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Sammanfattning 

En attraktiv stadskärna skapar folkliv och rörelse i det offentliga rummet och fungerar som ett 

upplevelserum för stadens invånare, inget av detta finns idag i Söderhamns stadskärna. 

Befolkningsutvecklingen i Söderhamns kommun minskar med ca 220 personer per år och 

staden är i stort behov av en attraktiv stadskärna. Syftet med denna studie var att ta fram olika 

planeringsförslag till Söderhamns kommun som de kan använda sig av i utvecklingen för en 

attraktiv stadskärna. Två metoder användes för att ta fram olika planeringsförslag vilka var 

observation och innehållsanalys. I observationen användes Kevin Lynchs analysmetod samt 

en SWOT-analys för att bedöma vilka utvecklingsbehov Söderhamns stadskärna har. I 

innehållsanalysen undersöktes Sveriges 290 kommuner i olika steg för att ta fram 

planeringsförslag för en attraktiv stadskärna som sedan kunde appliceras på Söderhamn.  

 

Utifrån observationen där Söderhamns behov kartlades samt från innehållsanalysen valdes 

Gävle, Karlskrona, Ljusdal och Luleå kommuns planeringsförslag för en attraktiv stadskärna 

ut. Visionen vid skapandet av förslagen för en attraktiv stadskärna i Söderhamn var: En livfull 

stadskärna med fokus på folkliv och gångtrafikanter. De planeringsförslag som togs fram var: 

 

 Förtätning med bostäder och näringsverksamheter 

 Utveckling av å-rummet 

 Utveckling av parkering 

 Nya offentliga mötesplatser 

 Gångfartsområde 

 Ny gestaltning av den offentliga möbleringen 

 

Förslagen kan leda till en attraktiv stadskärna i Söderhamns stad. Observation i kombination 

med innehållsanalysen är ett bra tillvägagångssätt för att skapa planförslag inom kommuner.  

 

Nyckelord: attraktivitet, stadskärna, innehållsanalys, SWOT, planförslag  
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Abstract 

An attractive city center creates street life, movement and active public spaces and functions 

as an experience room for the city’s residents. In Söderhamn, the focus of this study, few of 

these qualities are to be found. Söderhamn’s population is decreasing approximately 220 

individuals per year and its city center urgently needs renewal. The purpose of this study is to 

offer planning proposals that the municipality can use to create an attractive city center. 

Observation and content analysis methods were used to generate different planning options. 

Kevin Lynch’s analysis method and SWOT-analysis were used to observe and evaluate the 

needs of Söderhamn’s city center. A content analysis of planning initiatives selected from a 

few of Sweden’s 290 municipalities was used to identify promising strategies that could help 

Söderhamn plan a more attractive city center. 

 

Our two pronged analysis resulted in a new vision statement and planning goals for the 

municipality. Selected municipalities included Gävle, Karlskrona, Ljusdal and Luleå.The 

vision for our planning proposals for Söderhamn is: A vibrant city center, focusing on street 

life and pedestrians. Specific planning objectives that support this vision include: 

 

 Concentration of residences and business operations within the city center 

 A renewal of the river area 

 Strategies for better parking 

 New public meeting places 

 A pedestrian area 

 A new design for street furniture 

 

These proposals could lead to an attractive city center in Söderhamn. The thesis also offers a 

positive assessment of the combination of observation and content analysis methods for 

generating planning proposals. 

 

Keywords: attractiveness, city center, content analysis, SWOT, planning proposals 
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1 Inledning 

Invånare i Söderhamn anser att Söderhamns stadskärna har stått stilla i 20 år och de vill ha en 

levande stad som är öppen mot vattnet (Fokusgruppsundersökning, 2010). En attraktiv 

stadskärna skapar folkliv och rörelse i det offentliga rummet och fungerar som ett 

upplevelserum för stadens invånare (Gehl Architects, 2004). Inget av detta finns idag i 

Söderhamns stadskärna. Vid ett besök i Söderhamns stad märks det att det inte finns någon 

tydlig stadskärna och centrum är tomt på människor. Systembolaget och biblioteket är två 

dragplåster till stadskärnan förutom det karaktäriseras centrum av biltrafik och 

parkeringsplatser. Sedan fabriken Emerson lades ner i Söderhamn 2004 har inte staden 

återhämtat sig (Isaksson, 2008, s.18). Isaksson skriver att den avfolkade stadskärnan påminner 

om ett livskraftigt förflutet och invånarna i Söderhamn åker hellre till stadens externa 

handelsplats E-center. Flera butiker lägger ned i centrum vilket tyder på en oviss framtid och 

att utvecklingen i kommunen dröjer (Isaksson, 2008, s. 28).   

