsmyckningar gjorts i olika 
etapper utan direkt samband. Gatumöblemanget har olika stilar, färger och 
formspråk som skulle kunna ges ett mer enhetligt uttryck. T.ex. används flera 
olika möbler i olika stilar från Byarums bruk. Här skulle man kunna använda 
samma sorts möblemang i hela centrumet och samtidigt göra reklam för ett av 
kommunens företag.    

 
Flygbild centrum. Foto Örjan Carlström

Kommunhuset 

Slätten/Lägret 
Hemköp 

Torgyta Parkering 

Stationen 
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Torget från norr och Jonssons 

 
Torget från Söder, utanför kommunhuset 
 

 
Gc-tunnel i centrum och tågstationen 
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SAMMANFATTNING AV OMRÅDESINVENTERING 
Detta är en sammanfattning av de olika inventeringarna av områdena. 
Inventeringarna har delats upp efter bebyggelsestruktur, gatustruktur och 
grönstruktur.   

I Skillingaryds centrum finns platser där man skulle kunna förtäta samhället 
och bygga mer i centrala lägen. Skillingaryd har en ganska funktionsblandad 
bebyggelse med industrier, småindustrier, bostäder och grönska. Denna 
blandning kan vara positiv eftersom verksamheter och bostadsområden 
befolkas vid olika tidpunkter på dygnet. I städer uppnås ofta en blandning av 
bostäder och verksamheter med kontor och handelsområden. Därför är det 
viktigt att betona att de områden som föreslås ändrad användning från 
industriområden till bostäder och icke störande verksamheten också i 
framtiden inrymmer verksamheter för att behålla den bladning som finns av 
funktioner.  

I Skillingaryd finns det få handelslokaler och kontorslokaler förutom 
kommunhuset och gamla Flextronics. Eftersom näringslivet ser ut som det gör 
kanske efterfrågan på sådana funktioner inte heller är så stor? De flesta av 
butikerna och servicen som finns ligger runt torget. De flerbostadshus som 
finns är i stort sett lokaliserade till centrum, det finns några undantag. Om 
man jämför Skillingaryd med en stad finns det i Skillingaryd en stor andel 
villor, få kontorslokaler och relativt lite flerbostadshus. Precis som i en stad så 
finns alla nödvändiga funktioner för att klara vardagslivet om än i mindre 
omfattning. Det finns skola, vård och omsorg, livsmedelsbutiker, 
kommunikationer, mm.  

I likhet med en stad har Skillingaryds gator och stråk olika funktioner. E4:an 
går direkt utanför samhället och skär en linje mellan samhället och skjutfältet. 
De storskaliga industriområdena har bra anslutningar mot E4:an. I samhället 
finns det tre större gator med genomfartstrafik som är mer trafikerade än 
övriga gator. De gatorna inbjuder till höga hastigheter på grund av gatornas 
utformning. De flesta av bostadsområdena är planerade med återvändsgator 
eller på ett sätt så att genomfartstrafik motverkas.  Gång‐ och cykelvägnätet är 
väl utbyggt och det finns gott om tätortsnära grönska inom gångavstånd.  

I samhället finns det också många gröna inslag men kopplingarna mellan de 
olika grönområdena är inte starka. I Skillingaryds grönplan finns många bra 
idéer om hur de gröna områdena inom tätorten skall utvecklas men inte hur 
de skall kopplas ihop inom orten eller ut i naturen. Det saknas också en 
prioritering om vilka områden som är mer viktiga än andra. Det står inte 
tydligt beskrivet hur den tätortsnära grönskan skall bevaras/utvecklas. I 
kommande översiktsplan föreslår man byggnation i två tätortsnära 
grönområden Trolleberget och Norra Fåglabäck.  

Vissa lekplatser är inte optimalt placerade. Dessa lekplatser och grönytor 
skulle kunna flyttas eller ändras för att öka upptagningsområdet eller för att 
ansluta till gång‐ och cykelvägnät. En lekplats som ligger i anslutning till en 
gång‐ och cykelväg i ett större grönområde känns mer tillgänglig för alla än en 
lekplats som ligger inne i ett bostadsområde. Vissa av områdena har en 
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naturkaraktär vilket gör att de sköts sparsamt och lämpar sig bra för kojlek 
och andra lekar i naturmark. För de grönytor som är iordningställda med 
lekredskap och klippta gräsmattor finns ingen variation mellan parkerna och 
lekplatserna. I grönplanen föreslår man att olika områden skall ges olika 
karaktärer och namn för att skapa ett mervärde av olika typer av parker och 
lekområden.  

Skolområdena i Skillingaryd har god tillgång till grönstruktur och gång‐ och 
cykelvägar, förutom Fågelforsskolan. Fågelforsskolan ligger mellan två 
trafikerade gator och utan bra tillgång till ett större naturområde. På själva 
skolgården finns det inte mycket grönska utan skolgården är till största delen 
en asfalterad yta.  
 
De områden som är utpekade i kommunens översiktsplan som nya 
bostadsområden och utbyggnadsområden är områden som idag är 
industrimark, grönområden eller jordbruksmark. De grönområden som 
föreslås som utbyggnadsområden finns inte omnämnda som områden att 
bevara i Skillingaryds grönplan men de kan ändå vara viktiga för orten. När 
man färdas över järnvägen till det föreslagna utbyggnadsområdet i Fåglabäck 
känns det som att komma ut på landet. Landsbygden tar vid där samhället 
slutar, vilket känns som en stor kvalité. Lika så området Trolleberget upplevs 
som ett viktigt grönt inslag i området. Dessutom har tidigare exploatering i 
området visat att det blir väldigt dyrt, vilket gör att dessa områden istället bör 
sparas som grönområden. I planerna för verksamhetsområdet Båramo ingår 
även att stänga flera plankorsningar med järnvägen. För att inte ta bort 
möjligheten att gå en runda i Fåglabäcksområdet bör förslaget kompletteras 
med ytterligare en gångbro vid befintlig passage vid verkstadsgatan.  

BEFOLKNING OCH LIVSMILJÖ 
Enligt kommunens invånarstatistik för de olika inventeringsområderna är 
åldersfördelningen ganska jämn över hela orten förutom i centrum. I centrum 
finns det en större andel i ålderskategorin 20‐29 år och även fler i åldrarna 
från 80 år och uppåt än i övriga samhället. Detta beror på att det är i centrum 
som det finns serviceboenden och lägenhetsboende.   

För att få ytterligare hjälp i analysen av livsmiljön har även information från 
TA Teleadress Information AB hämtats in. Företaget ägs av Aftonbladet 
Tillväxtmedier AB och i deras databas kan man söka efter olika adresser för 
att få tillgång till information om vilken livsstilstyp som präglar det området. 
Databasen är framtagen för kommersiellt bruk för företag som kan köpa 
information för att bättre nå ut med sitt budskap till blivande kunder. De har 
även en sökfunktion där man kostnadsfritt kan ta del av deras databas. 
Teleadress sammanställer en rad olika sorters statistik t.ex. om boende, 
inkomst, röstresultat mm. och de delar upp befolkningen under olika 
samlingsnamn och vaskar fram olika företeelser som är vanligare i den 
gruppen än i övriga befolkningen. Det delar alltså upp befolkningen i olika 
slags stereotypgrupper som inte passar in på alla, men där vissa attribut är 
vanligare än i resten av hela rikets befolkning (TA Teleadress Information AB, 
2009).  
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Vid sökningar på adresser i Skillingaryd, t.ex. Tallstigen, Östra Allégatan, 
Sturegatan osv.  i teleadressdatabas förekom fyra olika stereotyper ”trygghet 
och tradition”, ”metall och industri”, ”bruk och industri” och ”Seniorboende”. 
Den vanligaste stereotypen i Skillingaryd var gruppen ”trygghet och tradition”. 
För gruppen ”trygghet och tradition” är det vanligare att de är äldre 
människor som är: yrkesutbildade, gifta par utan hemmaboende barn, medel‐ 
och höginkomsttagare som bor i Villa/rad‐/kedjehus utanför småstäder. 
Denna grupp framställas som ”traditionalistiska kollektivister” och 
morgontidningsläsande.  

På Teleadress hemsida förklarar man inte vad man menar med 
”Traditionalistiska kollektivister”. Det kan vara så att det grundar sig på att 
det i denna grupp är vanligare att man röstar på socialdemokraterna eller på 
kristdemokraterna. Det vill säga partier som värnar om kollektiva eller 
traditionella värderingar. Teleadress menar också att denna grupp är mindre 
förändringsbenägen än resten av befolkningen. De är en grupp som nöjda med 
sina liv som det är. Denna grupp är mer negativt inställd till ny teknik, 
utmaningar, nyheter och förändringar än resten av befolkningen (TA 
Teleadress Information AB, 2009).Till stöd för detta kan tilläggas att i 
Vaggeryds kommun röstade 15,38% på kristdemokraterna, att jämföra med i 
övriga landet där de fick 5,59% av rösterna (Valmyndigheten, 2009). 

Gruppen ”metall och industri” är pensionärer, yrkesutbildade, ensamstående, 
låg‐ och medelinkomsttagare. De bor i hyresrätt i småstäder och industriorter. 
De läser kvällstidning och är traditionalister och kollektivister. För denna 
grupp är det vanligt att man är intresserad av bussresor och motorsport.”Bruk 
och industri” är äldre, industriarbetande, gifta par utan  hemmaboende barn, 
medelinkomsttagare som bor i enfamiljshus på bruks‐ och industriorter. De är 
motorintresserade och traditionalistiska kollektivister. Det är vanligt att 
denna grupp är intresserade av trav, jakt och fiske. De handlar på postorder 
och konsumerar bildelar och bensin. 

Om man söker i Teleadress register på adresser i centrum finner man att 
kategorierna ”Metall och industri” och ”Seniorboende” representerade. 
Seniorboendekategorin karaktäriseras av pensionärer, som är lågutbildade, 
änkor/änklingar, mycket låga inkomster, som bor i små nyproducerade 
hyresrätter/äldreboende. De läser morgon‐ och kvällstidningar, de har 
kollektiva värderingar, konsumerar hälsokostartiklar, spelar på tips och lotto 
(TA Teleadress Information AB, 2009).  

Materialet som teleadress använder skapar en schablon för hur konsumenter i 
detta område är består av olika sorters statistik, deras stereotyper skall tolkas 
som just stereotyper och inte något som är gångbart för alla på orten. Även om 
det är en stereotyp ger det ändå en bild av vilket sorts liv  befolkningen i 
Skillingaryd värdesätter och det skall ses i ett sammanhang. Om man tittar på  
andra grupperingar i andra samhällen t.ex. om man söker på studentområdet  
i Karlskrona  hittar man en grupp av välutbildade unga singlar som är kultur‐ 
och samhällsintresserade. Denna grupp är förändringsbenägen och vetgirig.  
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INFORMANTERNA 
För att få en djupare förstående av vilken sorts livsmiljö Skillingaryd är och för 
att få veta hur Skillingarydsborna ser på sin ort har jag använt mig av 
informanter som har en anknytning till orten för att samla information. Det 
insamlade materialet som legat till grund för ortsanalysen är uppdelade efter 
de frågeställningar som varit utgångspunkt i alla samtal. Dessa 
frågeställningar finns med som bilaga längs bak i dokumentet. Frågorna har 
anpassats efter samtalets gång, vissa frågor har varit riktade mot en specifik 
person eller en grupp personer. I vissa fall återupprepas material då 
svar/frågor blandats allt eftersom samtalet fortlöpte, detta tilläts för att 
informationsutbytet skulle vara mer som ett samtal än ett förhör. Jag har valt 
informanter som bor och/eller arbetar i Skillingaryd. Utav informanterna som 
bor på orten har jag vänt mig till personer som bor i olika delar av samhället i 
åldersgruppen 20‐64 år eftersom åldersgruppen 0‐19 oftast inte kan 
bestämma själva var de bor och åldersgruppen 65 och uppåt oftast inte flyttar 
från en ort till en annan. Informanterna är i den åldersgrupp som har gjort ett 
aktivt val att bo på orten. Övriga informanter är tjänstemän som jobbar i 
Skillingaryd eller inom kommunen som valt att inte bo på orten. 

Samtalen ägde rum i Skillingaryd och Vaggeryd mellan datumen 2009‐10‐19 
och 2009‐10‐27. Samtalen bandades och skrevs sedan ner. Under samtalen 
användes även kartmaterial över Skillingaryd. Eftersom syftet med 
examensarbetet bland annat är att undersöka vilken sorts livsmiljö 
Skillingaryd är samt att svara på frågan, vad är det som gör orten attraktiv har 
jag bland annat frågat informanterna varför de valt att arbeta, bo eller flytta 
till Skillingaryd.  

Upplägget med informanterna gjordes för att få en geografisk spridning över 
hela orten, en blandning av olika informanter i olika livssituationer och för att 
det var personer som var bekanta för mig sedan tidigare, vilket gjorde att jag 
hade möjlighet att ta deras tid i anspråk. Att använda detta tillvägagångssätt 
skapar inga regelrätta intervjuer, men det tillåter ändå att dra nytta av de 
fördelar sin finns i att genomföra öppna intervjuer. Den öppna 
intervjuformens fördelar är att den möjliggör för intervjuaren att få en 
djupare förståelse för intervjupersonens perspektiv. Intervjupersonen 
besvarar frågorna utifrån sin egen referensram och inte genom att välja 
mellan olika förbestämda alternativ, på så sätt får man en inblick i vad som är 
viktigt för den personen (May, 2001). Jag anser att jag genom att föra dessa 
samtal har fått en inblick i vad som varit viktigt för mina informanter. Nu 
följer en kort presentation av informanterna vars namn jag ändrat för att med 
hänsyn till hantering av personuppgifter och andras åsikter.    

Agneta är 60+, bor och arbetar i Skillingaryd. Agneta arbetar som tjänsteman 
på kommunen och bor i ett radhus i centrum. På fritiden ställer hon gärna upp 
och passar barnbarnen eller åker ut och dansar eller spelar golf. Samtalet med 
Agneta ägde rum den 22/10 ‐ 2009. 

Berit bor på Norr, är 50+. Berit bor och arbetar i Skillingaryd. Berit jobbade 
tidigare som biträde i en av ortens butiker, nu arbetar hon inom kommunens 
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verksamhet. Berit spenderar gärna lediga sommardagar i sitt fritidshus på 
landet. Samtalet med Berit ägde rum den 21/10 ‐ 2009.  

Cecilia är 20+, bor med sambo i ett hyreshus i centrum. Hon har nyligen 
flyttat tillbaka till Skillingaryd efter att ha avslutat sina högskolestudier. 
Cecilia börjar sin arbetsdag med att hålla sig ajour med nyheterna på 
Skillingaryd.nu (en lokal hemsida, med de senaste nyheterna på orten), en 
vana hon skaffade sig i under studietiden för att hålla koll på läget hemma. 
Samtalet ägde rum 22/10 ‐ 2009. 

Daniel är 30+ och bor med sin sambo i ett hus på landsbygden utanför 
Skillingaryd. Tidigare har han även bott en period i samhället. Daniel driver 
sitt eget företag i Skillingaryd och sitter som ledamot i miljö‐ och 
byggnämnden. Samtalet med Daniel gjordes den 27/10 ‐ 2009. 

Erik är 60+, bor med sin fru på Marielundsområdet och arbetar som 
tjänsteman på kommunen. På sin fritid spelar Erik gärna golf, reser eller åker 
på utflykt med sin motorcykel. Samtalet med Erik var den 21/10 ‐ 2009. 

Fredrik bor med fru och barn på en familjegård som varit i släktens ägo i flera 
generationer. Fredrik är 50+ och arbetar i Vaggeryd. Fredrik är ledamot i 
miljö‐ och byggnämnden. Samtalet ägde rum den 22/10 ‐ 2009. 

Gunnar arbetar som konsult åt kommunen. Han är 60+, och bor i en 
medelsstor stad en timmes bilresa från Skillingaryd tillsammans med sin 
hustru och deras hund. Tillsammans med hunden går han gärna långa 
promenader. Samtalet med Gunnar ägde rum den 20/10 ‐ 2009. 

Helena är 50+ och tjänsteman på det kommunala bostadsbolaget VSBo 
(Vaggeryd‐Skillingaryd bostadsbolag AB) med kontor i Vaggeryd. Helena bor i 
Jönköpings kommun och är intresserad av parker och trädgårdsskötsel. 
Samtalet ägde rum den 27/10 ‐ 2009. 

Ida är i 30‐årsåldern, uppvuxen i Skillingaryd och bor med sambo och barn i 
ett villaområde. Idas fritid går åt till att få ordning på trädgården och att 
renovera huset. Samtalet med Ida gjordes den 19/10 ‐ 2009. 

Julia är i 30‐årsåldern och arbetar på som tjänsteman på kommunen. Julia 
bodde i några månader i Skillingaryd när hon började arbeta i kommunen, 
men valde att flytta därifrån till Värnamo. Till och från Värnamo pendlar Julia 
med tåg eller buss. Samtalet ägde rum den 22/10 ‐ 2009. 

Katarina är 50+ år och arbetar med kultur. Katarina bor i Skillingaryds finaste 
flerbostadshus, enligt henne själv, ett trähus längs Storgatan. Samtalet med 
Katarina skedde den 20/10 ‐ 2009. 

Lars är 55+ och tjänsteman på kommunen. Lars är intresserad av sport, djur, 
natur och jakt. Samtalet med Lars gjordes den 22/10 ‐ 2009. 
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ANALYS AV LIVSMILJÖ OCH ATTRAKTIVITET 
Detta är en sammanställning av samtalen som handlade om livsmiljö och 
attraktivitet. Sammanställningen speglar vilken attityd informanterna hade till 
att bo i Skillingaryd, boendet, hur det är att komma till orten utifrån och så 
vidare. För att senare kunna dra slutsatser av ortsanalysens olika delar har de 
insamlade synpunkterna och värderingarna även översatts till Roland 
Anderssons definitioner av attraktionskapital; det naturgivna kapitalet, 
infrastrukturen, människorna, hälsokapitalet, det kulturella kapitalet, 
trygghetskapitalet och relationskapitalet. 

Attityd till boende i Skillingaryd 
De flesta informanter hade en väldigt positiv attityd till Skillingaryd, förutom 
Julia som valt att flytta därifrån. Även tjänstemännen som inte bodde på orten 
hade positiva omdömen, men de som både bodde och arbetade på orten hade 
lättare att uttrycka sig om orten och dess fördelar. Flertalet av de tillfrågade 
hade bott eller arbetat relativt länge i Skillingaryd. Medelvärdet för antalet 
boendeår var 24 år, vilket också tyder på att de trivs. Ida, Daniel och Cecilia 
var födda och uppvuxna i Skillingaryd, övriga personer hade bott på orten 
mellan 9 månader och 40 år. Ingen av informanterna antydde att de hade 
några planer på att flytta.   

Anledningen till flytten till Skillingaryd var i de flesta fall att informanterna 
eller deras respektive kom från orten eller hade fått ett jobb i orten. I samtalen 
och attityderna framgick tydlig att de äldre uttryckte en större säkerhet över 
att de skall bo kvar, eller arbeta kvar på platsen. Katarina säger till exempel att 
hon tillhör den gamla stammen, som inte byter jobb. De flesta var väldigt nöjda 
med sitt boende och frågan: ”vart skulle du bo om du fick välja?”, kändes helt 
onödig eftersom alla var så nöjda med sitt boende. Anledningen till att 
Skillingaryd valdes som boendeort för dem som flyttat in var att boendet i 
Skillingaryd var prisvärt. Ingen av personerna anger några emotionella skäl så 
som att det var ett trevligt samhälle, eller liknande. Det är nog snarare så att 
man flyttat in för jobbet och tyckt att samhället var helt ok, varken mer eller 
mindre. I Skillingaryd kunde man få ett prisvärt boende och sedan har de 
kommit att trivas bra. De som vuxit upp på orten och bott kvar eller flyttat 
tillbaka visste de precis vad de fick. 

I stort sett alla tillfrågande tyckte att det var bra att bo i Skillingaryd och att de 
var nöjda med sitt boende och orten. I de flesta fall behövde frågan inte ställas 
för att de redan svarat på det i föregående fråga eller med andra ord sagt att 
de trivs. Katarina trivs jättebra, ju längre man har bott här ju mer trivs man ju. 
Särskilt om man jobbar som jag så att man träffar mycket folk så att man 
känner igen fler och fler. Jag tycker det är jättetrevligt. Cecilia och Katarina bor 
i lägenheter. Resterande informanter boende i Skillingaryd bor i villa eller 
radhus i olika områden. En del informanter nämnde att det var lugnt att bo på 
orten Berit svarade att hon tycker att det är lugnt och skönt, det var jättebra 
när barnen var små. Klart vi har ju inte många butiker och så, men Vaggeryd är 
nära och där finns det lite mer, vi har ju det viktigaste.  Fredrik tror inte att folk 
flyttar hit om de inte har någon anknytning. Hit flyttar man inte för att få 
sjöutsikt, eller militären som grannar. Hit flyttar man nog för att man har en 
anknytning. Att partnern kommer från orten, att man bildar familj, eller att man 
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får jobb. Jag tror att det är jobbet som drar eller andra människor, familj eller 
partner som man vill leva med. 