 

Befolkningsutvecklingen i Söderhamns kommun minskar med ca 220 personer per år 

(Statistiska Centralbyrån, u.å.). Söderhamns kommun (2007) skriver att en åldrande 

befolkning och en omfattande utflyttning av män och kvinnor i åldern 24-42 år är en stor 

förlust för kommunen eftersom det innebär att yrkesverksamma, aktiva och fertila 

medborgare försvinner. Utflyttningen leder i sin tur till en stadskärna som inte känns levande. 

Söderhamns kommun är i stort behov av planeringsåtgärder för att skapa en attraktiv 

stadskärna och ett levande centrum för att locka människor till staden. Söderhamns kommun 

vill ha hjälp med att utveckla förslag för att skapa en attraktiv stadskärna som för in 

skärgården i centrum. Detta eftersom Söderhamns kommun tillsammans med invånarna i 

staden enats om tre utvecklingsteman där det ena är skärgården och de andra två är 

entreprenörskap och flexibelt lärande (Söderhamns kommun, 2012). Söderhamns kommun 

anser att det är viktigt att utnyttja skärgården eftersom det ger en attraktiv livsmiljö och skapar 

attraktionskraft. Denna studie är viktig för att staden inte ska utarmas eftersom kommunens 

befolkning minskar.  

 

Studien är relevant för flera kommuner i Sverige och förhoppningen är att den ska kunna 

användas av andra kommuner i strävan efter en attraktiv stadskärna. Det är inte bara i 

Söderhamns kommun som utflyttningen är stor utan det finns en trend i Sverige att människor 

flyttar från mindre orter till större tätorter (Fria Tidningen, 2010). Det är de stora regionerna i 
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Sverige som kommer att fortsätta att växa på grund av dess unga befolkning medan de mindre 

orterna präglas av en äldre befolkning (Fria Tidningen, 2010). Det är på grund av denna trend 

det är viktigt att försöka få de invånare som redan finns i de små orterna att stanna kvar och 

locka fler människor till att bosätta sig där.  

 

1.1 Syfte, mål och avgränsning 

Syftet med detta examensarbete är att genom en fallstudie i Söderhamn ta fram olika 

planeringsförslag till Söderhamns kommun som de kan använda sig av i utvecklingen för en 

attraktiv stadskärna. Frågeställningen för detta examensarbete är: 

 

Vilka åtgärder kan appliceras för att stärka stadskärnans attraktivitet i Söderhamns stad? 

 

Det är viktigt att i denna studie skapa förslag som är uppnåeliga för kommunen och inom 

ramen för vad som är möjligt inom planområdet. Metoderna som kommer att användas för att 

få fram resultatet är observation och innehållsanalys.  

 

Denna studie kommer att avgränsas till att enbart fokusera på åtgärder inom 

samhällsplanering i Söderhamns stadskärna och den ekonomiska aspekten kommer inte att 

behandlas. Studien kommer att skapa planeringsåtgärder som visas genom illustrationer och 

strategier eftersom mer djupgående detaljer skulle bli för omfattande inom tidsramen för detta 

examensarbete. Området som kommer att behandlas i denna studie grundas på 

kommunstyrelsen i Söderhamns avgränsning av stadskärnan (figur 1 och 2).  
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Figur 1: Lokalisering av stadskärnan. Ortofoto hämtat från Lantmäteriet (2013a). ©Lantmäteriet 
[i2012/891]. 

 

Figur 2: Planområdet för studien. Ortofoto hämtat från Lantmäteriet (2013a). ©Lantmäteriet [i2012/891]. 
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1.2 Söderhamns historia 

År 1620 fick Söderhamn stadsprivilegier av Kung Gustav II Adolf (Söderhamns kommun, 

2010). Stadens snabbt växande vapensmedja som försåg den svenska armén med musköter 

var anledningen till stadsbildningen (Söderhamns kommun, 2010). Söderhamns kommun 

skriver att flera stora bränder har påverkat stadens utformning och efter branden 1876 lades 

hela staden i ruiner. När staden skulle utformas på nytt skapades en stadsplan med rutnät 

(figur 3) och det är planen från 1889 som präglar Söderhamn än idag (Söderhamns kommun, 

2010). Söderhamns kommun skriver att det var under 1800-talets mitt som den framväxande 

sågverksindustrin gjorde att Söderhamn blev ett av landets industriella centrum. 

 

Figur 3: Stadsplan från 1889 över Söderhamns Stad (Söderhamns stad, 1889). 