Om man knyter an till Anderssons olika attraktionskapital kan man kalla detta 
för arbetskapital och människokapital. Till Skillingaryd flyttar man antingen 
för att man vill leva med en människa som bor där eller för att man fått ett 
arbete där. Det är alltså människorna som redan bor på orten eller har vuxit 
upp på orten som attraherar andra människor om det får arbete. De tillfrågade 
personerna bor i olika typer av boenden på olika ställen i orten och är nöjda 
med sitt boende, vilket kan räknas som infrastruktur alltså finns det ett bra 
bostadsbestånd. I Skillingaryd får du prisvärt boende nära en anhörig 
och/eller jobbet. Skillingarydsbornas har ett positivt omdöme för boendet 
vilket skapar en attraktion (Andersson, 1998). 

Att bygga ett socialt nätverk i Skillingaryd 
Julia var nöjd med sitt boende i Skillingaryd, men inte med orten eftersom hon 
ansåg sig vara påpassad och iakttagen, att folk var trevliga till en viss nivå, 
men att hon inte blev insläppt. Tjänstemännen som valt att inte bo på orten 
har flera anledningar. Helena trodde att det beror på att dessa tjänster ofta 
tillsätts utifrån och då är det svårt att flytta på familjen. Gunnar ansåg att det 
är en stor fördel att inte bo och arbeta på samma ställe, jag skulle inte klara av 
att bo och arbeta på samma ställe.   

Frågan hur det är att komma till Skillingaryd som nyinflyttad formulerades på 
olika sätt beroende på om personen var från Skillingaryd ursprungligen eller 
inte. Beroende av vilken bakgrund och yrke personen hade tyckte de att det 
varit olika lätt att komma till Skillingaryd som nyinflyttad. Berit som jobbat 
med ett utåtriktat jobb tyckte att det var enkelt att få kontakt med människor. 
Hon har även fått kontakt med människor via barnen. Infödingarna på orten 
fick frågan hur de tror att det är att komma till Skillingaryd som nyinflyttad. 
Både inflyttade och infödingarna medgav att det finns vissa problem med att 
komma till Skillingaryd som nyinflyttad, eftersom folket på orten har otydliga 
uppdelningar i vilka kretsar man umgås.  

Som nyinflyttad fick Fredrik höra att han minsann aldrig skulle bli en riktig 
Skillingarydsbo, eftersom han var född på annan ort, fast att han övertagit en 
familjegård som varit i släktens ägo i flera generationer ända sedan år 1560. 
Fredrik tyckte att det var lättare att få kontakt med personer som också flyttat 
in, än att få kontakt med Skillingarydsbor. Det känner jag även andra som 
tycker att det är så. Alla tillfrågade personer var eniga om att det var enklare 
att komma in i samhället om man har barn. Barnen och arbetsplatserna 
framhölls som viktiga kontaktytor. 

Ingen av de inflyttade känner sig som en riktig Skillingarydsbo, alla 
informanter är eniga om att för att vara Skillingarydsbo måste man vara född 
på orten. Erik och Agneta blev förvånade när jag sa att jag ville fråga dem, för 
de var ju inga riktiga Skillingarydsbor, fast att de bott på orten i 40 och 35 år. 
Många uttryckte att det fanns uppdelningar i samhället för hur man umgås och 
att man håller sig inom sina kretsar. När jag frågade Julia om det är bättre att 
bo i Värnamo berättar hon att hon tycker att uppdelningen av människor är 
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mindre påtagliga där, till exempel i helgen blev jag medbjuden av en tjej på 
gymmet på en sushikväll, det hade aldrig hänt i Skillingaryd. Småland är 
konstigt att bo på, det är väldigt viktigt med ytan och fasaden, det kanske är era 
kyrkor, som gör att det blir slutna samhällen. 
 
Det informanterna beskriver är svårigheterna att skapa sig ett nytt nätverk. De 
ser barnen och arbetsplatserna som viktiga ingångsportar för att skapa sig ett 
nätverk. På frågor som rör människor och relationer och det sociala klimatet 
nämndes också uppdelningen i grupper hur man umgås. Det finns 
uppdelningar mellan religiösa och icke religiösa, där de olika grupperna håller 
sig i olika kretsar. Vissa tycker att den är påtaglig, andra tänker inte på det.  
Uppfattningen bland informanterna var att olika grupper söker sig till 
varandra, frireligiösa håller sig helst till varandra, invandrare söker sig till 
vanandra. Många var oroliga över att invandrarna inte alltid blev bemötta på 
ett trevligt sätt och över att det blåser främlingsfientliga vindar i Sverige och 
Europa. Segregeringen mellan olika grupper beskrevs också som ett problem 
när frågorna handlade om problem och möjligheter. Många uttryckte en oro 
för att kommunen inte gjorde tillräckligt för invandrarna från Somalia för att 
de skulle komma in i samhället. Fredrik menar att det borde finnas någon 
form av mötesplats som lockade samhällets olika grupper till samma ställe. 
Julia tyckte att den starka traditionsbundenheten var ett problem; folk har sitt 
och är inte intresserad av något nytt, det vore en möjlighet att få folk att se att 
man kan göra något annat. Här gör folk som man alltid har gjort. 

Ida menade att personlig framgång, entreprenörandan och att vara 
egenföretagare är sådant som Skillingarydsborna ser upp till. Återigen så 
nämns arbetsplatserna och barnen som ett viktigt sätt att koppla samman 
människor från olika kretsar. Berit svarar på frågan: ”hur tyckte du det var att 
komma till Skillingaryd som nyinflyttad?”, att hon inte tyckte att det var svårt; 
det hade nog lite med jobbet att göra också, det hade nog varit annorlunda om 
jag jobbat på fabrik eller så. Jag jobbade ju så att jag lärde känna folk, det är 
nog fler som känner igen mig än jag dem. I ett litet samhälle hejar man ju på folk 
och man pratar i affären, det är lite mysigt. Det kan ju bli en nackdel i det lilla 
samhället att alla håller koll. 

För att skapa ett socialt nätverk i Skillingaryd är det en fördel att ha barn, jobb 
där du träffar människor och att du kan hantera det lilla samhällets 
påpassning. För dem som redan kommit in i samhället är det attraktivt att bo 
kvar eftersom det finns vad Andersson kallar ett relationskapital (Andersson, 
1998). När du kommer utifrån är det svårt till en början att bygga detta 
nätverk. De somaliska invandrarna har det förmodligen extra svårt eftersom 
det är ovanligt att deras barn går på dagis, de har svårt att få jobb eftersom de 
måste lära sig svenska först och de sticker ut i det lilla samhället, vilket gör 
dem föremål för folks intresse. Det lilla kristna samhället med traditionella 
värderingar har svårt att hantera sådana kulturkrockar. Relationskapitalet är 
stort mellan infödingarna och de som kommit in i samhället men det 
exkluderar nytillkomna.  
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Trygghet och tillgänglighet 
Många av informanterna tyckte att Skillingaryd var ett tryggt samhälle, men 
att det på senare år blivit mindre tryggt. Kvinnorna upplevde denna otrygghet 
mer än männen. Informanterna antydde också att den minskade tryggheten i 
samhället var kopplad till ortens misslyckande med att integrera de somaliska 
flyktingar som kommit till orten. Många av informanterna var uppriktigt 
oroade för att människor skulle fara illa ifall integreringen inte ökade. De 
menade att det fanns mycket rädsla mellan olika grupper som beror på 
okunskap och olikheter i kulturer. Tryggheten framfördes i tidigare frågor 
som en fördel med det lilla samhället av männen, och de tyckte att den 
erfarenhet de haft av den offentliga verksamheten varit bra.  
 
Agneta sa att dagis och skola är bra. Äldreomsorgen hör man ju så mycket om, 
med det är nog bra. Jag vet inte om det är befogat att vara försiktig när man går 
ut, det är mest det man hör och läser i tidningarna. Jag har nog blivit lite rädd 
för att gå i tunneln, den tryggheten som varit här finns nog inte riktigt, det är 
nog många som är lite mer försiktiga. Berit nämner också att seniorboendet 
som VsBo planerar för är ett bra initiativ eftersom de gamla behöver bo så att 
de kan träffas och inte måste sitta ensamma i hus som de inte orkar med. Hon 
menar att det borde finnas ett boende mellan huset och ålderdomshemmet för 
dem som nästan klarar sig själva och behöver sällskap. Helena nämner att 
seniorboendet är efterlängtat men att det kommer att bli dyrt att bygga. Hon 
berättar även att i Skillingaryd är tillgänglighet ett problem eftersom det är så 
få av husen som har hiss. Äldre och ensamstående vill ju helst bo en eller två 
våningar upp så att ingen kan ta sig in från markplanet. Ida nämner att det är 
svårt att ta sig runt i samhället med barnvagn eftersom butiker och matställen 
inte är tillgängliga.  

När det gäller dagis, skola och äldreomsorg så kan man nog säga att 
trygghetskapitalet för den verksamheten är stor, skolan nämns i många andra 
sammanhang som viktig och välfungerande, likadant tillgången på sjukvård. 
Däremot den sociala hållbarheten har blivit ett problem. Även tillgängligheten 
för äldre eller rörelsenedsatta är ett problem som drar ner värdet på vad 
Andersson kallar trygghetskapitalet (Andersson, 1998). 

Arbetsmarknad, handel och service 
Många tyckte att det var svårt att bedöma arbetsmarknaden, förmodligen på 
grund av nuvarande konjunkturläge. Erik menade att arbetsmarknaden är 
ganska ensidig, antingen jobbar du inom kommunen eller som industriarbetare, 
vilket också stämmer med kommunens statistik. Daniel ser det mer positivt; 
näringslivet är starkt och när konjunkturen vänder kommer det bli lätt att få 
jobb. Kommunen och näringslivet hjälper varandra. Samtidigt handlar mycket 
av vad som gör orten attraktivt om arbetstillfällen. Gunnar menar att 
Skillingaryd är attraktiv för att de har Gnosjöanda, folket här är arbetsamma 
och trivs med det. Man hjälper varandra, till skillnad från bruksort där man mer 
bevakar varandra. Folk här är flitiga och vill jobba. Framtidstron är stark trotts 
att befolkningen sjunkit i takt med konjunkturen, många ser tecken på att 
konjunkturen vänder, och kommer ihåg krisen på 1990‐talet och att det vände 
den också.  
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Alla informanter var eniga om att det var viktigt att stödja den lokala handeln 
och att man dessutom fick bättre service i butikerna på hemmaplan. Många 
var oroade för att butiker på sikt skulle bli tvungna att slå igen. Att handla sin 
mat i livsmedelsbutikerna på orten sågs som självklart. Bland servicen som 
nämndes var Systembolaget, Hemköp, Ica, Beklädnadsaffären, skoaffären 
Gångbart, Önskabutiken, Pizzeria Akropolis, Skillingaryds Pizzeria, 
Kinarestaurangen, lunchserveringen på Lägret, Götaströms värdshus, 
Jonssons konditori, frisören med lokaler under konditoriet, Den nya frisören 
på hörnet, Djurkliniken, Teds Smögåsbutik, fiskbilen och Bengt & Lotta. Även 
samhällsservice som vårdcentralen nämndes. Erik säger att det är mycket 
viktigt att stödja den lokala handeln, men det har blivit en ond cirkel och den 
lokala handeln vattnas ur. Radiohandeln lade ju ner för några år sedan, innan 
dess handlade vi hos honom. De kunde inte konkurrera med Mediamarkt och de 
där i Jönköping... Något som är otroligt bra i Skillingaryd är vår vårdcentral, den 
fungerar alldeles fantastiskt, vi har en väldig förmån om man jämför med de 
som bor i stortstäder, vi kommer intill till läkare i stort sett omedelbart. Vänligt 
bemötande har de också och ser de några problem då skickar de en vidare till 
Värnamo och Jönköping. Jag tror att det är lättare att komma i kontakt med 
sjukvården här.  

Här kan man säga att lokalpatriotismen och att göra som man alltid ha gjort är 
bra för butikerna, man hjälps åt.  Butikerna har ett troget kundunderlag, 
samtidigt ser många det som ett problem att behålla butikerna på sikt. Helena 
berättar att det har varit mycket omflyttningar i VSBos lokaler i Skillingaryd 
och att butiksytorna i Skillingaryd är svåra att hyra ut. Vi har ju en lokal som 
aldrig varit uthyrd där Molunden har ställt lite möbler för att det inte skulle 
gapa så tomt. Systembolagets lokal byggde vi ju efter deras ritning, men nu letar 
de tydligen efter en bättre lokal. VSBo har inga lediga lokaler i Vaggeryd, med 
det är nog mer kommers där, i Skillingaryd har vi mycket rotation på lokalerna 
så nu kommer det snart bli lite billigare lokaler lediga. Många nämner att 
butikerna i Vaggeryd är bättre för att det inte är så utspritt, eller för att de har 
fler jippon, eller för att det ligger fler affärer jämte varandra. Hotet mot 
butikerna i Skillingaryd är främst Jönköping, att man passar på att handla när 
man är i staden, men tydligen finns det en vilja att handla på orten. Andersson 
ser arbetsplatser och affärsverksamheter som en del av infrastrukturen om 
det finns arbetsplatser, kontor, butiker och om dessa upplevs som bärkraftiga 
är också en del i en stads attraktivitet. I Skillingaryd finns butiker, matställen 
och det finns kontor men invånarna är inte säkra på att butikerna är 
bärkraftiga. När Skillingarydsborna inte premierar sina affärer är de själva 
förlorare. Det som talar för att serviceunderlaget behålls och att företagen tar 
sig ur krisen är människokapitalet och relationskapitalet, det finns en trogen 
kundkrets och en lokal medvetenhet om att man hjälper varandra.  

Profilering av Skillingaryd  
Gnosjöandan är ett begrepp som är väletablerat i landet, ett annat väletablerat 
faktum är att det finns eller har funnits en viss rivalitet mellan Skillingaryd 
och Vaggeryd på frågan om hur informanterna såg på förhållandet mellan 
Skillingaryd och Vaggeryd svarade alla informanter att de ansåg att det fanns 
någon form av rivalitet kvar, men att det var mest äldre som höll fast vid den, 
medans de yngre tog det mest på skoj. Informanterna var eniga att det som 
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gynnar Vaggeryd också gynnar Skillingaryd. Millimeterrättvisan och 
bypolitiken håller på att försvinna enligt de tillfrågade, även om man visst 
borde satsa på båda orterna när det gäller ex. simhallar och bibliotek. Erik 
uttryckte det som att rivaliteten var något skojigt som sätter piff på tillvaron! 
Det gör det lite mer livligt! 

På kommunen hemsida står det som information om Skillingaryd om; vackra 
hus med snickarglädje, Västra lägret och militärmuseet och Kaffegatan 
(Skillingaryds tätort, 2009). Jag fick intrycket att de flesta av informanterna 
tyckte att denna beskrivning riktar sig mot turister, men att det inte är några 
skäl att flytta till orten. Det ger inte en rättvis bild av hur det är att bo i 
samhället. Militärens närvaro kände många att den finns kvar och att det fanns 
många vackra hus. Husen i samhället var inget som man tyckte var något 
speciellt, för fina hus finns det överallt. Många höll med om att Kaffegatan var 
en fin miljö, men samtliga tyckte att det ändå vore en bra idé att förtäta utmed 
gatan. Daniel sammanfattade med att säga att samhället var komplett; Vi har 
ju alla pusselbitar som krävs för att ett samhälle skall fungera. Vi har 
vårdcentral, tandläkare, affärer, ålderdomshem, skolor, fritids så som ett 
samhälle skall se ut. När jag frågade informanterna hur de själva skulle 
marknadsföra Skillingaryd framhöll informanterna att de har bra 
kommunikationer och att det är barnvänligt. De vanligast förekommande 
svaren var barnvänligt, nära Jönköping och Värnamo. Närheten till naturen 
var också ett vanligt svar och att det är finns bra service i förhållande till 
ortens storlek. Även här nämnde en del storleken på samhället som något 
positivt att i det lilla samhället är det lättare att hålla koll på barnen så att de 
inte hamnar i dåligt umgänge.  

Hus på Östra Lägret 
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Översatt till Anderssons attraktionskapital visar det att vad det gäller 
infrastrukturen är Skillingaryd mycket gynnade. Alla informanter nämner 
kommunikationerna som något väldigt positivt. E4:an särskilt, även om det är 
en del som poängterar hur bra det går att pendla kollektivt med tåg också. 
Attityderna visar att bilen är viktig för samtliga informanter. En del av 
informanterna nämner den militära närvaron som ett problem. Deras 
historiska närvaro bidrar till det kulturella kapitalet genom den 
kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen som skapar spännande miljöer samt 
att deras verksamhet tar folk till orten. Barnvänligheten är en del av vad 
Andersson kallar trygghetskapital, barnvänligheten prioriteras högt av alla 
boende på orten. Närheten till naturen är också väldigt högt prioriterad vilket 
ger ett stort naturgivet kapital (Andersson, 1998). 

Kultur, fritidsysslor och ungdomar   
På frågan vad man kan göra på frididen betonade informanterna att det fanns 
mycket föreningsliv och idrottande. Även kyrkliga aktiviteter ansågs vara en 
viktig fritidssyssla på orten. Den största delen verkade vara förknippat med 
familj och vänner. Många av aktiviteterna var kopplade till huset eller stugan. 
Informanterna var också ute och tränade eller promenerade. Många höll sig i 
Skillingaryd på vardagarna och gjorde utflykter till Jönköping eller sin stuga 
på helgerna. De som hade barn och barnbarn tyckte helt klart att barnen var 
den viktigaste fritidssysselsättningen. Daniel räknar med att disponera om sin 
fritid när barnen skaffar sig egna intressen. Det blir det nog anpassat efter vilka 
intressen mina barn kommer att få, tror jag. Vad jag gör just idag är inte alls 
säkert att jag gör om två tre år när de skall börja gå på gymnastik och de ska 
göra andra saker. Jag tror att det blir väldigt mycket relaterat till vad de ska 
göra för saker och deras intressen. Då kommer jag vara en lycklig förälder som 
står och tittar när de håller på. Min fritid kommer ju vara barnens sysslor, men i 
nuläget, om jag är ledig en dag går jag gärna i skogen. 

Utav informanterna var det endast en person som sa sig vara 
kulturintresserad, min tolkning av detta är att om man är väldigt intresserad 
av kultur och nöjesutbud så bor man inte i Skillingaryd, eller så är man en 
eldsjäl som Katarina. Ida säger att det finns bio i Vaggeryd, men ska man ta sig 
den tiden och gå på bio så blir det nog i Jönköping. Jag hade nog inte gått på 
filmvisningar i Skillingehus även om det hade funnits. Barnfilmer kanske jag 
hade gått på. Tecknat och så för barn, men inte biofilm tror jag inte. De gör ju 
försök med teatrar men det blir aldrig så mycket. Jag tror att det är helt annat 
när det är saker för barn, teater går man nog hellre på i Jönköping. Vi hade 
behövt lite cafékultur. Jag tycker att det är lite tråkigt att det inte finns så 
mycket sittplatser på Jonssons eller Teds, det är svårt att komma intill med 
barnvagnar eller rollatorer. Katarina tycker att det är allt eller inget; just nu 
har vi haft en ordentlig kulturhöst, konsert i Åker och utställningar, det har varit 
väldigt mycket just nu. Sen är det ingenting. När vi flyttade hit fanns det 
teaterabonnemang, det fanns ingen möjlighet att få tag på ett abonnemang, nu 
är det inte så.  Det är synd att folk inte gynnar när det ordnas. Bion blev det ju 
inget av, det köpte de ju in, men det blev aldrig något av. Biblioteket är en av 
kommunens mest besökta institutioner, sen lånar inte alla böcker, men 
biblioteket har väldigt många besök. Det är en samlingspunkt. Många träffas 
där, sitter och läser eller spelar schack.  
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Angående kulturmiljöer kände de flesta till turerna kring Kaffegatan, men man 
kunde inte komma på fler miljöer som man tyckte var värda att bevara 
förutom enstaka hus. Östra och Västra lägret ville man naturligtvis också 
bevara och det verkade som att det flesta hade en positiv inställning till 
planerna för militärmuseet. 

Ett problem som bland annat Lars tog upp var att ungdomarna som flyttar 
ifrån orten inte flyttar tillbaka i tillräcklig utsträckning. På frågan hur det är att 
bo i Skillingaryd som ungdom eller hur tror du att det är att bo i Skillingaryd 
som ungdom var de flesta eniga om att det inte finns så mycket för dem att 
göra. UC (ungdomscentra) och UG (ungdomsgården) omnämner en del 
informanter i samband med vad som finns att göra på fritiden, men de flesta 
fritidsaktiviteter verkar inriktade på barn. Cecilia minns ungdomsåren i 
Skillingaryd som att det inte fanns så mycket för dem att göra och att de fick 
hänga hemma hos kompisar. UC och UG verkar mest vara för 
högstadieungdomar medan gymnasieungdomarna inte har mycket att göra. 
Daniel minns ungdomsåren och tyckte att det var jättebra att bo några mil 
utanför Skillingaryd. Han menar att det blev en jättebra kontakt mellan barnen 
och föräldrarna som bodde på samma ställe, eftersom de var beroende av 
andra föräldrar för att hjälpas åt att skjutsa barnen eller hitta på saker. Han 
tyckte att det var positivt att lära känna sina kompisars föräldrar 

Även inom kultur‐ och fritidsysslor är det stor fokusering på barnen, inte 
ungdomarna, inte de vuxna utan barnen. För barn och yngre ungdomar finns 
det meningsfulla fritidsaktiviteter, vilket stärker trygghetskapitalet. Bristerna 
i det kulturella kapitalet med nöjen eller kvällsöppna caféer eller lokaler för 
ungdomar är säkert en del i varför många ungdomar söker sig från orten när 
de får möjlighet. Till exempel i samband med studier eller för att resa. Att 
dessa ungdomar inte återvänder när de skall bilda familj beror då förmodligen 
på att de fått andra preferenser för vad som är attraktivt. Det starka 
föreningslivet bidrar till att öka relationskapitalet, här blir engagerade vuxna 
och fritidsledare viktiga personer som lägger frivilligt engagemang och bygger 
ett kapital (Andersson, 1998). 

Problem, möjligheter och utvecklingspotential 
Frågan om vilka problem och möjligheter Skillingaryd har inför framtiden 
tyckte informanterna var en svår fråga att svara på. Spridningen på svaren var 
stor. Att butikerna på orten försvann tyckte många var ett problem, även om 
de nämnde det i andra sammanhang. Även segregeringen mellan olika 
grupper upplevdes som ett verkligt problem. En bra skola, näringslivet och 
arbetsplatserna sågs som en möjlighet. Att kunna bygga nya bostäder sågs 
som en möjlighet för framtiden. Frågan ”vad orten behöver för att utvecklas” 
var också en svår fråga. Flera av informanterna ansåg att man bör bygga mer i 
centrum, på de tomter som står tomma eller ser ovårdade ut och att detta 
skulle göra centrum vackrare. Att planera för fler typer av boendet var också 
ett förekommande förslag. Tillgängligheten i centrum var också en fråga som 
flera av informanterna pratade runt.  
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Frågan ”vad som gör Skillingaryd attraktivt” hade många svårt att svara på, 
flera av informanterna fick tänka efter ordentligt. Många tyckte att det var en 
svår fråga, särskilt Cecilia som kommenterade det efteråt med att hon kanske 
är hemmablind. Närheten till naturen var en viktig attraktion, många av 
informanterna beskrev också det lilla samhällets fördelar, med mindre ”bus” 
och en trygg uppväxtmiljö för barnen. De goda kommunikationerna och 
arbetstillfällen var också vanligt förekommande svar. Många svarade att man 
får mer boende för pengarna än i Jönköping eller Värnamo. Anknytning till 
platsen trodde många var viktigt. Erik sammanfattade det med att för hans del 
spelade det ingen roll var han bodde och då kan man ju bo hyfsat billigt, det är 
smidigt att bo här. Det är tryggt att låta barnen växa upp här, med mycket för 
dem att göra på fridtiden med idrott och likande. Gunnar trodde att 
Gnojsöandan spelar roll att man hjälper varandra få jobb, vilket bekräftas av 
Daniel som egen företagare som berättar att han anställt människor som 
näringslivet tipsat om att de behövde jobb och att det fungerar bra. Lars såg en 
utvecklingspotential i att centrum är fint och att det finns fina 
bostadsområden med närhet till vacker natur. Det är ju väldigt vackert i 
naturen, höjderna vid Högabråten är vackra och dalarna vid Lagan är fina. 
 
Sammanfattning av analys av livsmiljö och attraktivitet  
Skillingaryd har det lilla samhällets fördelar i samhället finns butiker, 
matställen och annan samhällsservice som upplevs som bra i förhållande till 
ortens storlek. Den lilla ortens nackdelar med t.ex. litet kulturutbud är inget 
som stör informanterna mycket eftersom de kan sätta sig i bilen och åka till 
Jönköping där det finns ett större utbud av både kultur, service och handel. 
Möjligheten att förflytta sig med bil är något som samtliga informanter håller 
mycket högt.  

Barnen är viktiga vägar in i samhället och många av fritidssysslorna på orten 
kretsar kring barnen, men det finns inte lika mycket meningsfulla 
fritidsaktiviteter för äldre ungdomar. De som bor eller flyttar till Skillingaryd 
gör det för att de får ett prisvärt boende nära en anhörig och/eller jobbet. För 
dem som redan kommit in i samhället är det attraktivt att bo kvar men de som 
kommer utifrån kan ha det svårt till en början att bygga detta nätverk. 
Skillingarydsborna är nöjda med sitt boende och nöjda med ortens utbud. 
Frågor om ortens utveckling blir för de flesta abstrakta och svåra att svara på 
vilket gör att man kan dra slutsatsen att drivkraft till förändring inte lär 
komma från lokalbefolkningen.  

Att Skillingarydsborna är nöjda kan bli ett problem om det leder till att de 
samtidigt blir negativt inställda till förändring. Att utveckling och förändring 
är nödvändigt för ortens överlevnad är gemene man inte medveten om.  Att 
vara förberedd på förändring för att möta förändrade globala förhållanden är 
viktigt för att inte släpa efter i utvecklingen. Om lokalbefolkningen är emot 
förändring kan kommunen gå miste om möjligheter till utveckling. Det finns 
även risker i att man väljer att se till sitt egna och går miste om att utnyttja 
omvärldsmöjligheter för att man blivit hemmablind. 
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VISUELL ANALYS 
För att få veta mer om orten frågade jag även informanterna om den bebyggda 
miljön och hur de upplever den. För att sammanfatta deras åsikter och 
strukturera dem har jag lånat begrepp från Kevin Lynch. Detta för att 
kategorisera den insamlade informationen. I The image of the city, beskriver 
Kevin Lynch ett sätt att bryta ner staden i olika fysiska beståndsdelar. Detta 
görs genom att dela upp staden i fysiska former bestående av elementen som 
stråk, kanter, områden, noder och landmärken. Stråken är färdvägar som 
trottoarer, gågator, och vägar. Kanterna är linjära uppdelningar av staden, 
alltså gränser mellan olika områden. Gränserna kan exempelvis vara barriärer 
som gör att man inte kommer fram. Det är alltså något som skiljer områden 
från varandra till exempel murar eller stränder. Stranden är en gräns som 
skiljer vatten från land.  Disktrikt är en sektion av en stad, alltså mindre delar. 
Ofta med egna karaktärer. Människorna delar in staden i olika delar för att 
kunna orientera sig. Det är ett fysiskt område att befinna sig i eller utanför.  
 
Noderna är knutpunkter där stråk korsas och där man kan välja en ny 
riktning, det kan vara till exempel ett gathörn eller ett torg. Landmärken är en 
referenspunkt, något man observerar och eller orienterar sig efter. Det kan 
vara ett fysiskt objekt en byggnad, ett berg, eller något man kan se på långt 
håll som ett högt torn eller en kupol. Det kan också vara en plats där man kan 
stämma träff. Landmärken kan vara mer eller mindre lokala som träd, skyltar 
eller byggnader med vissa detaljer. Dessa element tillsammans utgör en bild 
av staden.  Staden har olika stadsdelar (distrikt) de delas upp med kanter, 
korsas av olika stråk och längs stråken finns noder och landmärken (Lynch, 
1960). 

Om man kombinerar tankar kring Lynchs landmärken, stråk, noder och 
barriärer med Anderssons attraktionskapital så borde en väl fungerande 
ortsstruktur ge plusvärden för infrastrukturkapitalet. Tydliga stråk och noder, 
utan barriärer, blir säkra skolvägar det vill säga infrastruktur‐ och 
trygghetskapital. Bra landmärken och mötesplatser bidrar till 
relationskapitalet.  Detta skulle i sin tur kunna beskrivas med hur Jan Gehl 
delar in mänskliga aktiviteter i frivilliga aktiviteter och ofrivilliga aktiviteter. I 
sin bok Livet mellem husene (2003) menar han att om en plats inte är trevlig 
ger den endast upphov till ofrivilliga aktiviteter det vill säga att människor 
använder platsen som en transportsträcka för att de måste passera den på 
vägen till jobbet, eller vart de nu är på väg. En plats som är trevlig ger upphov 
till frivilliga aktiviteter att folk slår sig ner, dröjer sig kvar, vilar eller som 
danskarna säger ”hygge sig” (Gehl, 2003). 

Stråk, noder, barriärer 
Vilka som är Skillingaryds viktigaste stråk var en svår fråga som jag blev 
tvungen att formulera om för att det skulle framgå tydligare vad jag ville ha ut 
av frågan. I slutändan så var detta också en fråga som besvarades av andra 
frågor. Skolgatan, Sturegatan och Fabriksgatan omnämndes oftare av 
Skillingarydsborna än av tjänstemännen och de som bara spenderat en 
kortare tid på orten. Dessa gator samt Storgatan omnämndes oftast som en 
genomfart, en väg man tar när man snabbt skall ta sig fram (med bil). Annars 
hade de boende mest koll på gatorna i sina respektive områden och då som 
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gatorna som man gick eller cyklade till jobbet, affären eller de gatorna man 
gick för att komma ut i naturen. Östra Allégatan nämndes som en viktig gata 
för dem som bodde på den östra sidan av Storgatan och att de tyckte att folk 
körde alldeles för fort på gatan. De flesta tillfrågade gjorde skillnad på vilka 
gator som de körde bil på och vilka gator som de valde när de skulle gå till fots. 
Gångstråken upplevdes oftast inte som trevliga eller inbjudande, då kunde 
man hellre gå i skogen.  Stråken i bostadsområdena var viktiga gator för att ta 
sig till fots ut i naturen. Andra platser som var viktiga landmärken eller 
målpunkter var gatorna runt mataffären, torget, E4:an och Önskabutiken 
(gamla Konsum). Ida menade att de nord‐sydliga gatorna är ganska tydliga. 
Skolgatan, Storgatan och Östra Allégatan. Om man rör sig till fots i östvästlig 
riktning går man nog Sturegatan, vid Ica. Jag gick mycket rundor i samhället 
när vi bodde i lägenhet. Storgatan, Kaffegatan, via Östra Allégatan och sen 
Skolgatan. Man rör sig nog mycket i området mellan Järnvägen, Uppåkra, Östra 
Allégatan och centrum. Runt lägret går man också. Fåglabäcksrundan går man 
också gärna. 

Alla tyckte att samhället hade ett välutbyggt vägnät och att gång‐ och 
cykelvägnätet var bra. Järnvägen beskrevs som en barriär, även 
höjdskillnaden på ”fel sida” av järnvägen eller andra sidan järnvägen var 
problem. Den östra sidan av samhället ligger lite avskuret från centrum, dels 
av järnvägen och dels på grund av topografin. Även tunneln i centrum 
beskrevs som en barriär för personer som har svårt att gå. Uppåkra som Ida 
nämde är en industri alla känner till i slutet av Skolgatan, där menade Ida att 
samhället ”tar slut” och industrierna tar vid. 

Alla var överens om att dagspendling fungerar jättebra och att man har bra 
kommunikationer, vilket man också framhöll i andra frågor. Kollektivtrafiken 
på kvällar och helger var man inte nöjd med och önskade att det skulle bli fler 
avgångar. Större delen av informanterna har tillgång till bil, men säger att de 
väljer att gå och cykla för resor inom samhället. Under samtalen anpassades 
frågan för att fånga attityderna till att gå och cykla och de flesta av 
informanterna såg gator, vägar som rena transportsträckor. Stråk var ett 
otydligt begrepp. När vägar användes istället kopplade informanterna 
automatiskt detta till bilen. Agneta menar att när man ska ta sig från en väg till 
en annan så är Fabriksgatan väldigt trafikerad. Det är många som kör 
Fabriksgatan istället för att köra Storgatan. Därför att det är raka spåret och 
inga bulor och uppbromsningar…Det är många som bor och arbetar på västra 
sidan om Storgatan som tar den gatan i stället för Storgatan. När jag istället 
frågar vart man går så svarar hon att det är många som går upp mot 
Fåglabäck. Stråk, gator och vägar var för informanterna något man körde bil 
på, går gör man i naturen. Att gå rundor inne i samhället ansågs inte vara 
attraktivt om man inte hade ett bestämt mål. Att döma av informanternas 
uttalanden hade kvinnorna i hushållen god tillgång till bil men inte lika god 
tillgång till bilen som männen. Kvinnorna såg kollektivtrafik, cykeln eller att gå 
som ett alternativ till bilen i större utsträckning än de tillfrågade männen.  
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Offentliga platser, landmärken, mötesplatser 
Frågan om vilken roll offentliga platser spelade i Skillingaryd var svår. Cecilia 
menade att gatorna och torgen bara är transportsträckor till och från olika 
målpunkter, det är nog mest utanför Hemköp man kan stå och prata med folk. 
Någon framhöll vikten av de gröna ytorna i samhället. En risk är att 
informanterna endast kopplade frågorna om offentliga platser till torget. Det 
kan ha lett till att andra ytor så som exempelvis lekplatser, gator och 
grönområden inte övervägdes i svaret. Svaren på dessa frågor hade kanske 
blivit annorlunda om de kombinerats med frågor om specifika gatumiljöer, 
eller lekplatser. I andra sammanhang framgick det tydligt att grönytorna och 
gatorna i de egna bostadsområdena var viktiga för informanterna. Daniel 
tycker att det är viktigt att de offentliga ytorna är snygga och att de underhålls. 
När jag växte upp, var hembygdsgården vår lekplats. Jag kan tänka mig att de 
som växter upp vid Vasaparken kommer att vara där och spendera mycket tid. 
Just det här att man behöver lite ytor och allt skall inte vara asfalterat. Vi 
behöver ju det där som lättar upp. Även om det är luftiga villakvarter så skadar 
det absolut inte att ha de här gröna. För allmänheten, särskilt de som kommer 
utifrån så ser man ju om det är ordning och reda på de ytorna… 

Frågan var Skillingarydsborna möts var enklare, simhallen är en plats som är 
viktig för flera åldersgrupper. Även kyrkorna, aktiviteter med barnen och 
idrottssammanhang är viktiga sätt att umgås på. Även livsmedelsbutikerna 
Hemköp och Ica är centrala i var man möter människor. I butikerna är det 
alltid folk. Man möter också människor när det är något jippo som marknad 
eller teater. När man är ute och går Fåglabäcksrundan på helgerna är det 
mycket trafik på vägarna och många som går den rundan. Butikerna runt 
torget är viktiga målpunkter även lekplatserna och ställen dit man tar barnen 
är viktiga sociala platser. Ortens matställen framhävs också av många som 
ställen att mötas på. Ida berättar i förbifarten att när hon och kompisarna var 
mammalediga så hade de säkert varit mer ute i samhället om det funnits ett 
trevligt ställe att vara på. De ställen som serverar fika har inga bra lokaler för 
barnvagnar så det blev inget med det, förutom i kyrkorna där man fick plats.  

Naturområden 
Alla tillfrågade hade lätt för att relatera till var man går ut i naturen 
någonstans. Naturen nämndes ofta som något vackert, och närheten till 
naturen var den stora fördelen med att bo i ett litet samhälle. Under samtalens 
gång visade det sig också att de olika naturområdena hade olika karaktär. 
Fåglabäcksområdet var ett område dit man gick för att se gårdar med får, 
ladugårdar, öppna fält och lövskog. Denna promenad kan komma att försvinna 
i och med kommunens förslag på ny bebyggelse i området och planerna för 
verksamhetsområdet Båramo. I Båramoplanerna ingår att flera 
plankorsningar skall stängas. Eftersom plankorsningen där man kan korsa 
järnvägen i Fåglabäck förskjuts norr ut blir rundan mycket längre och därmed 
ökar järnvägens barriäreffekt.   

Att gå på skjutfältet gör man för att det finns bra vägar och olika rundor att gå, 
på själva skjutfältet finns vackra skogsområden bland annat ljunghedar och 
andra växter som trivs på områden som eldhärjas då och då. Går man rundan 
förbi Östra Lägret får man se vackra hus och då kan man välja att gå vidare på 
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fältet eller mot Götaforsdammen. Längs Götaforsdammen är ett av få ställen i 
Skillingaryd där man får vattenkontakt och även här finns bra promenadvägar. 
Berit tycker att Vaggeryd är ett vackrare samhälle för att de har vattenkontakt 
med Hjortsjön och att hon gärna promenerar längs Götaforsdammen för att få 
vattenkontakten. Grönelundsområdet känner alla till och det är ett 
motionsområde, med elljusbana och skidspår när det finns snö.  

Högabråten nämner många också i andra sammanhang som ett område där 
man rör sig. Ida berättar att när hon var hemma på mammaledighet gick hon 
gärna över Högabråten en ganska lång runda, eftersom det är väldigt fin natur, 
det är ”titta på hästar och vara ute på landet”‐rundan. När informanterna 
skulle ut i naturen förflyttade de sig oftast i öst/västlig riktning till skillnad 
från andra funktioner och de stora stråken som går i nord‐sydlig riktning. 
Detta beror förmodligen på att de stora sammanhängande grönområderna 
som lämpar sig för längre promenader Fåglabäck, Grönelund, Högabråten och 
Skjutfältet ligger öster och väster om samhället.  

Noderna i samhället uppstår alltså där bilarnas domäner (de nord‐sydliga 
stråken) korsar fotgängarnas vägar (öst‐väst) ut i naturen. I dessa noder 
upplevs de nord‐sydliga stråken som huvudleder och bilarna upplevs som 
överordnade och mer prioriterade än gående och cyklister. Informanterna 
tyckte inte att det var trevligt att gå längs Storgatan, Fabriksgatan eller Östra 
Allégatan, vilket man kan förstå eftersom intrycket av gatorna inte var särskilt 
omväxlande.  

Ny bebyggelse 
På frågan var man bör bygga i framtiden relaterade denna flera av 
informanterna direkt till Kaffegatan, om de inte redan nämnt byggnationerna 
där tidigare under samtalet. Kaffegatan har blivit ett samtalsämne på orten. 
Alla informanter var för byggnation på Kaffegatan så länge det blir fina hus, en 
synpunkt som inte fått utrymme i lokalpressen. Många har också en klar 
uppfattning om vilka hus som är fina och vad som passar in på orten. Förutom 
Kaffegatan var det mest fokusering kring centrum, många nämnde i 
förbifarten att det borde byggas mer i centrum. Slätten är ett annat 
omdiskuterat område som informanterna var för att bebygga. Informanterna 
nämnde Storkens som ett område som kommunen borde köpa in och snygga 
till. Erik och fler med honom tyckte att om infarten till samhället söder ifrån 
borde bebyggas och att Hemköps byggnad borde ha placerats på ett annat vis. 
Bostadsområdet Fåglabäck omnämndes som ett område som förmodligen 
kommer att bli jättefint. Andra förslag på var man bör bygga i framtiden är 
Trolleberget, vid Fågelforsdammen och utmed Åkersvägen.  

Helena bekräftar att bebyggelse i centrum är efterfrågat. VSBo:s mest populära 
hus i Skillingaryd är flerfamiljshusen vid Kaffegatan. Det är ett radhus i två 
våningar med ett centralt läge… Husen på Jupiter är väldigt populära också, det 
gamla bankhuset och där. Det är fina trähus i två våningar, där får man köa 
länge. Det är stora fyror, där har vi ingen omflyttning. Stora fina lägenheter, fina 
hus, centralt läge… Lägenheterna på Hackan är ganska populära också... De 
ligger lite avsides, men de har den fördelen att de har en liten trädgård och så är 
det småskaligt. Folk vill gärna hyra radhus. Det är inte mycket till trädgård, men 
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de har en egen uteplats, sin egen buske eller ros. Det gör mycket. På de nya 
tomterna på Kaffegatan skulle vi kunna bygga radhus, det är bästa läget. Våra 
lägenheter måste ligga centralt. Det är många ensamma äldre, det måste vara 
nära centrum och kommunikationer. Det går inte om det är backe upp och 
backe ner, det går ju an om det är barnfamiljer med det har ju inte vi. Detta är ju 
en villakommun och barnfamiljer bor helst i villa… Barnfamiljerna lockas hit 
även utifrån för att man lätt kan få tag i en villa. Sen flyttar ungdomarna till en 
lägenhet när de skall hemifrån, köper hus när de bildar familj och kommer 
tillbaka till oss när de inte orkar med huset längre.  

SERIAL VISON/SERIELLT SEENDE 
Efter att ha talat med informanterna används en form av visuell analys som 
introducerades av Gordon Cullen i boken The concise townscape för att få en 
djupare förståelse för de viktiga gatorna och stråken i Skillingaryd. Cullens 
metod serial vision eller seriellt seende går ut på att beskriva det visuella 
intrycket man får av att vandra i en ort.  Det handlar alltså att genom synen 
och upplevelsen analysera staden och dess platser. Cullen tar bland annat upp 
vad vi ser när vi rör oss längs ett stråk, karaktären och skalan.   

När man vandrar i en stad formar byggnader, gator, vatten, träd och trafik 
olika visuella sammansättningar. Relationen mellan bebyggelsen dramatiserar 
promenaden när man t.ex. går igenom en tunnel eller en port är man ”inne” i 
något och när man kommer till ett torg är det en öppen plats och det finns 
alltså en skillnad mellan det öppna torget och den delvis slutna tunneln. En 
lång rak väg kan bli monoton eftersom siktlinjen gör att man ser allt på en 
gång, vilket gör att vi får få visuella intryck längs sträckan. Gordon Cullen 
förespråkar att städer skall byggas sammanhängande och rika på visuella 
intryck och dramatik. Korta siktlinjer kan göra att nyfikenheten väcks om vad 
som väntar på andra sidan (Cullen, 1971). 

Promenaden utgick från tågstationen mot centrum via torget. Därefter 
korsades Storgatan, vidare på Kaffegatan via Östra Allégatan. Storgatan 
korsades igen och sedan gick promenaden via Fabriksgatan och Skolgatan 
tillbaka till torget. Vandringen i centrum var förhållandevis rik på visuella 
upplevelser. Från gång‐ och cykeltunneln slutna rum öppnade sig bebyggelsen 
upp sig för att sedan slutas igen och öppnas vid torget. Korsningen mellan 
Artillerigatan och Storgatan upplevs som ett upplöst rum där delar av 
väggarna saknas. Även placeringen av huset som inrymmer turistbyrån och 
Bengt & Lottabutiken bidrar till att gaturummet upplevs splittrat. När man 
vänder sig mot Storgatan har man en lång siktlinje som sträcker sig flera 
hundra meter rakt fram.    
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Seriell visionsvandring 
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Tågstationen, via Torget, Artillerigatan och Infanterigatan. 
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Foto 11 och 12 är tagna i början av Kaffegatan, 13-20 är fotade längs Östra Allégatan. 
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Fabriksgatan, Skolgatan och Torget
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Längs Artillerigatan vid området som är byggnadsminne är rummet ännu 
mera öppet och längre bort skrymtar de gamla militärbyggnaderna. När man 
kommer fram till Kaffegatan svänger gatan mjukt och byggnaderna är 
detaljerade och säregna vilket ger upphov till ett varierat synintryck. När man 
svänger in på Östra Allégatan är gatan till en början en aning svängd därefter 
är gatan rak lång och bred. Gaturummet upplevs som brett och bebyggelsen 
längs hela gatan är låg i 1‐2 våningar. Längs gatan finns Vasaparken som är 
som en stor öppen plats med viss vegetation, Parkens luftiga karaktär gör att 
man lätt kan överblicka platsen och synintrycken är få. Kyrkogården är en 
sluten plats. Längs kyrkogården finns en mur som delar av den från 
gatumiljön. Kyrkogården är ett trevligt inslag med en form och vegetation som 
bryter av mot villabebyggelsen runt om. Gatans sammanlagda längd är cirka 
1,3 km men upplevs som mycket längre när man går. Utmed gatan finns få 
omväxlingar i den bebyggda miljön och de få variationer som finns syns på 
långt håll, eftersom siktlinjerna längs gatan är långa. Gatan som miljö skulle 
kunna stärkas genom att göra gaturummet smalare och genom att tillföra fler 
element som varierar gatumiljön. Siktlinjerna skulle också delvis kunna göras 
kortare genom att göra gaturummet smalare.  

När Storgatan korsas igen är siktlinjen längs gatan lång. På promenaden mot 
Fabriksgatan byter bebyggelsen och gatan karaktär. Från bostadsområdet på 
den östra sidan till ett industriområde på den västra sidan. Fabriksgatan byter 
även karaktär längs gatan från en öppen industrigata till en smalare gata med 
en blandad bebyggelse. Från långa siktlinjer och storskaliga miljöer till ett 
ganska smalt gaturum med radhus och mycket detaljer. Här vore det 
intressant att arbeta med Fabriksgatan från söder till norr för att öka antalet 
visuella upplevelser i den norra delen av gatan.  

Sammanfattning visuell analys 
Informanterna bekräftar delvis att gatustrukturen inte är anpassad efter den 
mänskliga skalen. De anser att vissa gator är mer trafikerade än andra och att 
det inte är särskilt trevligt att röra sig inne i samhället som gående eller 
cyklist.  Vad det beror på ägnar de inte särskilt mycket tankar. Att kvalitén på 
de offentliga rummen är dålig lider de inte av eftersom de har nära till naturen 
utanför samhället. De ser inte dimensioneringen på gatorna som ett problem. 
De tycker att det är trist att bilarna kör så fort i samhället men de ser inte att 
det är gatornas utformning som uppmuntrat beteendet. De ser heller inte 
möjligheterna i att minska bilanvändningen eller att minska ytorna som är till 
för bilar.  De flesta platser där informanterna möter andra människor ligger i 
centrum men många av de restauranger, butiker eller verksamheter som är 
viktiga för möten ligger längre bort och utspritt över samhället. Många av 
informanterna anser att butikerna och matställena ligger utspritt och att det 
är trevligare att handla i Vaggeryd för att butikerna ligger mer samlat där. I 
Skillingaryd borde butikerna och restaurangerna kunna dra nytta av varandra 
genom att de ligger nära varandra.  Skillingaryds centrum är trevligt med 
gaturum där man får varierade synintryck. De gator som informanterna 
beskrivit som trafikerade och mindre trevliga för gående‐ och cyklister har 
olika utformningsbrister. Vid tillfället då fotona togs var det väldigt mycket 
snö i kanterna av körbanan, trots smalare körfält var framkomligheten god. 
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LIVSSTILAR OCH VARDAG 
Större delen av informanterna bor och arbetar i Skillingaryd. De flesta höll sig 
inom orten om vardagarna och på helgerna gjorde man ärenden i Jönköping, 
ägnade sig åt huset eller stugan. Intrycket är att det var viktigare för de yngre 
informanterna att åka till Jönköping eller att åka till andra städer som 
exempelvis Malmö, eller Göteborg. En vanlig dag för Cecilia går hon till jobbet, 
sen går jag hem, kanske att jag går och handlar eller går en promenad med min 
mamma. På helgerna åker jag till Jönköping, Värnamo eller kanske Göteborg 
eller Ullared, då passar man på att åka iväg. Då tar man sig lite längre. Det får 
ju inte gå för lång tid innan man åker bort, skall jag sitta i Skillingaryd en 
månad får jag tuppjuck. Det går inte! En vanlig måndag för Ida åker hon 
hemifrån till dagis, sen cyklar jag ner till jobbet, äter oftast på jobbet. Sen cyklar 
jag till dagis och hämtar min dotter och sen hem, vi håller oss oftast i hemmet på 
kvällarna, på måndagarna tränar jag på dagisområdet. Någon gång i veckan 
brukar jag veckohandla med efter jobbet. Sen brukar ju sambon göra småresor 
till affären för att fylla på med snus och mjölk. Ibland gör jag lite ärenden på 
lunchen. På helgerna gör man mer utflykter som till stan eller så. Fredrik går 
upp tidigt och börjar klockan halv sex, det händer att han cyklar eller åker han 
moped men oftast tar han bilen till jobbet i Vaggeryd, sedan åker han hem och 
ofta ut i skogen för att kolla till markerna. Många av informanterna gick eller 
åkte till jobbet, gick ut och åt lunch i samhället, åkte hem och sysselsatte sig 
hemma. Livsmedel handlade man på orten. Den service som inte finns på 
orten hinner man med efter jobbet om man åker och gör ärenden i Värnamo 
eller Jönköping. Kommunikationerna var något som underlättade vardagen för 
informanterna.  

Anette Rosengren har skrivit om vardagslivet i Asketorp i boken Två barn och 
eget hus – om kvinnors och mäns världar i småsamhället (1991). Asketorp och 
Skillingaryd har många likheter. Rosengren beskriver Asketorp som en ort 
med ca 5000 invånare, med småindustrier i utkanten och prydliga småhus, 
idrottshall, låg‐, mellan‐, och högstadium pizzerior och bibliotek. Hennes 
studie ägde rum under 1980‐talet och fokuserar på en svensk 
välfärdsgeneration, vars sätt att forma sina liv präglar tillvaron i det lilla 
samhället. Under tiden studien ägde rum fick Rosengren följa kvinnor som 
gick från att vara hemmafruar till förvärvsarbetande kvinnor. Hon upplevde 
att fokuseringen på hemmet och familjen fortfarande var stark. ”Vanligt folk” i 
Asketorp var nöjda med livet. De var lokalt välförankrade familjer i vars 
sociala nätverk släkten var en vikig faktor, där umgänget samtidigt 
dominerades av det egna könet.  

Asketorpsborna hade en hög materiell levnadsnivå, deras ekonomi var hårt 
uppbunden med lån på hus, bil och andra ting. De bodde i prydliga hus där 
mannen i huset svarade för det yttre, trädgården och bilen medan hemmets 
inre var kvinnans domän. Kvinnorna identifierade sig först och främst som 
mor, hustru och hemmets härskare och männen identifierade sig främst med 
arbetslivet och försörjarrollen. Det dagliga livet fylldes av familjen, barnen, 
arbetet, släkten, grannarna, idrott och ett och annat program på tv 
(Rosengren, 1991).  
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Rosengrens beskrivning av Asketorp passar väl in med den tolkning som 
teleadress har gjort av olika kundprofiler i Skillingaryd. Deras profiler 
domineras av livsstilsbeskrivningen för ”trygghet och tradition”, jag är nöjd 
med mitt liv och vill ändra så lite som möjligt (TA Teleadress Information AB, 
2009). Min tolkning är att utifrån värderingarna i analysen och enligt det 
statistiska underlaget är att man i Skillingaryd lever ett trivsamt småstadsliv. 
Kvinnor och män lever fortfarande kvar i traditionella könsroller i hög grad 
och kristna värderingar och traditioner tar stor plats.  För en utomstående kan 
Skillingaryd uppfattas som ett ödsligt samhälle men här lever man ett rikt 
familjeliv. I Rosengrens beskrivning av Asketorp berättar hon om en 
förändring för kvinnorna som i allt högre grad blev förvärvsarbetande 
(Rosengren, 1991). Hos informanterna i Skillingaryd finns en skillnad i attityd 
mot vad Rosengren beskriver i 80‐talets småstad och i Skillingaryd 2009. I 
2000‐talets småort är det självklart att kvinnor är förvärvsarbetande. 
Fokuseringen på hemmet och familjen är fortfarande stark, men 
prioriteringen av hem och familj delas till stor del av kvinnor och män. 
Kvinnor identifierar sig fortfarande i första hand som mor eller mormor. 
Skillnaden i attityd märks hos männen, de är i första hand familjefäder. 
Familjen och hemmet är viktigare än arbetet för både kvinnor och män. 
Umgänget domineras fortfarande av det egna könet men hushållsysslorna 
fördelas så jämnt det går, det finns en medvetenhet om 
jämställdhetsproblematiken, särskilt hos småbarnsföräldrarna.  

Ur livsstilssynpunkt är ungdomarna förlorare, eftersom de flesta 
fritidsaktiviteter på orten är fokuserade på yngre barn eller vuxna. Om de vill 
ta sig till ett större samhälle kvällar och helger så finns det under denna tid 
glesa eller inga förbindelser med kollektivtrafik. Bilen är en stor del i att 
upprätthållandet av Skillingarydsbornas utmärkta kommunikationer och 
livsstil. Många av informanterna nämner kollektivtrafiken som en viktig del av 
samhället men det står helt klart utifrån attityderna att bilen är en viktig del i 
deras vardag.  

ANALYS AV LIVSMILJÖN DEL 2 - Sammanfattning av ortsanalys 
Det som gör Skillingaryd till en attraktiv livsmiljö är att de har prisvärt 
boende, som är bra för barn, att det finns jobb och att det finns bostäder nära 
jobbet eller en anhörig, de har även mycket goda kommunikationer. Det finns 
alltså infrastrukturkapital och relationskapital. Det naturgivna kapitalet finns 
representerat i skogen, både som rekreation och för näringsverksamhet.   

Skillingaryd har en arbetsmarknad som för tillfället är svag, men det finns en 
tro på att entreprenörandan skall blåsa liv i näringslivet och att man på nytt 
skall bli en stor arbetsmarknad. Ensidigheten i näringslivet är en brist, vilket 
måste lösas för att kommunen skall vara attraktiv att bo i på sikt, utmärkande 
för entreprenörsregionen är det relationskapital som finns människor och 
företag emellan. Relationskapitalet, hälsokapital och trygghetskapital är väl 
representerat men kommunens oförmåga att integrera sina invandrare gör att 
den sociala hållbarheten på sikt hotas.  Det starka föreningslivet bidrar till att 
öka relationskapitalet, vilket förmodligen kompenserar för att det kulturella 
kapitalet inte är så stort. Alla Anderssons attraktionskapital finns 
representerade, vissa mer än andra (Andersson, 1998). 
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Närheten till naturen är en viktig del av vad som gör Skillingaryd till en 
attraktiv boendeort. Stråken i samhället har anpassats efter bilars 
framkomlighet och inte den mänskliga skalan, i en ort med tillgång till så 
mycket grönområde har gångstråkens utbyggnad skett rent tekniskt/praktiskt 
utan att estetiska värden har vägts in. Skillingarydsborna hade svårt att 
identifiera platser som var vackra, detta tolkar jag som att det finns för få 
platser där estetik och utsmyckning har prioriterats. Det finns till exempel inte 
någon offentlig konst i det offentliga rummet förutom på torget. Det finns 
överhuvudtaget inte något samtalsforum för hur man vill ha sitt offentliga 
rum, vad det skulle kunna vara eller bli. Skillingarydsborna har väldigt svårt 
att ge exempel på vad som är vackert i Skillingaryd, men de kan ge exempel på 
andra liknande orter som med små medel har gjort platser vackra.  

PROBLEM I DET LILLA SAMHÄLLET 
Eftersom syftet med examensarbetet är att ge förslag på vad man kan göra för 
att stärka ortens attraktivitet kommer jag också att gå igenom de problem och 
möjligheter som framkommit.  Det har visat sig finnas mer problem och 
möjligheter än vad jag utgick ifrån i inledningen. Det finns också en skillnad i 
vad Skillingarydsborna ser som problem respektive vad jag som planerare ser 
för problem i Skillingaryds fortsatta utveckling.  En del av dessa problem och 
möjligheter kan man hantera med fysisk planering och vissa problem och 
möjligheter kräver andra typer av åtgärder.  

Skillingaryd skiljer sig inte från andra småorter, de problem man har i 
Skillingaryd har man i andra små samhällen också.  Varför är det då viktigt att 
prata om det lilla samhällets problem, när folket som bor där är nöjda som det 
är? I många mindre samhällen finns det en ovilja mot förändring. Detta kan 
vara ett problem när man ska planera för framtiden. Det kan leda till att 
planeringsprocesser tar längre tid eller inte alls blir av eftersom det saknas 
förankring och stöd hos allmänheten. Förändring är något positivt, en ort kan 
inte utvecklas utan förändring och utveckling till det bättre är viktigt för att 
vara attraktiv i längden.  
 
En fråga som måste ställas är om Skillingaryd verkligen behöver förändring? 
Framtidsvisionen skulle kunna vara att fortsätta som man gör eftersom folk är 
nöjda som det är och kommunens mål om att öka antalet invånare uppfylls när 
det finns sysselsättning. Räcker detta? Hur klarar sig övriga orter i regionen 
och hur klarar sig Skillingaryd i förhållande till de orterna? Är det självklart att 
Skillingaryd kommer att fortsätta att öka sin befolkning om man är redo när 
konjunkturen vänder? För att kunna skapa en framtidsvision är det viktigt att 
se på orten i sin helhet och även titta på det som gör orten oattraktiv.  I 
Skillingaryd har man problem som man kommer att få brottas med inför 
framtiden. 
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Ensidig arbetsmarknad 
Vaggeryds kommun har ett tydligt mål att kommunen skall öka sin befolkning, 
men kommunen och Skillingaryd som ort minskar sitt invånarantal när 
arbetsplatser försvinner. Detta borde betyda att orten inte är tillräckligt 
attraktiv som boendeort om arbetsplatserna inte finns. Alltså är arbetsplatser 
ett måste för en ökande befolkning. Att det finns ett problem med 
arbetsmarknaden är Skillingarydsborna medvetna om, de har en stor tilltro till 
att deras näringsliv skall komma igen när konjunkturen vänder. Men då 
kvarstår ett problem om man skall se utvecklingen på sikt. Nästa gång det blir 
lågkonjunktur är man i samma sits.   

I inledningen under stycket arbetsmarknad kunde vi läsa att kommunen har 
en stor del av sin sysselsättning inom tillverkningsindustrin och en mycket 
mindre del finansiell verksamhet och företagstjänster (Regionförbundet 
Jönköpings län, 2009). En ort utan arbetsplatser är inte attraktiv, det är 
naturligtvis viktigt att det finns gott om arbetstillfällen men det måste också 
finnas en kvalité i de arbetstillfällen som finns. Vaggeryds kommun kommer 
att få ett problem på sikt i och med att industriarbeteten förs över till 
låglöneländer. Kommunens ensidiga arbetsmarknad gör kommunen sårbar 
och detta hotar attraktiviteten på sikt.  Lösningen borde vara att försöka skapa 
nya sorters arbeten i kommunen. Detta skulle kunna vara andra typer av 
verksamheter eller att uppmuntra företagen att specialisera sig och öka 
utbildningsnivån inom företagen. Att arbeta för långsiktig sysselsättning är 
främst en näringslivsfråga, i kommunens fysiska planering handlar det om att 
ha en planberedskap för att kunna erbjuda intressanta tomter när företag vill 
etablera sig eller behöver mer utrymme. 

Traditionella könskontrakt 
Larsson & Jalakas lyfter även JämIndex som ett verktyg att använda i att 
arbetet medjämställdhetsfrågor (Larsson & Jalakas, 2008). JämIndex är en 
sammanvägning av följande variabler: eftergymnasial utbildning, 
förvärvsarbete, arbetssökande, medelinkomst, näringsgrenar, 
föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning, ohälsotal bland unga vuxna, 
könsfördelningen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och egna 
företagare med minst 9 anställda (Regionförbundet Jönköpings län, 2009). 

Ovanstående indikatorer vägs samman och kommunerna rankas i en nationell 
jämställdhetsbarometer. Vaggeryds kommun placerar sig som 259 av 290 
kommuner. I jämställdhet nästa (2008) ger Larsson & Jalakas tips på hur man 
kan tolka könsuppdelad statistik, de beskriver också olika statistiktrender. 
Bland annat olika typer av regionala könskontrakt: det traditionella, det 
otraditionella och det modernistiska. Det traditionella könskontraktet är 
vanligt i religiösa bygder som inre Småland och kännetecknas av att 
arbetsmarknaden är starkt könssegregerad, att kvinnor har liten politisk makt 
och att det är vanligt att mammorna stannar hemma med barnen. Den 
bakomliggande statistiken bakom kommunens JämIndex‐ranking visar att är 
det framförallt tre faktorer som drar ner kommunens poäng. Det är dels 
antalet använda dagar för föräldrapenning, där kvinnorna är 
överrepresenterade. Det är även andelen egenföretagare och andelen 
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fullmäktigeledarmöter där kvinnorna är underrepresenterade. I JämIndex 
ligger Vaggeryds kommun klart efter Jönköping och Värnamo (SCB, 2006). 

Ungdomarnas flykt från den lilla orten 
Under stycket befolkning kunde vi läsa att Vaggeryd kommuns 
åldersfördelning följer rikets åldersfördelning ganska väl förutom i 
ålderskategorin 20 till 30 år där Vaggeryds kommun ligger långt under 
medelvärdet för riket. Man kan även se att det främst är de unga tjejerna som 
lämnar orten (Regionförbundet Jönköpings län, 2009). En av anledningarna är 
förmodligen att det inte finns någon väletablerad högskola i kommunen utan 
att ungdomarna väljer att flytta in till ”stan” alltså Jönköping. Kan det finnas 
fler orsaker? 

I mitt val av informanter valde jag att fråga personer som gjort ett aktivt val 
att bo i Skillingaryd på det viset missade jag ungdomarna. Jag frågade förvisso 
Cecilia, Daniel och Ida hur de tyckte att det var att växa upp på orten och hur 
det var att bo där som ungdom.  
 
Daniel tyckte att ungdomsåren var något positivt och hade inte haft några 
tankar på att flytta. Både Cecilia och Ida hade lämnat orten för att studera och 
de var inte lika säkra på att de ville återvända, men de hade gjort det för att de 
fått erbjudande om jobb. Utav informanterna var Lars den enda som nämnde 
ungdomarnas situation som problematisk. Han ansåg att det var ett problem 
att ungdomarna inte valde att flytta tillbaka i samma utsträckning som de 
flyttade ut.  

Kan Vaggeryds kommun räkna med att ungdomarna kommer tillbaka till sin 
hemort när de vill bilda familj? Katarina talade om sin generation som ”den 
gamla stammen” och då menade hon en generation som är lojala mot sin 
arbetsgivare eller sin ort, vad är då den nya generationen? Utan att förfasa sig 
över ”dagens ungdom” skulle jag ändå vilja hävda att det finns en skillnad i att 
ungdomarna inte är lika lojala mot sin hemkommun som tidigare 
generationer.  

För Vaggeryds kommun är detta ett planeringsproblem på lång sikt eftersom 
man inte har en stor del inflyttande utan anknytning till kommunen.  Att 
ungdomarna lämnar Vaggeryds kommun och Skillingaryd har säkert flera 
olika anledningar. Några av anledningarna som framkommit i ortsanalysen är 
att de äldre ungdomarna på orten inte har några meningsfulla 
fritidsaktiviteter. Fritidsaktiviteterna på orten är främst fokuserade på barn 
eller yngre ungdomar. Att det inte finns meningsfulla fritidsaktiviteter för 
äldre ungdomar gör förmodligen orten oattraktiv som ny boendeort föräldrar 
med äldre tonårsbarn. Detta problem skulle kunna vändas till en möjlighet att 
satsa på ortens ungdomar.  

I Skillingaryd finns det för tillfället ont om jobb för outbildade ungdomar, 
vilket gör att de inte har råd att flytta hemifrån.  Även om de får jobb på 
industrierna är dessa jobb på sikt hotade eftersom den typen av arbeten är 
osäkra på sikt. För att allt fler tillverkningsföretag flyttar sin produktion till 
låglöneländer. 
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Ungdomarna skulle kunna bo kvar på orten och jobbpendla eller plugga i 
Jönköping men då är de oftast hänvisade till kollektivtrafik eftersom det är 
dyrt att ha bil. Enligt attityderna till kollektivtrafiken verkar det inte vara ett 
transportmedel som prioriteras. Kollektivtrafik är en nödlösning för dem som 
inte har tillgång till bil.  

I Vaggeryds kommun hade man fram till 2009 ett ungdomsråd, ungdomsrådet 
bestod av skolelever som bland annat yttrande sig i frågor om barn och 
ungdomar, men även inslag i den bebyggda miljön som påverkar ungdomar 
t.ex. gång‐ och cykelvägar mm. Detta ungdomsråd har numera lagts på is. 
Grundtanken med ungdomsrådet var att få ungdomar engagerade i Vaggeryds 
kommunala frågor. Man skulle även nå ut till den grupp ungdomar som inte 
vill engagera sig partipolitiskt. Ungdomsrådets skulle också stärka 
ungdomarnas inflytande och bygga broar mellan politiker och kommunens 
unga invånare (Ungdomsråd, 2006). 

Om man sammanfattar ungdomarnas situation i kommunen så har de få 
meningsfulla fritidsaktiviteter inom kommunen.  När de skall ta sig till ”stan” 
upplever de en dålig rörlighet, eftersom de oftast inte har bil och 
kollektivtrafiken inte prioriteras. Dessutom har de litet inflytande i samhället 
och den möjligheten ungdomarna hade i form av ungdomsrådet har numera 
lagts på is. Inte så konstigt att de flyttar! Ytterligare ett hot mot att 
ungdomarna skall komma tillbaka till Skillingaryd är att de som utbildar sig på 
högskola oftast inte kan få jobb i kommunen för att den kompetensen inte 
efterfrågas. De ensidiga arbetsmarknaden gör att det inte finns jobb för 
högutbildade ungdomar som kanske hade velat flytta tillbaka.   

Hur bör man då arbeta? Vissa av ungdomarna kommer man aldrig att kunna 
hålla kvar i kommunen eller få att flytta tillbaka. Problemet med att unga 
kvinnor flyttar bort kommer man förmodligen att då dras med. Skillingaryd är 
helt enkelt inte attraktivt för unga välutbildade kvinnor utan barn. När de 
unga kvinnorna får jobb, har en familj och ett nätverk på platsen är 
situationen annorlunda.   

Denna skillnad i vardagslivet ser man för de unga kvinnor som varit 
informanter i ortsanalysen Julia, Cecilia och Ida. Julia har inga barn och hon är 
inte från platsen och kan inte tänka sig att bo där igen. Cecilia är uppväxt på 
orten, men hade inte tänkt flytta tillbaka utan gjorde det för att hon fick jobb 
och tog sin sambo med sig. Ida kommer från orten och hade kunnat tänka sig 
att bo på en annan plats, men eftersom sambon ville bo på orten och eftersom 
de skaffat barn så vill hon bo kvar. Skillingaryd attraherar en homogen grupp 
”vi som har jobb och skall bilda familj”. Skall man marknadsföra sig utanför 
den gruppen? Skall man jaga efter gruppen unga kvinnor som man inte 
attraherar? Skall man arbeta mer med sina ungdomar för att skapa en bättre 
förankring i kommunen, eller skall man fortsätta som man gör och hoppas att 
de hittar tillbaka? Vad kan man göra åt detta problem med planering?  

Till att börja med bör man i Vaggeryds kommun fördjupa sig i vardagslivet på 
plats. Det finns förmodligen åtgärder som man kan göra för att förbättra 
vardagslivet för dem som redan bor i orten men som även skulle kunna bli en 
lockelse för återflyttning. T.ex. skulle det vara intressant att utreda vad bättre 
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kollektivtrafikförbindelser mot Jönköping skulle innebära, vilken sorts 
transporter som sker inom orten eller att se vilka åtgärder man kan göra för 
att underlätta för ungdomar, pensionärer och stressade barnfamiljer.  

I en arbetsgruppsdiskussion om översiktsplanen menade ungdomsrådet 
(innan de lades på is) att turtätheten på vardagar är tillräcklig, men att tågen 
är överfulla, vilket förmodligen avskräcker vissa resenärer. De anser även att 
det behövs fler avgångar kvällar och helger mot Jönköping. Denna typ av 
kunskap om orten finns om man bara hittar ett arbetssätt som fångar upp den. 
Larsson & Jalakas (2008) förordar att kommunerna skall arbeta med ett 
jämställdhetsperspektiv eftersom ett sådant perspektiv på 
medborgardeltagande som fångar upp kvinnors erfarenheter också kan fånga 
upp andra grupper som har svårt att komma till tals t.ex. ungdomarna.  Jag 
tror att om kommunen arbetade för att ge kvinnor och ungdomar mer 
inflytande skulle detta kunna göra dem mer benägna att stanna kvar.  

Med planering kan man även se över ungdomarnas boende. Här har det 
kommunala bostadsbolaget mycket kunskaper om hur ungdomar vill bo. 
Något som framkommit ur ortsanalysen är att man flyttar inte utifrån till 
Skillingaryd för att bo i lägenhet. Man flyttar för att bo i villa. Därför har 
planeringen av hyreshus inte prioriterats lika mycket som planeringen för 
villor. Eftersom lägenheterna behövs för människor som vill bo kvar. Det 
kommunala bostadsbolaget tar hand om ”avvikarna” som inte bor i villa, d.v.s. 
pensionärerna och ungdomarna. Enligt Helena som arbetar på det kommunala 
bostadsbolaget finns det en efterfrågan på boende som är tillgängligt, på ”rätt” 
sida järnvägen och framförallt billigt. Ungdomar och pensionärer har inte råd 
att bo i Smultronet och det är på ”fel sida järnvägen”.  

Integration och sociala platser 
Flera av informanterna nämner integreringen av Skillingaryds invandrare som 
ett problem. Man anser att kommunen gjort för lite för att hjälpa flyktingarna 
tillrätta. Kommunen har även problem med att locka invånare utifrån som inte 
har anknytning till orten. Problemen att integrera invandrare och att locka nya 
inflyttare är planeringsproblem som kommunen bör jobba med både på kort 
och lång sikt. Frågan är då vad kommunen bör göra?  

Ett av problemen som alla nyinflyttade till Skillingaryd upplevt var att skapa 
sig ett socialt nätverk. Informanterna beskrev processen att komma in i 
samhället som olika delar där arbetet och barnen var viktiga vägar in i 
samhället. De somaliska flyktingarna har det förmodligen extra svårt eftersom 
de oftast inte har sina barn på dagis, de har det extra svårt att få jobb eftersom 
de måste lära sig svenska först. I Vaggeryds kommun bedrivs ett aktivt arbete 
med att slussa in invandrare och ungdomar på arbetsmarknaden av 
arbetsmarknadsenheten. Det har även ordnats föreläsningar för allmänhet, 
politiker och tjänstemän på kommunen för att öka kunskapen om de 
somaliska invandrarnas seder och bruk. I detta fall är integrationen inte ett 
planeringsproblem utan ett problem med att skapa sociala nätverk.  
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Den sociala dimensionen av problemet med att skapa nätverk. Det finns få 
tillfällen eller platser där lokalbefolkningen och invandrarna möts naturligt. 
Sociala problem kan i förlängningen bli planeringsproblem om det leder till 
otrygghet i samhället. Fredrik menar att det inte finns några mötesplatser där 
lokalbefolkningen och invandrarna kan mötas. Min inventering av olika 
områden och platser visar att det finns gott om offentliga platser som skulle 
kunna vara mötesplatser, men att dessa platser ofta saknar publikdragande 
funktioner eller att de upplevs som att de är del av olika bostadsområden.  

Eftersom de flesta invandrarna bor i flerbostadshus med egna gårdar söker de 
sig förmodligen inte till andra platser till exempelvis lekplaster inne i andra 
bostadsområden. Lokalbefolkningen i villorna har ingen anledning att söka sig 
till platser utanför deras egna områden eftersom det inte finns några direkta 
platser som har fler publika funktioner än någon annan.  Jag menar alltså att 
det finns gott om platser som skulle kunna vara mötesplatser om de gavs 
sådana kvalitéer att det lockade människor från olika delar av samhället.  

Mötesplatser 
Det råder ingen brist på mötesplatser men de mötesplatser som finns saknar 
de kvalitéer som behövs för att folk skall uppehålla sig där. Möts gör man i kön 
på Hemköp för dit har folk ärenden. Det finns en funktion som är värd att gå 
till. Det är inte öde på Skillingaryds gator och torg. Med befolkningsunderlaget 
medräknat så är det ändå relativt välbefolkat men det skulle kunna vara 
bättre. Om fler samhällsfunktioner samlades så skulle fler människor också 
samlas på färre platser vilket skulle leda till fler möten. Istället för utspridda 
funktioner gör att möten äger rum sporadiskt.   

Det finns mötesplatser men de är inte i det offentliga rummet, de är på andra 
platser t.ex. matställen, som bara har öppet lunchtid eller kyrkorna dit endast 
vissa grupper går. Skillingarydsbornas offentliga platser är inte ett problem så 
mycket som en underutnyttjad resurs. Det skulle kunna bli så mycket bättre! 
Skillingarydsborna ser att det på vissa platser är otryggt, att det är mycket 
trafik på vissa platser och att vissa lekplatser eller parker inte används. En del 
i varför problemet inte uppmärksammas är för att gatorna endast ses som 
transportsträckor för bilar. De ser inte problemet för att de är så beroende av 
bilen. En utbredd attityd är att på gator kör man bil, går gör man i naturen! Om 
någon skall stanna upp i samhället i en park för att vila eller leka så måste det 
finnas funktioner där som gör den bättre än naturen runt knuten. T.ex. 
planteringar, bänkar eller lekredskap.   

Bilberoende - ett samhällsproblem 
Ett planeringsproblem som Skillingarydsborna inte uppmärksammar är deras 
beroende av bilen. Gatorna är anpassade för bilen och detta avspeglar sig i den 
bebyggda miljön med samhället som vuxit fram under årtionden då bilen varit 
en självklarhet. Bilen är även, i dagsläget, en förutsättning för 
upprätthållandet av Skillingaryds utmärkta kommunikationer. 
Kommunikationerna i sig var något som man värderade väldigt högt. 
Vaggeryds kommun genomför två stora satsningar på klimatsmart förflyttning 
av gods, varav en finns norr om Skillingaryd på Båramoområdet. Att 
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kommunen satsar på att frakta gods på järnväg istället för med lastbil är ett 
steg i rätt riktning men det finns ingen strategi för att minska privatbilismen. 

 I handbok i bilsnål samhällsplanering (2005) resonerar representanter från 
bland andra Lunds kommun om hur de i den kommunala planeringen kan 
minska biltrafiken. De ser bilanvändandet över tiden som att bilen började 
som ett sätt att transportera gods och sedan blev personbilen tillgänglig för en 
bred allmänhet som anpassade sitt sätt att leva efter de nya möjligheterna 
som bilen förde med sig. Bilens intåg gjorde att människorna bland annat 
kunde välja bostäder mycket friare eftersom de inte längre var beroende av 
att de skulle ligga i närheten av arbetsplatsen. Bilen minskade avstånden för 
människorna men skapade samtidigt nya avstånd eftersom den bidrog till att 
sprida ut bostadsbebyggelsen. Detta visade på en av bilens negativa följder det 
vill säga att det som tidigare fanns inom gångavstånd spreds ut över en större 
yta och trängseln av bilar i de större städerna blev snart ett problem. Biltrafik 
för med sig många negativa konsekvenser, ett exempel är tillgängligheten i 
samhället som blir dålig om dess funktioner och service anpassas efter bilen. 
Det är trots allt en stor del av befolkningen som varken har bil eller körkort 
(Lunds kommun, 2005). I Skillingaryd rör detta bland annat äldre, barn, 
ungdomar och många av ortens invandrare. Alltså måste servicen lokaliseras 
så att den går att nå utan bil och så att fotgängare och cyklister premieras.  

Bilen skapar dessutom lokala miljöproblem föroreningar, buller och har 
negativa effekter på hälsa och trivsel i den bebyggda miljön. Bilen är dessutom 
dyr både att äga, underhålla och för transport. Till dessa negativa egenskaper 
kommer även trafikolyckor, trafikfaror och de globala miljöproblemen med 
resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Bilanvändandet kan dessutom 
ge dålig hälsa exempelvis genom att vi rör oss mindre. En parkerad bil upptar 
en yta av 25‐30 kvadratmeter om man räknar med parkeringsytan och 
körbana. Den ytan skulle kunna användas för parkering av ca 10 cyklar och 
motsvarar samma yta som ett normalt studentrum (Lunds kommun, 2005).  

I Skillingaryd finns det ingen kollektiv lokaltrafik för resor från samhällets 
norra del till den södra delen. Människorna hänvisade till att antingen gå, 
cykla eller att använda bilen. Från Samhällets norra del till den sydligaste 
delen är det ca 4 km och i samhällets sydvästra del finns det dessutom en 
betydande höjdstigning som gör att bilen blir ett troligt alternativ. Här finns 
en underutnyttjad möjlighet till att skapa någon form av lokal kollektiv 
förflyttningsmöjlighet inom samhället.  

I Skillingaryd finns en stor möjlighet att förflytta sig genom att gå eller cykla, 
gång‐ och cykelvägnätet är väl utbyggt. Inventeringen visade att i mötet 
mellan de större nord‐sydliga stråken så upplevdes gående och cyklister 
nedprioriterade. Inventeringarna och analyserna visade även att dessa stråk 
inbjöd till höga hastigheter för bilister genom gatans utformning. Här finns en 
möjlighet att ändra utformningen för att hålla ner bilarnas hastighet och att 
prioritera gående och cyklister även i mötet med bilvägar.   

I handbok i bilsnål samhällsplanering (2005) sammanfattas tillgängliga medel 
för att dämpa biltrafikens framväxt de framhåller bland annat möjligheten att 
styra markanvändningen det vill säga bebyggelsens struktur, täthet och 



 
 

 

69 

lokalisering av verksamheter och bostäder. De ser även möjligheter i att införa 
restriktioner för biltrafiken och att förenkla och förbättra hållbara 
kommunikationer. Hållbar stadsutveckling – En politisk handbok från Sveriges 
arkitekter (2008) framhåller både organisationen Sveriges arkitekter och 
bokens författare Erland Ullstad fördelarna med den täta staden. De föreslår 
också handgripliga åtgärder för att bygga samhällen och städer täta och 
funktionsblandade.  

De menar att biltrafiken är stadens största miljöproblem, planering för bilar 
bidrar till en gles och utspridd bebyggelse vilket gör att förutsättningar för att 
förflytta sig med kollektivtrafik eller genom att gå eller cykla blir sämre. Detta 
gör på sikt att rörlighet och tillgänglighet blir sämre vilket minskar 
attraktiviteten. Privatbilismen kan inte långsiktigt lösa människors 
transportbehov (Ullstad, 2008). 

Slutsatsen av detta är att man inte kan fortsätta att planera och investera som 
att bilen är en självklarhet i framtiden. Bilen är ett planeringsproblem på lång 
sikt och som transportmedel behöver bilen fasas ut. Insikten att bilen är dålig 
för samhällets utveckling gör att det finns goda möjligheter att planera 
samhället annorlunda i framtiden. I Skillingaryd finns goda möjligheter att 
färdas utan bil och de möjligheterna skulle kunna utvecklas och tas till vara 
bättre i framtiden.  Olika sätt att minska bilanvändandet skulle kunna bli en 
stor planeringsmöjlighet inte minst genom att göra Skillingaryd trevligare för 
dem som inte har tillgång till egen bil. 

Handel och service 
Ett problem som alla informanter uppmärksammade är problemet att hålla 
kvar de butiker som finns på orten, även om de uppfattar hotbilden olika. 
Livsmedelsbutikerna upplevdes inte lika hotade som de andra mindre 
butikerna. Ett av butikernas problem är att det är få utav butikerna som lockar 
människor som inte bor i Skillingaryd. Informanterna beskriver till exempel 
att de handlar en del i Vaggeryd för att där finns det mer att välja på och att 
butikerna inte ligger så utspritt som i Skillingaryd. De butikerna som framstår 
som mest populära och som dragplåstren är Önska, Bengt & Lotta och 
Systembolaget. Systembolaget har i ärlighetens namn inte några konkurrenter 
inom kommunen. Förutom butiken i Skillingaryd finns närmsta butik någon av 
grannkommunerna t.ex. i Värnamo eller Jönköping.  
 
Önskabutiken har ett rykte om sig att vara en butik med stort sortiment och 
dessutom billigare än på andra orter, vilket gör att människor utifrån tar en 
omväg för att besöka butiken, likadant är det för den kombinerade turistbyrån 
och designbutiken Bengt & Lotta. Övriga butiker är inte lika kända utanför 
orten och har sortiment som finns på andra ställen i kommunen eller 
grannkommunen. T.ex. blomsteraffärerna eller klädaffärerna. Eftersom de 
butikerna vänder sig först och främst till Skillingarydbor så måste 
Skillingarydsborna handla i dem för att de skall finnas kvar. Eftersom 
människor från andra ställen inte kommer att åka dit för att handla i dem. 
Butikernas enda hopp står alltså till köptrohet från Skillingarydsborna eller 
att det kommer fler butiker som drar till sig köpkraft utifrån så att handlarna 
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kan dra nytta av närheten till varandra, alternativt att den handel som finns 
centreras mer och drar nytta av varandra istället för att vara utspridd.  

De största hoten mot handeln i Skillingaryd och Vaggeryd är att invånarna där 
hellre handlar i Jönköping eller Värnamo. Köpmönstret mellan informanterna 
skiljde sig åt. De flesta gjorde så att de veckohandlade livsmedel i butikerna i 
Skillingaryd, men att de då och då när man behövde saker som inte gick att 
handla på orten tog en längre shoppingrunda i Jönköping.  

Externhandelsområdet A6 nämndes som ett ställe dit det var smidigt att åka 
för att alla butiker låg på samma ställe och då kunde man även passa på att 
handla livsmedel i en lite större butik. Den typen av handeln som man saknade 
på orten som gjorde att man sökte sig till andra ställen var bland annat större 
utbud på kläder, radio telebutiker mm. Rädslan för att butikerna skall slå igen 
är befogad eftersom den lokala handeln blir mer urvattnad ju fler butiker som 
tvingas stänga.  

Sammanfattning planeringsproblem 
Sammanfattningsvis finns olika problembilder. Vilka leder till olika 
framtidsscenarios. Planeringen måste anpassas efter näringslivets utveckling. 
Boverket sammanfattar problematiken med att antingen kan man förbereda 
sig på att tillverkningsindustrin drar igång igen och då är man redo med 
planer "när konjunkturen vänder". Om man inte är beredd att acceptera 
förändring, eller utveckling att Skillingaryd inte får en positiv 
befolkningsutveckling i framtiden då får man lära sig att "krympa med behag" 
(Boverket, 2006). Orten är väldigt beroende av sitt arbetsliv för att behålla sin 
befolkning och för att få ut ungdomarna på arbetsmarknaden samt integrera 
sina invandrare. Det man kan göra med planering för att tackla olika 
utvecklingsscenarion är helt enkelt att se till att det finns en planberedskap för 
att etablera verksamheter eller för verksamheters förändrade behov. 

I kommunen måste man få någon slags uppfattning om hur omfattande 
problemet med att ungdomarna lämnar orten är och vilka effekter det 
kommer att ha i framtiden, det är inte säkert att nästa generation ungdomar 
flyttar tillbaka i samma utsträckning som det gjort tidigare, det är inget som 
kommunens skall räkna med utan att göra ytterligare ansträngningar. Inom 
planeringen borde kommunen arbeta för att ge ungdomarna inflytande till 
exempel via ungdomsrådet och med ett utökat medborgardeltagande i 
kommunala beslutsprocesser och verka för att de äldre ungdomarna skall ha 
mötesplatser och meningsfulla fritidsaktiviteter.  
 
Bilen är ingen självklarhet i framtiden. Bilen bullrar, den släpper ut koldioxid, 
den tar stor plats och den för med sig trafikfaror. En ökande privatbilism på 
orten är inte önskvärd. Här behövs en vision för hur man skall ändra sin 
planering för att byta den trenden. Det finns även ett problem med att den 
infrastruktur som finns i form av offentliga platserna och handel 
underutnyttjas för att de är anpassade för bilar och inte människor.  

Problemen med privatbilismen och de offentliga platserna är problem som går 
att vända till möjligheter. Till exempel skulle kommunen kunna driva projekt 
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med förskolorna på orten. Till alla förskolor går det jättebra att gå och cykla 
men ändå finns det trafikproblem med för mycket bilar där.  Jag tror att det 
skulle bli mer attraktivt att gå och cykla om fler gjorde det, då ser man andra 
människor. Föräldrar skulle kunna springa på varandra på vägen till och från 
dagis istället för att sitta i varsin plåtbubbla. Detta planeringsproblem skulle 
alltså kunna vändas till en möjlighet. 

I en rapport från Myndigheten för skolutveckling har de sett över vad skolor 
kan göra för att erbjuda barnen regelbunden fysisk aktivitet. De har bland 
annat tittat på skolor som har en ”gående skolbuss”. Olika skolor i Sverige har 
jobbat med att låta barn och föräldrar gå till skolan. Den vandrande 
skolbussen går ut på att en vuxen samlar en grupp barn och går med dem till 
skolan. Detta för att minska antalet barn som skjutsats med bil till skolan. Vid 
förskolorna uppstår det ibland farliga trafiksituationer kring skolorna som 
försämrar närmiljön. De skolor som testat ser fördelar i att barn och vuxna rör 
på sig mer och att barnen upplever trygghet genom att gå tillsammans, de får 
även en förbättrad trafiksituation och skapar möjligheter till samtal och 
gemenskap (Myndigheten för skolutveckling, 2005).   

I Älvsjö kommun svarade tillfrågade föräldrar på vad de tyckte om den 
vandrande skolbussen och de var positivt överraskade. De upplevde att 
morgonrutinerna blivit lugnare, att de hade fått bättre kontakt med barnen 
och deras kamrater. De tyckte också att barnen fått bättre kondition och 
bättre trafikkunskaper. En annan fördel var att föräldrarna ändrat sina 
resvanor och fortsatt promenera till buss eller pendeltåg. Även barnen tyckte 
om den nya rutinen och att gå tillsammans (Långbrodalsskolan, 2005).  

I Skillingaryd finns goda förutsättningar att prova ett liknande experiment. Till 
skolorna finns väl utbyggda gång‐ och cykelvägar och de flesta skolorna ligger 
även nära centrum där kollektivtrafikförbindelser finns. För att ytterligare 
förbättra möjligheterna att gå och cykla med barnen borde skolvägarna ses 
över och då särskilt övergångarna mellan de vältrafikerade stråken i nord‐
sydlig riktning. 

Hur föräldrar fördelar sin tid i vardagen med reproduktion (att ta ansvar för 
hemmet och barnen) respektive produktion (arbete och försörjning) ger ett 
avtryck i kommunens rankning vad det gäller jämställdhet, med de 
parametrar som mäts i jämindex har kommunen ingen bra ranking (SCB, 
2006). En anledning till att få kommuner arbetar med jämställdhet kan vara 
att det ses som en fråga som bara rör den privata sfären i hemmen men 
förutsättningar i kommunen och arbetslivet spelar också roll för kvinnor och 
mäns möjligheter att ordna sin vardag. Att kvinnor har liten makt i samhället 
påverkar förmodligen inte kvinnors bild av kommunen positivt och 
kommunen är inte av statistiken att döma attraktiv för unga kvinnor.   
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MÖJLIGHETER I DET LILLA SAMHÄLLET 

Det som gör Skillingaryd attraktivt för folk som flyttar till orten är främst att 
det finns jobb, att man får ett prisvärt boende nära sitt arbete eller en anhörig. 
Det finns även annat som gör själva orten attraktiv t.ex. närheten till naturen 
och att det är ett litet och tryggt samhälle. Förutom detta finns även andra 
parametrar som gör orten attraktiv. En del av syftet med examensarbetet är 
att ge förslag på vad man kan göra för att förstärka attraktiviteten. Dessa är 
möjligheter som skulle kunna utvecklas för att göra Skillingaryd mer attraktivt 
och som skulle kunna vara del i en framtidsvision. 

En stark region med utmärkta kommunikationer 
Till Skillnad från många av Sveriges mindre orter som haft minskande 
befolkningar länge så är Skillingaryd beläget i en stark region. Vaggeryds 
kommun har tidigare år haft en jämn befolkningsökning och varit en 
tillväxtkommun. Skillingaryd har även en stor fördel i att man har närhet till 
väldigt bra infrastruktur i form av järnvägen och E4:an. Kommunens 
investeringar i Båramoprojektet gör att Skillingaryd även på sikt kommer att 
få en väldigt välfungerande infrastruktur för transporter på järnväg.  

E4:an - viktig infrastruktur 
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En möjlighet för Skillingaryd är att fortsätta att dra nytta av sitt läge i regionen 
och sin starka fördel i kommunikationerna. Idag drar Vaggeryds kommun 
fördel av sitt läge genom att man har närheten till Jönköping eller ”stan” men 
att man kan bo billigare i Vaggeryds kommun, man drar även nytta av läget 
genom industrietableringar utmed kommunikationsstråken. Det är 
kommunikationerna och närheten till Jönköping som är skillnaden mellan 
Skillingaryd och de mindre orterna runt om.  Kommunen bör även försöka 
hitta nya sätt att dra nytta av sitt läge och sin region. Här kan det vara viktigt 
för kommunen att vara med och stärka regionplaneringen både i 
Regionförbundet i Jönköpings län och i Entreprenörsregionen. 
Samarbetsformerna och regionerna är redan uppstartade, men man bedriver 
inte en regionplanering i den form som avses i plan‐ och bygglagen med 
gemensamma regionplaner för exempelvis infrastruktur så som man gjort i 
exempelvis Skåne län. Detta skulle kunna vara ett verktyg för regionen och för 
kommunerna att skapa synergieffekter och gemensamma 
förhandlingspositioner för att få ut mer ur statliga bidrag och en bättre 
användning av det regionala utvecklingsprogrammet.  

Ett exempel på en fråga som man skulle kunna samordna regionalt är till 
exempel stäckningen av Europabanan. Här är stationslägen och dragningar 
frågor som berör hela regionen. En annan viktig fråga för kommunen att driva 
i detta sammanhang är förbättrande kollektivtrafikkommunikationer mot 
Jönköping så att kollektivtrafik kan bli ett verkligt alternativ till bilen. Denna 
typ av satsning på kollektivtrafiken skulle bidra till att göra stationsnära 
boenden i Skillingaryd och Vaggeryd intressanta för tågpendlare.  
 
Nya typer av verksamheter 
Kommunen skulle kunna se över möjligheterna att tillskapa 
företagshotell/kontorshotell. I dagsläget finns det inga lediga kontorslokaler i 
Skillingaryd. I detta arbete har jag inte undersökt om det finns en efterfrågan 
på kontorslokaler i Skillingaryd, men om man vill ha in nya former för företag 
skulle företagshotell kunna vara ett intressant alternativ eftersom 
småföretagandet i regionen är utbrett och det finns många fördelar med 
företagshotell som skulle kunna göra det till en uppstart för nya företag.  Det 
kanske inte finns någon efterfrågan på kontor men om det fanns fler konor 
kanske man också kunde få in en annan typ av arbeten.  

I Vaggeryd har man en form av företagshotell alltså lokaler som utnyttjas av 
flera olika företag tillsammans. Fördelarna med detta är att hyran är låg 
eftersom man delar på utrymmen, lokaler och ibland även utrustning så som 
kopiatorer mm. Dessutom får man möjligheten att skapa nätverk som 
företagen har nytta av (Kreativ Arena, 2010). Platser som skulle kunna vara 
lämpliga för detta är bland annat t.ex. gamla Flextronics eller de 
industriområden som föreslås bli bostäder eller icke störande verksamheter. 
Här finns befintliga lokaler och även centrala lägen som skulle bidra till att 
behålla blandningen av funktioner i samhället och även tillföra en ny funktion. 
Andra problem som kommunens näringsliv står inför är att ungdomarna som 
flyttar från orten för att utbilda sig och även om de vill flytta tillbaka så är det 
få av kommunens arbetsplatser som efterfrågar högskoleutbildade ungdomar.  
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Jämställdhet, kultur och ungdomskultur 
I materialet framkommer att kommunen har en dålig rankning för 
jämställdhet men det framkommer även att det finns en medvetenhet om 
problematiken hos de tillfrågade Skillingarydsborna och att man av 
attityderna att döma kan skönja en förändring till det bättre jämfört med 
Rosengrens studier i Asketorp. Att kulturutbudet är litet är det bara en av 
informanterna som nämner, de andra anser att det räcker som det är för att de 
har nära till Jönköping. Ungdomarna i Skillingaryd är eftersatta, vilket är 
vanligt på mindre orter. Om kommunen skulle vilja profilera sig utanför de 
gängse områdena för en liten kommun med arbetsplatser, boende, handel och 
service så skulle satsningar på jämställdhet, kultursatsningar och 
ungdomskultur vara ett sätt att sticka ut hakan och erbjuda något utöver det 
småorten brukar erbjuda.  
 
Invandring och integration 
En stor del i att kommunen ökat sin befolkning är att kommunen tagit emot 
nya invandrare. Invandringen är en stor möjlighet för kommunen att göra 
något bra med nya invånare och att ta hand dem som kommer så att de vill 
stanna och bygga upp sina liv i kommunen. När kommunen tar emot 
invandrare är det främst en social fråga och som måste koordineras med 
skolan och näringslivet. Ur planeringssynpunkt är det viktigt att det finns 
billiga bostäder som ofta också behöver vara stora för att hysa stora familjer. 
Eftersom det oftast är barnfamiljer som kommer finns det inte så stora krav 
på tillgänglighet med hiss som det gör för exempelvis äldre personer. Därför 
lämpar sig Skillingaryds befintliga bostadsbestånd som lägenheter för att ta 
emot invandrare.  

Bygga mer i centrum 
Vaggeryds kommun och Skillingaryd har billigare tomter än vad som finns i 
grannkommunerna. Att fortsätta hålla en lägre kostnadsnivå på hustomter och 
boende är viktigt för att konkurrera med de större orterna. Ur 
hushållningssynpunkt är det viktigt att inte bygga samhället för glest och 
utspritt eftersom det är slöseri med markresurser. Glesa samhällen ger 
upphov till fler transporter och mindre möten mellan människor. Orten har 
mycket att vinna genom att vara kompakt, den täta stadens funktioner ligger 
samlade och inte spridda, tätheten är en förutsättning för ekonomiska krafter 
och handel, liv och rörelse (Ullstad, 2008). I Skillingaryd finns det en möjlighet 
i att det finns plats att bygga tätare och orten tål även att byggas på höjden. 

Som tjänsteman på det kommunala bostadsbolaget säger Helena att det finns 
även en efterfrågan på attraktiva bostäder för yngre familjer och äldre familjer 
som inte vill bo i villan… För att seniorerna skall sälja sin villa har de höga krav 
på det nya boendet. Boendet måste vara attraktivt om det skall löna sig att 
bygga lägenheter eller bostadsrätter… För att ett lägenhetsboende i Skillingaryd 
skall vara attraktivt måste det vara centralt och tillgängligt.  

Både kommunen och informanterna såg en möjlighet i att bygga mer i 
centrum. Det finns flera platser i ortens centrala delar som skulle kunna lämpa 
sig för bostadsbyggnation. Viktigt är då att tänka på vem man bygger för. I 
centrum finns en större del invandrare, ungdomar och äldre hushåll. Dessa 
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grupper har oftast inte råd med höga hyror. Därför borde man göra en 
noggrann undersökning efter vilken typ av boende som efterfrågas. I ortens 
centrala delar skulle det förmodligen finnas betalningsvilja för nybyggda 
servicelägenheter eller bostadsrätter som kan attrahera människor i åldern 
50+. Alltså personer som har det gott ställt och som lämnar en villa.  

Det behövs också nya lägenheter i en annan prisgrupp som attraherar t.ex. 
äldre människor som redan bor i hyreshus att ordna ett bättre mer tillgängligt 
boende så att det blir en omflyttning inom lägenhetsbeståndet. På så sätt 
skulle det finnas fler billigare bostäder som kan tas över av ungdomar och 
invandrarfamiljer. Det vore även önskvärt att blanda hyresgästerna där det 
går så att det inte blir hela områden där det bara bor äldre, ungdomar eller 
invandrare. Inventeringen av centrum visar att det finns gott om plats att 
bygga mer i centrum. 

Det offentliga rummet 
Skillingaryds offentliga rum är en underutnyttjad resurs. Det finns möjligheter 
i att arbeta med det offentliga rummet. Den bebyggda miljön är viktig för 
identiteten och den måste ges möjlighet att vara vacker. Skillingarydsborna 
borde kunna tänka på sitt torg och sina gator som någonting som är vackert. 
Butikerna, matställena och lekplatser är viktiga mötesplatser, men till dessa 
platser kommer inte alla in. Det är svårt att ta sig till ortens vattenhål med 
barnvagnar, rullstolar och rollatorer. Detta är inte bara dåligt för personerna 
som inte kan ta del av handel/service eller lek, det är också dåligt för 
butikerna och matställena som går miste om kunder. Här borde man titta på 
hur man gjort på andra orter för att skapa en sådan kvalité på sina miljöer så 
att alla invånare kan ta del av dem och vara stolta över dem.  

Människors färdvägar ut i naturen bör prioriteras och göras inbjudande för att 
man skall uppleva att naturen är närmre. Det kan tyckas att en ort med så stor 
andel villor och så mycket naturområden i omgivningarna inte behöver mer 
gröna inslag i orten. Min slutsats är att närgrönområdena är viktiga och att 
kvalitén på ortens närgrönområden, gator och stråk har möjligheter att 
förbättras eftersom de skall kunna användas för lek och möten.  

En stor del av vardagslivet i Skillingaryd kretsar kring barnen. Barnen är den 
viktigaste prioriteringen för föräldrarna och barnen är också de nyinflyttades 
enklaste kontaktväg in i samhället. Barnen är viktiga men de gör inget stort 
avtryck i den bebyggda miljön. På samhällets gator och torg borde det synas 
att barnen är den främsta prioriteringen. Lekplatserna borde få en högre 
status som mötesplatser både för vuxna och barn. Om samhället hade fler 
attraktiva lekplatser som lockade vuxna och barnen att leka i olika områden 
skulle fler möten mellan olika grupperingar i samhället ske. Lekplatserna kan 
till och med bli viktigare för att vuxna skall mötas, eftersom barnen träffas i 
skolorna. 

Grönska och lek 
En outnyttjad resurs i Skillingaryd är deras olika grönområden. Den lilla orten 
med närhet till naturen kan vara attraktivt till skillnad från staden när man 
exempelvis skall uppfostra barn. Informanterna nämner närheten till naturen 
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som ett av skälen varför de valde Skillingaryd som boendeort när de skulle 
bilda familj. Närgrönområden och naturen i anslutning till orten skulle kunna 
utvecklas och användas som konkurrensfördelar i jämförelse med att bo i 
exempelvis en större stad. Genom att koppla ortens olika närgrönområden till 
varandra och variera dem mer skulle man kunna få ut mer av sina 
grönområden. Även lekplatserna skulle kunna samordnas på ett bättre sätt. 
Genom att samordna grönområden och lekplatser utmed större stråk skulle 
kommunen kunna satsa på färre kommunala lekplatser med fler funktioner 
istället för att ha lekplatser som upplevs som att det tillhör ett specifikt 
område.  

I de privata villaträdgårdarna syns barnens närvaro tydligt, för informanterna 
var barnen den viktigaste prioriteringen ändå är de så gott som osynliga i 
ortens offentliga rum. Lekplatserna som finns borde vara färre med fler 
kvalitéer. De borde uppgraderas som mötesplatser för barn och föräldrar från 
olika delar och grupperingar i samhället. De borde också ges sådana kvalitéer 
att de lockar motionärer, fikasugna och pensionärer för att bli platser dit 
människor söker sig för att se andra människor. För att göra detta kan man 
med fördel titta på inspirerande exempel på temalekplatser i Malmö, eller 
Apladalen i grannkommunen Värnamo.  

Enligt Värnamo kommun är Apladalen regionens mest välbesökta lekplats.  
Apladalen är en stor naturpark där det förutom lekplatsen finns vatten, gamla 
ditflyttade hus, djur och natur. På sommaren kan man få en guidad tur inne i 
husen, man kan fika eller gå på allsång vid friluftsscenen eller mata de djur 
som finns i parken (Apladalen i Värnamo, 2009). Skillingaryd har ingen sådan 
park eller lekplats som är bättre en de andra. Genom att låta vissa lekplatser 
och parker bli naturområden med mindre skötsel skulle fler resurser och 
funktioner kunna samlas på färre ställen och bli attraktiva platser som det 
skulle vara attraktivt att bo nära för ex. barnfamiljer eller motionärer. Det är 
även viktigt att dessa mötesplatser görs tillgängliga för barn och vuxna med 
handikapp så att de inte exkluderas.  Lekplatserna som mötesplatser för både 
barn och vuxna är särskilt viktigt då barnen var en av de viktigaste delarna för 
att komma in i samhället som nyinflyttad.  

I analysen framkom att grönområdena utanför orten har olika karaktärer. 
T.ex. motionsområdet vid Grönområdet och Fåglabäck är ”vara ute på landet” 
rundan. Landsbygden och grönområdena börjar alltså direkt där tätorten 
slutar. Detta är en kvalité som informanterna uppskattade att kunna gå ut på 
landet, fast ändå vara nära tätorten. Risken med detta är att bebyggelsen 
smyger närmre och närmre dessa grönområden. Översiktsplaneförslaget att 
bebygga Fåglabäcksområdet i lantlig stil strider mot intresset att ta en 
promenad på landet. Grönområdena utanför orten bör bevaras och därför 
borde man i planeringen dra någon slags yttre gräns för hur orten skall 
utvecklas så att det inte sker på bekostnad för grönområden utanför. När man 
bygger inom tätortszonen bör man även tänka på att vägarna ut i naturen blir 
raka och gena. Så att naturområden blir tillgängliga för då upplevs de som att 
det finns god tillgång och att naturområdena finns nära inpå.  
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I Danmark har man inte samma problem med att tätorterna steg för steg flyter 
ut i landskapet.  Förutom översiktplanerna har de bestämmelser i planlovens 
(deras motsvarighet till PBL) som säger att hela landet är uppdelat i 
stadszoner, sommarhusområden och  landszoner. I landszonen får inte utan 
tillåtelse från kommunfullmäktige styckas av eller uppföras ny bebyggelse 
eller ändrad användning av befintlig bebyggelse (Kapitel 7: Zoneinddelingen 
og landzoneadministrationen, 2010). Detta gör att Danmarks jordbruksmark 
eller tätortsnära grönska har ett bättre skydd än vad vi har i Sverige.  

Sammanfattning planeringsmöjligheter 
Skillingaryd har en fördel i att man ligger i en stark region med bra 
kommunikationer i ett ökat regionalt samarbete skulle kommunen kunna dra 
ännu mera nytta av sin region. Exempel på planeringsinsatser som kan 
genomföras för att öka attraktiviteten i Skillingaryd är att bygga orten tätare 
med fler flerbostadshus eftersom det skulle vara bra för ortens ungdomar, 
invandrare och för äldre personer som vill flytta ifrån sitt hus. Ett tätare 
samhälle har andra fördelar, det ger även upphov till bättre serviceunderlag 
och förutsättningar för att minska transporter med bil. Att minska bilens 
dominans i samhället och höja kvalitén på de offentliga platserna, särskilt 
platserna avsedda för barn, är också en möjlighet för att öka attraktiviteten.  

Det befintliga bostadsbeståndet bör underhållas men inte byggas om till 
servicehus eftersom det befintliga bostadsbeståndet lämpar sig bra som 
boende för ungdomar och invandrare. För nybyggnation av servicelägenheter 
och lägenheter för äldre personer finns en betalningsvilja om boendet görs 
attraktivt. Det är viktigt att läget är rätt och att bygga nytt i centrum är också 
ett bättre alternativ resursmässigt eftersom man då nyttjar marken och 
bygger med högre exploateringsgrad än t.ex. ett villabostadsområde.  

Grönskan på orten skulle kunna struktureras om för att kunna utnyttjas 
bättre, naturen utanför tätorten skulle upplevas närmre om kopplingarna ut i 
naturen var tydligare. De olika grönområdena utanför orten har olika 
karaktärer och därför är det viktigt att bevara de olika grönområdena och visa 
var orten tar slut och vad som är fredat som grönområden. Grönskan inne på 
orten skulle kunna användas som konkurrens i jämförelse med andra mindre 
orter om man satsade på färre platser och gjorde dessa till parker med 
lekmöjlighter och funktioner som attraherar många. 
 
Nya kontor som skulle kunna leda till andra typer av arbetsplatser är en 
möjlighet. Även att arbeta med jämställdhet och att försöka underlätta 
vardagslivet på orten är en möjlighet, liksom att göra satsningar på kultur och 
då främst ungdomskultur.  
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FÖRSLAG 
Detta förslag syftar till att med förändringar i den bebyggda miljön förstärka 
det som är positivt och attraktivt med Skillingaryd utifrån en planerares 
synvinkel. Förslaget grundar sig på ortsanalysen inventeringar av områdena 
och förhåller sig till kommunens pågående översiktsplan och grönplanen för 
Skillingaryd. 
 
Ny markanvändning 
Ny bostadsbebyggelse föreslås inom en ny tätortsgräns. Gränsen delar 
tätorten från grönområdena runt om. Översiktsplanförslaget för Trolleberget 
minskas till att bara gälla utbyggnad längs Åkersvägen, mellan bostäderna 
lämnas släpp i bebyggelsen mot grönområdet Trolleberget. Området sparas 
eftersom Trolleberget används som rekreationsområde och eftersom marken 
är kuperad och att grundförhållanden förmodligen är berg i dagen, vilket gör 
att exploatering av området kommer att vara dyrt. Även 
översiktsplaneförslaget med mer bebyggelse Norr om Fåglabäcksområdet 
stryks. Detta område behåller sin nuvarande användning som lantligt 
närgrönområde. Ny bebyggelse kan ske i form av komplettering av befintlig 
bebyggelse och utbyggnad av enstaka hus som stämmer överrens med 
områdets befintliga karaktär. Ängs‐ och hagmarkerna fortsätter arrenderas ut.   
 
Verksamhetsområdena i nära anslutning till bostadsområden behåller sin 
användning men med restriktionerna att de inte får vara störande eller farliga 
för närliggande bostadsbebyggelse. På lång sikt är det även rimligt att tänka 
sig att dessa platser blir omvandlingsområden. De utpekande 
omvandlingsområden kan vara intressanta som för företagshotell eller 
kontorshotell. De befintliga lokalerna kan delas upp och hyras ut till förmån 
för småföretagare och egenföretagare på samma sätt som Kreativ arena i 
Vaggeryd. Nyutbyggnad av industriområden sker norr om tätorten på den 
västra sidan av järnvägen med närhet till både motorväg och järnväg med 
terminalområde.  Detta planförslag innebär även mer bebyggelse i centrum än 
vad kommunens översiktsplan föreslår. Förslaget innebär också att 
grönstrukturen i orten förändras. Bland annat föreslås tre nya temaparker och 
en ungdomsgård, läs mer under rubriken ny grönstruktur och ny kultur‐ 
ungdomsgård.  

  

 



 
 

 

79 

Ny markanvändning. Bildkälla lantmäteriet. 
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Centrum 
Bostadsbebyggelse föreslås i hela den kommunägda fastigheten vid 
Slätten/Lägret samt att denna fastighet inrymmer bostäder som kan användas 
som serviceboende. Motståndet som finns mot att bebygga marken är att den 
används som lägerplats av militären. De kulturhistoriska värden som finns i 
att bevara grusplanen som den är får stå tillbaka för det allmänna intresset 
med nya centrala bostäder som dessutom ligger väldigt nära service. Utifrån 
attityderna hos informanterna tolkar jag motståndet till att bebygga Slätten 
som ett särintresse. Alla informanter var för att åtminstone delar av Slätten 
skulle bebyggas. Detta område gränsar förvisso till byggnadsminnet, men kan 
inte sägas vara en del av byggnadsminnet. 

Markerade områden på Östra sidan av järnvägen prioriteras för 
bostadsbyggnation för flerbostadshus eftersom det är på ”rätt sida” järnvägen. 
De markerade stråken prioriteras som handelsstråk med tillgängliga lokaler 
för handel i bottenvåningen. Nya handelsetableringar styrs mot det 
markerade handelsstråket. Detta för att de olika butikerna skall kunna dra 
nytta av varandra. Runt dessa stråk planeras även nya bostäder som också 
bidrar till att stärka serviceunderlaget.  

Byggandet av olika sorters lägenheter i centrum är bra för ortens äldre 
personer som behöver handikappvänliga lägenheter och för hushåll som vill 
ha ett alternativ till villa. Det behövs olika typer av lägenheter. Tillgängliga 
lägenheter för äldre eller särskilda boenden. Det behövs också mer exklusiva 
lägenheter som kan locka äldre hushåll att sälja sina villor. Dessa bostäder kan 
vara bostadsrätter. Nya lägenheter skulle kunna skapa en flyttkedja på orten, 
vilket även skulle vara bra för ortens invandare och ungdomar för att det 
skulle frigöra fler billiga lägenheter. Det skulle även vara bra med fler 
lägenheter i centrum eftersom det skulle öka underlaget för den service och 
handel som finns. Det är dessutom nära alla servicefunktioner och  
kommunikationer mm.  
 
I korsningen mellan Storgatan och Artillerigatan föreslås ny bebyggelse på tre 
sidor. Även i kanten på parkeringen som hör till Hemköp. Även om delar av 
parkeringen bebyggs finns det gott om parkering och även plats på fastigheten 
för att anlägga nya parkeringsplatser. Även delar av parken och parkeringen 
vid kommunhuset föreslås som nya utbyggnadsområden. Området bör 
blandas upp med bostäder eftersom området annars är ödsligt under de 
tidpunkter då kommunhuset inte är öppet.  

Att bebygga mark som används för parkering kan väcka motstånd eftersom 
Skillingarydborna och de som arbetar på orten är vana att förflytta sig med bil. 
Planförslaget innebär förmodligen en minskning av ytan avsedd för parkering 
i centrum vilket förmodligen kommer att leda till protester till en början. Jag 
anser att antalet parkeringsplatser bör minskas men även göras mer yteffektiv 
så att parkering kan samordas och delas upp på fler mindre ytor. På sikt tror 
jag att minskningen av parkeringsplatser kommer att accepteras eftersom 
centrum kommer att få en tätare bebyggelsestruktur och att det kommer att 
bli vackrare och trevligare med mer bostäder och mindre bilar. Den parkering 
som finns idag borde kunna delas upp i fler mindre ytor där fler samsas om 
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samma parkeringsytor. Till exempelvis kan boende i området samsas med de 
kommunanställda eftersom de förmodligen inte behöver parkeringen vid 
samma tidpunkter.  I bästa fall kan en minskning av antalet parkeringsplatser 
leda till att människor tycker att det är jobbigt att leta parkering och därför 
väljer att gå eller cykla, åka kollektivt, inte ta bilen eller att samåka.  

 

Ny bostadsbebyggelse i centrum och utvidgad gårdsgata och handelszon. Bilkälla Lantmäteriet. 
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Illustration av planförslaget för centrum. Bilkälla Lantmäteriet. 

 
Planen visar hur Skillingaryds centrum skulle kunna byggas tätare, med mer 
omsorg om det offentliga rummet och med mer grönska. Gårdsgatorna kring 
torget förlängs mot norr och öster ut. Den permanenta parkeringen på torget 
tas bort. I den norra delen av torget tillförs ny grönska och uteserveringen på 
Jonssons byggs om. Markerade kvarter förtätas med nya sidor. Lägret bebyggs 
byggnaderna placeras så att de samspelar med byggnader på Södra vägen, får 
en koppling mot Artillerigatan och temamarken. Bebyggelsen har tydliga linjer 
likt placeringen av de militära byggnaderna på byggnadsminnet.  
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Ny närbuss 
På tillhörande karta illustreras ett förslag till ny närbusslinje samt koppling 
mellan nya verksamhetsområden, flerfamiljshus, den befintliga 
kollektivtrafiken och livsmedelsbutikerna eftersom detta är givna målpunkter 
för många av invånarna. I Skillingaryd finns barriärer i form av branta långa 
backar och avstånd som gör att det kan vara besvärligt att förflytta sig som 
gående och cyklist till målpunkter så som hem och arbete. Om kommunen på 
allvar vill att det skall finnas ett alternativ till att ta bilen så borde man också 
fundera på hur man kan lösa förflyttningar inom samhället. Ett exempel på 
åtgärd skulle kunna vara att införa någon form av lokalbuss eller anropsstyrd 
minibuss som sköter trafik inom samhället. På så sätt skulle människor som 
har svårt att gå eller som skall flytta sig längre sträckor kunna få hjälp att 
förflytta sig.  

I Sverige finns olika exempel på försök med anropstrafik bland annat 
Värmlandstrafik, Östgötatrafiken och Västmanlands lokaltrafik. Hos 
Värmlandstrafik beställer man resan senast tre timmar innan man ska åka 
under vissa öppettider. Resorna sker med taxi eller en liten buss och kontant 
betalning. Tiderna finns i tidtabellen, men resorna körs bara när någon ringt 
och berättat att hon eller han vill åka (Värmlandstrafik, 2010). Svensk 
kollektivtrafik är läns‐ och lokaltrafikens branschorganisation. De menar att 
en anropsstyrd trafik som liknar taxi skulle kunna lösa många problem med 
kollektivtrafiken på landsbygden. De ser möjligheter i en kombination mellan 
taxi och buss (Svensk kollektivtrafik, 2009). I Larsmo i Finland kan man 
beställa en servicebuss under vardagar bussen hämtar dig hemma och kör till 
den adress man anger och det kostar inte mer än att åka buss. Bussen beställs 
dagen före men det går också att ringa och kolla om bussen är ledig (Larsmo 
kommun, 2010). 

En fungerande lösning med kollektivtrafik inom samhället skulle kunna 
minska antalet bilinnehav och minska behovet av färdtjänst eftersom 
personer som har svårt att gå eller bära skulle kunna ta bussen istället för att 
hålla sig själva med bil eller åka färdtjänst.  Det skulle också kunna leda till att 
fler åker kollektivt eller samåker till jobbet. 

Den föreslagna närbusslinjen går runt i samhället från centrum via Sturegatan 
och Östra Allégatan, vidare ut ur samhället via Storgatan över järnvägen till 
det nya verksamhetsområdet i Båramo via Fåglabäcksvägen och det nya 
Fåglabäcksområdet. Bussen tillåts köra på cykelvägen genom Marielund och 
via Norra och Södra Sörgården ut på Åkersvägen tillbaka till centrum. I 
centrum kör bussen vartannat varv via Fabriksgatan istället för den långa 
rundan. Även runt Åkersvägen finns en alternativ runda. Denna busslinje blir 
ett alternativ till att ta bilen och sträckningen blir en loop som tangerar 
befintliga gång‐ och cykelvägar och befintliga stopp för kollektivtrafik, 
livsmedelsbutikerna och förskolorna. Den föreslagna rutten ligger också 
utmed de vägarna där det finns flest flerbostadshus och utbyggnadsområden 
för nya bostäder och kopplas ihop med den nya gatustrukturen.   



 
 

 

84 

 Ny busslinje. Bildkälla lantmäteriet. 



 
 

 

85 

Tanken med bussen är att det inte skall finnas bestämda hållplatser utan att 
man skall kunna stiga på längs hela linjen. Bussen skall tillåtas vara flexibel så 
att man exempelvis kan stiga på vid Sörgårdsområdet och åka med till Ica och 
göra upp med busschauffören om att bli hämtad där efter en viss tid. Eller att 
man som förälder skall kunna gå av tåget och antingen gå, cykla eller ta 
närbussen till dagis och sedan hem.     

Detta är ett tankekoncept på en sorts resande som saknas på orten. Hur 
bussen skall organiseras med finansiering har jag inte löst. Ett sätt skulle 
kunna vara att kommunen gör ett försök och anställer en chaufför och provar 
sig fram.  Hur denna form av närbuss skulle tas emot och hur den bäst 
organiseras är svårt att veta eftersom det inte finns någon riktig undersökning 
för hur människor reser inom Vaggeryds kommun eller inom orterna en sådan 
undersökning borde genomföras med målet att använda informationen till att 
minska bilanvändandet i kommunen. 

Ny grönstruktur  
På kartan som hör till detta avsnitt visas ett förslag på närgrönområden som 
skulle kunna få en ändrad användning som nya naturparker och även nya 
temaparker/temalekplatser. Förslag med ny ungdomsgård redovisas på 
samma karta. 

Skillingaryd har en stor fördel i sitt tätortsnära landskap. Runt knuten har 
Skillingarydsborna flera olika sorters grönområden, de har även en väl 
utbyggd struktur av gång‐ och cykelvägar ut i grönskan. Samtliga informanter 
menade att närheten till naturen var ett viktigt skäl till att bo i Skillingaryd. 
Genom att lägga en gräns för tätortens utbredning och var grönskan skall ta 
vid försäkrar man sig om att naturområdena finns i närheten även i framtiden. 
Att förhindra att tätorten stegvis byggs ut på bekostnad av den omgivande 
naturen är viktigt eftersom en sådan utbyggnad gör att naturen som 
människor söker sig till för naturupplevelse stegvis flyttas längre bort. För 
grönområdena utanför tätorten föreslås ingen förändring utan snarare att 
områdena behåller sin nuvarande användning och att de skyddas.  
 
Närheten till naturen har de allra flesta småorter, i Skillingaryd behöver man 
inte bilen för att ta sig ut i naturen som man kan bli tvungen till i en större 
stad. Detta bidrar till att göra orten attraktiv! Skillingaryd har en stor 
möjlighet att göra något mer av sina tätortsnära grönområden för att också 
använda kvalitén på dessa som ett skäl att välja Skillingaryd framför andra 
orter. Förändrade närgrönområden, naturparker, ger en försmak av naturen 

För Skillingaryds närgrönområden, lekplatser och parker innebär 
planförslaget förändringar. Grönområden och lekplatser inom 
bostadsområden görs om till naturparker. Områdena tillåts att växa sig vilda 
och skötseln av områdena minskas till att hålla dem fria från skräp och hålla 
lampor, bänkar, stigar, gång‐ och cykelvägar mm. i gott skick. Områden ges 
olika karaktärer av t.ex. sommaräng eller skogsdunge. Växter och lekmaterial 
som inte kräver underhåll placeras ut. t.ex. stockar och stenar som 
uppmuntrar till naturlek och kojbyggen.  
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Genom att ge större delen av ortens grönområdena en mer vildvuxen prägel 
gynnar man växt och djurlivet och sparar fler skötselresurser till färre 
temaparker. Alla grönområden behålls i kommunal ägo och kan även i 
fortsättningen användas för lek i närområdet samt att tre nya temaparker/ 
temalekplatser ställs i ordning. Grönområden med gång‐ och cykelvägar 
mellan olika bostadsområden och industriområden sköts som förut med 
betoning på underhåll av bänkar och belysning samt att hålla efter 
vegetationen i områdena så att det inte finns otrygga områden med dålig sikt 
eller med buskar som man kan gömma sig i.  

Temapark/lekplats – Vasaparken 
I omvandlingsområdet på den östra sidan av Storgatan görs Vasaparken och 
området närmast Östra Allégatan om till en vattenpark. Förslaget innebär att 
dagvattnet i samhället lyfts fram och samtidigt skapas en damm som kan 
fungera som utjämningsmagasin vid stora regnflöden. Vattenparken tillför 
samhället en stor vattenspegel vilket var en kvalité som informanterna 
saknade. Längs Östra Allégatan görs en del med plats för lekredskap som 
placeras så att de skapar en visuell koppling till Östra Allégatan. Detta kan t.ex. 
ske genom att placera ett strandat piratskepp ut mot gatan som bildar ett nytt 
leklandmärke utmed gatan.  

Vattenspegeln görs grund med svagt sluttande kanter för att förhindra 
olyckor. Förutom funktionen som landmärke kan man klättra upp i 
piratskeppets utkikstorn, åka linbana, gå på plankan mm. Lekredskapen i 
denna park är för sand och vattenlek. Lekredskapen anpassas för barn i 
åldrarna från 6 och uppåt. Underhållet för parken blir begränsat eftersom den 
består av en stor vattenyta, vilket inte kräver underhåll. Parken kompletteras 
med trädplanteringar och vegetation samt bänkar och belysning som passar 
med temat sand och vattenlek. 

Temapark/lekplats - Regementsparken 
I kanten av byggnadsminnet föreslås en ny lekplats. Lekplatsen består av flera 
olika sorters lekredskap som hinderbanor, balansbrädor och karuseller. 
Lektemat för parken blir balansträning. Lekplatsen är anpassad även för de 
minsta barnen. Tillsammans med lekredskapen finns miniatyrer av några av 
byggnaderna i lägermiljöerna som barnen kan gå in i. Platsen utformas med 
hänsyn till att det är i ett byggnadsminne. Lekplatsen fungerar som en större 
lekplats för boende på den östra sidan om järnvägen. Lekplatsens placering är 
centralt i samhället och nås via Artillerigatan och Infanterigatan och kopplas 
ihop med Östra Allégatan via en gångbro över Gropabäcken. Platsen hänger 
också samman med ett större stråk samt via promenadvägar runt Västra 
Lägret och vidare mot Östra Lägret. Lekplatsen kan även användas av 
besökare till kommunens planerade militärmuseum och av intilliggande 
förskola.  
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 Ny ungdomsgård och ny grönstruktur med färre områden med fler kvalitéer. 
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Temapark/lekpark - Fårahagen 
Det befintliga naturområdet Fårahagen blir samlingslekplats för den Västra 
delen av samhället. Till området finns ett väl utbyggt nät av gång och 
cykelvägar. Området är i dag lummigt med en liten bäck som rinner igenom 
området. Detta område får tema djur och klätterpark med flera olika sorters 
gungor och klätterredskap. Området disponeras så att det även i framtiden 
kan finnas får i hagen och stängslet utmed Åkersvägen byts ut mot en 
gärdesgård.  

Den nya lekparken i Fårahagen kan även vara utflyktsmål för Sörgårdsskolan 
och en framtida förskola utmed Sturegatan. På platsen byggs en liten 
amfiteater som kan användas för mindre uppvisningar, för att grilla eller 
utomhusundervisning. Parkens lokalisering gör att den får ett stort 
upptagningsområde och det skapar möjligheterna att samutnyttja marken 
med fastigheten Fridhäll vars lokaler skulle kunna användas exempelvis som 
sommarcafé. 

Lokalisering av ny kultur - Ny ungdomsgård  
Vaggeryds kommun genomför för tillfället stora satsningar på kulturskolan i 
anslutning till gymnasieskolan i Vaggeryd. I omvandlingsområdet längs 
järnvägen föreslås en ny ungdomsgård med ett kompletterande utbud. 
Befintliga lokaler i området skulle kunna göras om för att skapa en riktig 
mötesplats för äldre ungdomar i Skillingaryd. Lokalerna i källaren på 
Skillingehus skulle därmed kunna användas till andra saker och ungdomarna 
skulle i nya lokaler kunna erbjudas fler aktiviteter.  Den nya ungdomsgården 
skulle utformas för att attrahera både gymnasieungdomar och 
högstadieungdomar och skapa en offentlig plats där ungdomarna står i 
centrum. Utemiljön skulle med fördel kunna vara en gammal industrimiljö 
som kompletteras med ex. skateramper och asfalterade ytor för 
övningskörning för cyklar, bilar och mopeder.  Inomhus samordnas lokalerna 
dagtid med Fågelforsskolan och kulturskolan och anpassas för att kunna hysa 
diverse olika kulturella aktiviteter. T.ex. internet‐ och ungdomscafé, 
replokaler, mörkrum, danslokaler, idrottslokaler och konststudios. Lokalerna 
skulle kunna hyras ut och bokas som grupprum och studierum på kvällstid 
också kunna användas för att ordna filmkvällar, vernissage och uppvisningar, 
vilket skulle kunna ge ungdomsrörelser inkomster genom att driva café och 
genom att ha evenemang.   

Den nya ungdomsgården skulle också kunna användas som 
sammanträdeslokaler för ungdomsrådet, vilka också skulle vara ansvariga för 
ordningsföreskrifter och lokaluthyrning. Att tillskapa denna sorts lokaler 
skulle dels bidra till att stärka det kulturella kapitalet på plats genom att skapa 
en arena för ungdomskultur och genom att ha attraktiva lokaler som även 
lockar andra grupper skulle fler grupper kunna mötas och ta del av lokalerna 
på ungdomarnas villkor.  Det skulle också kunna bidra till fler och nya sorters 
fritidsaktiviteter på orten, eftersom många av ortens aktiviteter kretsar kring 
gymnastiksalen i Fågelforsskolan skulle fler tillgängliga lokaler möjliggöra fler 
tillfällen för aktiviteter.  
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Planeringsmöjlighet att använda Fårahagen bättre 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeringsmöjlighet naturen vid Fågelforsdammen 
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 Ny gatustruktur 
Skillingaryd finns det goda möjligheter att färdas utan bil. Att bygga mer i 
centrum och att minska antalet parkeringsplatser kan bidra till att skapa en 
trevligare miljö i centrum för gående och cyklister. Även längs ortens stråk 
finns möjligheter att göra förändringar för att de skall bli mer trevliga för 
människor att färdas längs. De starka nord‐sydliga stråken Fabriksgatan, 
Skolgatan, Storgatan och Östra Allégatan förändras (vita pilar på kartan) och 
förses med upphöjda övergångsställen där de korsar en gata i öst‐västlig 
riktning. På dessa upphöjda övergångställen markeras att det är gående och 
cyklister som har företräde.  

Åtgärderna för Storgatan, Skolgatan, Fabriksgatan och Östra Allégatan får 
positiva konsekvenser för de mindre vägarna som används för att ta sig ut i 
naturen och gång‐ och cykelvägarna, dessa stråk (gröna pilar) stärks gent 
emot de nord‐sydliga stråken. Den nya utformningen med förändring av 
noderna på de mer trafikerade gatorna gör att hastigheten hålls nere i mötet 
med gång‐ och cykelstråken, vilket också gör dem säkrare. Inga nya gång‐ och 
cykelvägar föreslås. Däremot förändring av noderna som länkar dem samman 
med varandra och övrig gatustruktur. Dessutom förelås att man även i 
framtiden skall kunna ta sig över järnvägen som gående eller cyklist vid 
Verkstadsgatan och att Östra Allégatan skall förlängas med en bro över 
Gropabäcken för gående och cyklister. Längs Fabriksgatan och Östra Allégatan 
kan man tänka sig att tillåta bebyggelsen att komma närmare gatan för ett 
smalare mer intimare gaturum. Längs både Östra Allégatan och Fabriksgatan 
upplevs gående och cyklister nedprioriterade eftersom gång‐ och 
cykelbanorna är smala i förhållande till körfältet. På båda dessa gator finns 
möjligheten att göra körbanan smalare för att ge plats för gående och 
cyklister.   
 
I höjd med Västra Fåglabäcksvägen och Sturegatan görs Fabriksgatan om så 
att den påminner mer om gatorna samhället än industriområdena. Vid den 
föreslagna bostadsbebyggelsen placeras byggnaderna så att de kompletterar 
gaturummet. Gatan kompletteras med en ny gång‐ och cykelväg på den västra 
sidan.  I mötet med Västra Fåglabäcksvägen och Sturegatan ändras 
gatubeläggningen för att visa att gående och cyklister har företräde vid 
övergångsstället. Sektionen visar platsen för den föreslagna ungdomsgården 
före och efter förändring av området. Den nya byggnationen i området 
placeras på olika avstånd från gatan och utformas med en mänsklig skala. 

Trädraderna på Östra Allégatan kompletteras med ytterligare trädrader på 
den västra sidan och körfältet görs smalare. Trottoaren och körbanan 
disponeras om för att få rum med en bred gång‐ och cykelbana. Längst i söder 
förlängs gatan med en gångbro över Gropabäcken över till byggnadsminnet. 
Sektionen visar gaturummet vid den föreslagna Vasaparken. Den nya 
vegetationen varieras längs gatan för att få olika i trädformer färger.  
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Ny gatustruktur. Pilarna som är orange är utökade gårdsgator, Stråken från norr till söder 
förses med upphöjda övergångsställen där gående och cyklister har företräde.   
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Fabriksgatan före och efter föreslagna förändringar. Sektioner i skala 1:400 

 

 
Östra Allégatan före och efter föreslagna förändringar. Sektioner i skala 1:400. 

 

I höjd med skolområdet vid Fågelforsskolan görs Skolgatan om till gårdsgata. 
Gatubeläggningen görs om från breda asfalterade vägar med kombinerade 
gång‐ och cykelbanor till smalare körbanor med gatsten och asfalterade gång‐ 
och cykelbanor med trädplanteringar emellan. I noderna mellan görs även här 
övergångställena något upphöjda för att ännu tydligare markera att det är 
gående och cyklister som har företräde. Att göra om gatorna runt skolområdet 
Fågelforsskolan skulle göra samhället mer barnvänligt på ett sätt som också 
ger avtryck i den bebyggda miljön. För skolområdet föreslås även att det 
kompletteras med mer grönska. Skolområdet består i dagsläget av en stor del 
hårdgjord yta som skulle upplevas mer grön med plantering av nya träd.  Att 
investera i nyplantering av träd skulle dessutom vara bra för att få fler 
områden med naturlig skugga på skolgården. I Karlskrona kommun valde man 
vid trädföryngringen i Hoglands park att köpa nya träd i mycket stora 
storlekar för att snabbt få parken grön igen efter att de gamla träden tagits 
bort. Träden som planterades var ca 8 meter höga och stammarna hade en 
omkrets på ca 50 cm (Utvecklingen av Hoglands park fortsätter, 2009). 
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En investering av denna sort för att snabbt göra skolområdet mer grönt skulle 
vara bra för skolområdet. Övriga kommunala skolgårdar är väldigt väl 
försedda med grönska och närliggande grönområden. Genom att åtgärda 
bristerna på grönstruktur på Fågelforsskolan skulle kommunen kunna 
profilera sig som en kommun där man har skolor med mycket grönska på 
skolgården och i med större områden i anslutning till skolorna. Detta blir 
också ett led i att göra kommunen ännu mer barnvänlig. Skolorna och i 
förlängningen skolområdena är viktiga för presumtiva inflyttare. Att prioritera 
gående och cyklister inom samhället gör även att de stråk som används för att 
förflytta sig ut i naturen blir trevligare och säkrare. Den västra sidan av skolan 
förses med nya trädområden samt en allé längs Skolgatan. Utmed Storgatan 
höjs övergångstället upp och markhöjden behålls några centimeter högre i en 
ny beläggning över skolgården genom passagen mellan huskropparna för att 
tydliggöra kopplingen i öst‐västlig riktning och för att visa att skolområdet är 
en yta som allmänheten får gena över. Gatan görs enkelriktad med snedställda 
parkeringar, vilket gör att delar av parkeringen kan bli grönska istället. 
 

 Utformningsritning Fågelforsskolan - Ny grön gatustruktur. 
 
Gårdsgata i centrum, torget och handelsstråk 
För att ytterligare förstärka centrummiljön bör det markerade handelsstråket 
stärkas. I dagsläget är gatorna norr och söder om torget gårdsgata, med 
parkering vid sidorna. Jag föreslår att gårdsgatuområdet utvidgas och förlängs 
norr ut via Skolgatan och Söder ut via Bangårdsgatan och öster ut längs 
Artillerigatan. Förslaget innebär även att markbeläggningen på torget görs om 
till en sammanhängande yta. Parkeringen i den södra delen får samma 
beläggning som resten av torget, men utformas så att det går att parkera på 
ytan utan bestämda parkeringsrutor. Skyltar på samma del av torget visar att 
det är tillåtet för korttidsparkering och parkering för handikappade. Den nya 
ytan går endast att angöra från söder och samma trafikregler gäller som för 
gårdsgata.  
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Tanken med att ta bort parkeringsrutorna är att parkeringen skall få en 
tillfällig funktion där bilarna inkräktar på område till för gående och cyklister 
istället för som det är idag att torget är en permanent parkering.  Konsten på 
den norra delen byts ut mot en ny större skulptur eller fontän, trädplantering 
och färre men större konstverk som utsmyckningar. De befintliga konstverken 
placeras ut längs gårdsgatorna tillsammans med enhetliga svarta möbler från 
Byarums bruk. Den enhetliga möbleringen skapar ett sammanhang och 
hjälper till att skilja dessa gårdsgator från andra gator i samhället. Den svarta 
färgen passar väl in med befintliga stenläggningar på gårdsgatorna och det 
röda teglet i centrum. De butiker som inte är tillgängliga bör byggas om så att 
alla kan ta sig fram utan hinder. Kommunen bör driva arbetet med enkelt 
avhjälpta hinder och visa på möjligheterna som finns i att göra detta. T.ex. kan 
man bygga uteserveringar som också fungerar som ramper utanför fik och 
restauranger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förslaget för torget innebär en mer enhetlig möblering, nya ramper, mer grönska, mer konst 
och mindre bilar. Sektioner i skala 1:400 
 
Sammanfattning planförslag 
Planförslaget innebär att vissa stråk och noder i samhället görs om för att 
förändra trafiksituationen. Även planeringsattityden ändras eftersom bilens 
framkomlighet inte längre är något oinskränkt. Till skillnad från förslagen i 
kommunens översiktsplan föreslås mer utbyggnad i centrum och en yttre 
gräns för hur samhället skall byggas ut. Utbyggnadsförslagen i befintliga 
grönområden på Trolleberget och norr om gårdarna i Fåglabäck tas bort 
eftersom det skulle flytta naturen längre bort från samhället vilket på sikt 
skulle minska ortens attraktivitet. Tätortsgränsen hjälper också till att bygga 
samhället tätare och ger inte möjligheterna för samhället att glesas ut i 
naturen. 
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Förslaget innebär också att befintliga grönområden ändrar funktion. 
Bostadsnära parker och lekplatser ändrar funktion och tillåts bli vildvuxna 
naturområden för att samla lekfunktioner och resurser till tre större 
parker/temalekparker. Dessa parker utformas med olika teman och utmed 
viktiga promenadstråk. Placeringarna är valda för att de inte skall upplevas 
som att de bara tillhör ett bostadsområde och för att de skall ha bra 
befolkningsunderlag inom gångavstånd. De valda lokaliseringarna skall också 
kunna fungera som en målpunkt på väg mot en längre naturpromenad eller en 
promenad i samhället. Att promenera i samhället blir mer varierat och 
trevligare med en omgjord gatustruktur och en tätare bebyggelse i centrum 
och chansen att mötas blir större.  
 
En ny ungdomsgård föreslås på en plats där ungdomsgården ligger centralt 
med möjlighet till utbyte med Fågelforsskolan men även med en betoning på 
aktiviteter även för äldre ungdomar och med möjligheten för andra grupper 
att låna dessa lokaler. Detta bidrar till att vitalisera området och ungdomslivet 
på orten och skapa en ny attraktiv mötesplats som fungerar i symbios med de 
aktiviteter som äger rum i Fågelforsskolans lokaler på kvällarna. Ny 
bebyggelse i centrum föreslås främst på den östra sidan av järnvägen eftersom 
detta boende blir mer tillgängligt och därför mer attraktivt för äldre hushåll.  

Temalekparkerna och förslaget med mer grönska på skolområdet bidrar till 
att göra samhället ännu mera barnvänligt. Även den nya gatustrukturen med 
gårdsgata vid skolområdet bidrar till att göra skolområdet trevligare. Dessa 
åtgärder och satsningar kan kommunen även dra nytta av i sin 
marknadsföring. Säkra gång‐ och cykelvägar, attraktiva lekplatser och bra 
skolor är viktigt för nyinflyttande barnfamiljer. Därför är det viktigt att barnen 
även prioriteras i den bebyggda miljön. Gatumiljöerna där det finns affärer 
görs vackrare och trevligare för gående och cyklister med vissa 
utformningsförändringar. Dessa åtgärder i den bebyggda miljön bidrar till att 
göra Skillingaryd mer attraktivt. 

Planeringen med att bygga centrum tätare, den nya närbussen, med att 
minska bilens framkomlighet och antalet parkeringsplatser bidrar till att höja 
ambitionsnivån i ortens planering. Åtgärderna skapar möjligheter för 
samhället att utvecklas mera hållbart och ger Skillingarydsborna möjligheten 
att bo i en liten ort utan att vara beroende av bilen, vilket också bidrar till att 
göra orten attraktiv och förenkla vardagslivet.    

KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET 
Vilka konsekvenser ett planförslag får är ofta svårt att säga, men det kan vara 
viktigt att försöka bedöma vad genomförandet av en plan innebär. Detta är en 
sammanfattning av tänkbara konsekvenser av planförslaget utifrån sociala, 
ekonomiska, ekologiska aspekter.  

Sociala 
Förslaget med ökad bebyggelse i centrum kommer att få sociala konsekvenser. 
Boendet är centralt för människor och att tillföra nya sorters boende i 
centrum skulle kunna bidra till att skapa en flyttkedja på orten. När nya 
lägenheter byggs är det viktigt att tänka på vem man bygger för. Skillingaryds 
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befintliga bostadsbestånd lämpar sig bra som boende för ungdomar och 
barnrika invandrarfamiljer men sämre för äldre eftersom tillgängligheten är 
dålig. Det är viktigt att försöka blanda hyresgäster från olika socioekonomiska 
grupper inom orten för att stärka den sociala hållbarheten.  

Förslagen med nya lekplatser/temaparkern och en ny ungdomsgård skapar 
tillfällen för möten. För att främja möten i Skillingaryd måste mötesplatserna 
vara så attraktiva att man väljer dem framför en promenad i naturen alltså 
måste man erbjuda funktioner och attraktioner som inte finns där. Genom att 
samla utspridda lekfunktioner på ett ställe och göra dem attraktiva så 
attraheras människor från olika delar av samhället till samma plats och nya 
möten uppstår. Den nya gatustrukturen kan också ge upphov till nya möten 
genom att gatorna blir tryggare och trevligare. På så sätt skapas bättre 
möjligheter för att gå och cykla vilket förhoppningsvis leder till exempelvis att 
fler föräldrar låter sina barn gå eller cykla själva till skolan.  

Den föreslagna busslinjen har förutsättningar att på ett märkbart sätt påverka 
resesituationen inom orten och även att underlätta vardagslivet för de boende 
i orten. Den kan bidra till att hjälpa hushåll som inte har tillgång till bil att få 
vardagen att gå ihop lättare.  

Ekologiska 
Att bygga samhället tätare är bra ur ekologisk synpunkt eftersom en tät 
bebyggelse förbrukar mindre resurser än en gles bebyggelse. Den nya gränsen 
mellan tätorten och naturen bidrar också till att bevara den natur som finns 
utanför, vilket gör att Skillingarydsborna även i framtiden kommer att ha nära 
till naturen. Genom att dessutom ändra gatustrukturen och satsa på gena 
säkra gång‐ och cykelmöjligheter i samhället upplevs naturen ännu närmare.  
Satsningen på gående och cyklister görs dels genom att ändra vissa gator men 
även genom att göra punktinsatser i samhällets korsningar och där en ny 
utformning visar att de oskyddade trafikanterna har företräde i korsningarna.   

Ekonomiska 
Att vidta åtgärder för en ökad attraktivitet blir en ekonomisk fråga. Det är 
viktigt att vara attraktiv för annars väljer människorna att bo på andra platser. 
I ett attraktivt samhälle finns en större betalningsvilja för exempelvis bostäder 
och mark. Att genomföra strukturförändringar kostar pengar, men 
ändringarna kan betala sig på sikt eftersom t.ex. förslaget med den nya 
grönstrukturen innebär att färre platser att underhålla.  

Att förtäta samhället är ofta ekonomiskt fördelaktigt eftersom befintlig 
infrastruktur kan brukas. De platser som pekas ut som nya 
exploateringsområden innebär oftast en vinst för fastighetsägaren vilket i de 
flesta fall i detta planförslag är kommunen.  

Att bygga samhället tätare bidrar till en mer effektiv markanvändning och det 
ger även ett bättre serviceunderlag eftersom det är fler människor som bor i 
närheten av butikerna. Dessa åtgärder ökar Skillingaryds attraktivitet gör 
förhoppningsvis att fler människor väljer att bosätta sig/bo kvar på platsen 
vilket på sikt innebär fler invånare och därmed en ökad inkomst för 
kommunen. 
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BILAGA (frågor som bas för samtal med informanterna) 

Attityd till Skillingaryd (människokapital)Hur länge har du bort i Skillingaryd? 
När flyttade du hit? Varför bor du här? Varför flyttade du hit? Vad var det som 
gjorde att du valde Skillingaryd? Hur är det att bo i Skillingaryd? Hur tror du att 
det är att komma till Skillingaryd som nyinflyttad? Hur ser du Skillingaryd? Vad 
tycker du gör orten attraktiv? Hur ser du på ortens problem och möjligheter? Vad 
behöver orten för att utvecklas? Vad gör du på fritiden? Hur skulle du 
marknadsföra Skillingaryd? Vad visar du upp av orten när du får besök? Vad 
tycker du om kommunens marknadsföring? På hemsidan står det om; vackra hus 
med snickarglädje, Västra lägret och militärmuseumet och Kaffegatan. Hur ser du 
på förhållandet mellan Skillingaryd och Vaggeryd? 
 
Strukturer stråk, kanter (barriärer), områden, noder och landmärken. 
(infrastruktur)Vilka är Skillingaryds viktigaste stråk? Vilken roll spelar offentliga 
platser i Skillingaryd? Var möts Skillingarydsborna? Vart träffar man folk? Var 
möts man? Hur orienterar man sig på orten? Vilka platser känner folk till, vad 
stämmer man träff? Var har man en fin utsikt? Var är det vakcert någonstans? Var 
är det svårt att ta sig fram? Vad tycker du om Skillingaryds olika områden? 

Trafik (infrastruktur)Vad tycker du om Skillingaryds infrastruktur, gång‐ och 
cykelvägar, kollektivtrafik och dess trafik? Kör du bil? Vart? Åker du kollektivt? 
Varför/Varför inte? Går du och cyklar ofta? Vart? Finns det ställen där det 
behövdes göras om? Hur fungerar det att pendling från Skillingaryd?   

Bebyggelse och landskap (naturgivet kapital och infrastruktur) 
Var bor du? Hur bor du? Lägenhet/hus? Varför valde du att bo där`? Vad är 
speciellt med det området? Vad är det bästa med att bo som du gör? Vart skulle du 
bo om du fick välja? Hur tycker du att Skillingaryd bör utvecklas? Var bör man 
bygga i framtiden? Vart går du när du skall ut i naturen? På långpromenad? Var 
badar man? Vilken karaktär har sjöar, skog och ängar? Var finns det vackra vyer? 
 
Funktioner (infrastruktur, människor, hälsokapital, trygghetskapital och 
relationskapital)Vad tycker du om tillgången till handel och service? Vad finns 
det för service? Var handlar Skillingarydsbon? Är servicen tillräcklig? Vad skulle 
kunna bli bättre? Är det viktigt att stödja den lokala handeln? Var finns den 
offentliga verksamheten? Funkar dagis, skola, ålderdomshem? Är Skillingaryd ett 
tryggt/säkert ställe att bo på? Finns det bra tillgång till sjukvård och äldreomsorg? 
Hur är arbetsmarknaden i Skillingaryd? Var arbetar du? Hur fungerar 
arbetsplatsen? Hur är kulturutbudet= Vad finns det för kulturinrättningar? Vad 
finns det för kulturmiljöer? Vilka platser är värda att bevara i Skillingaryd? Var 
finns det idrott och friluftsområden? Vad gör du på fritiden? Var är du då? Vart 
finns upplevelse kvalitéer? Hur ser du på Skillingaryd som grogrund för 
människor och relationer? Är människor trevliga mot varandra? Hur är det sociala 
klimatet? Finns det utanförskap? Hur är det att bo i Skillingaryd som äldre, eller 
som ungdom?  
 
Vardagsliv ‐ Hur ser en typisk dag ut? Var uppehåller du dig? Arbete + dagis+ 
affären +fritid +familj och vänner mm. 
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