Staden har påverkats av flera lågkonjunkturer, bland annat när träindustrin drabbades av en 

lågkonjunktur i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, vilket ledde till en stor 

utflyttning (Söderhamns kommun, 2009). Utflyttningen upphörde under mitten av 1900-talet 

när Hälsinge flygflottilj etableras i staden, skriver Söderhamns kommun. Samtidigt 

etablerades även LM Ericsson i Söderhamn som sedan såldes till Emerson år 2000 (Isaksson, 

2008, s. 18). Emerson lades ner 2004 och Söderhamn har inte återhämtat sig sedan dess (figur 

4) (Isaksson, 2008, s. 28).  

 



 5  

 

 

Figur 4: Befolkningsutvecklingen mellan 1970-2012. (Statistiska Centralbyrån, u.å.). 

1.3 Fokusgruppsundersökning 

År 2010 genomförde Söderhamns kommun en fokusgruppsundersökning där pendlare, 

företagare, inflyttare/återvändare och barnfamiljer fick svara på frågan:  

”Vad är viktigt för att du ska tycka att det är bra att leva och bo i Söderhamns kommun?” 

(Fokusgruppsundersökning, 2010).  

 

Varje fokusgrupp bestod av ca 7-10 personer som fick skriva upp de punkter som var viktiga 

för dem och resultatet sammanställdes sedan i ett dokument. Ett genomgående resultat för alla 

fokusgrupper var att de vill ha en levande stadskärna, en utvecklad skärgård, goda 

kommunikationsmöjligheter samt bra barnomsorg och skola. Det fokusgrupperna nämner 

specifikt om stadskärnan är att gågatan dör ut på grund av nedläggning av butiker, 

stadskärnan och Strykjärnsparken känns otrygg och de anser att staden har stått stilla i 20 år.  
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras vikten av en attraktiv stadskärna samt offentliga rum. Här 

presenteras även hur staden kan analyseras utifrån Kevin Lynchs analysmetod. 

2.1 Attraktiv stadskärna 

Förr byggdes stadskärnorna upp kring kyrkan och användes som en mötesplats (Öberg, 2008, 

s. 5). Öberg skriver att när industrialismen och transporterna utvecklades blev området kring 

centralstationen och järnvägen platsen för stadskärnorna. Idag byggs stadskärnor upp kring 

handel, gågator och platser där människor möts (Öberg, 2008, s. 5). Enligt Olsson (2001a) är 

stadskärnor idag mer koncentrerad till vissa delar av staden vilket gör att andra delar av staden 

är tomma. Att stadskärnor idag är mer koncentrerad hänger ihop med att människor inte är ute 

lika mycket som förr i tiden vilket leder till att folklivet inte räcker till för hela staden (Olsson, 

2001a). Definitionen av en attraktiv stadskärna är en stadskärna som kan locka många 

(Nationalencyklopedin, 1995, s. 67). Enligt Tunström (2009, s. 100) är den goda staden 

attraktiv och levande samtidigt som den kryllar av mångfald, möten och mötesplatser.  

 

Att skapa en bra stadsbild är viktigt för en framtida strategisk planering och viktigt för att 

attrahera medborgarna (Luque-Martínez et al., 2007). Gehl (2011/2011, s. 28) anser att en av 

de viktigaste attraktionskrafterna till stadskärnan är invånarnas möjligheter att se, höra och 

möta andra människor. Det är viktigt att stadskärnorna inte bara fokuserar på detaljhandel 

utan de ska vara en plats för attraktionskraft under dygnets alla 24 timmar (Öberg, 2008, s. 7). 

Enligt Jacobs (1961/2004, s. 179) bör människor röra sig vid olika tidpunker på stadens gator 

för att skapa en trygghet i staden. Jacobs (1961/2004, s. 59) menar även att synen av 

människor lockar andra människor till staden. Öberg (2008, s. 50) anser att om inte 

stadskärnans miljö är trivsam finns det inget som lockar besökarna. 

 

Stadskärnorna har sedan slutet på 1980-talet fått hård konkurrens från externa handelsplatser 

(Öberg, 2008, s. 5). Öberg (2008, s. 31) hävdar att det är svårt för stadskärnorna att 

konkurrera med externa handelsplatser eftersom logistiken hos de externa handelsplatserna 

anses vara överlägsen stadskärnornas. Därför måste stadskärnorna fokusera på att lyfta fram 

andra unika kvalitéer (Öberg, 2008, s. 31). Öberg anser att det finns fem utvecklingsområden 

som stadskärnorna alltid måste arbeta med för att skapa en unik stadskärna: 
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 Lättillgänglighet – öppettider, kollektivtrafik, lätt att hitta samt bekvämlig 

parkering och logiska lägen. 

 Form och utsträckning – kompakta gångstråk, tydliga noder och destinationer 

samt torg. 

 Intressant innehåll – brett utbud av butiker, restauranger, nöjen, bostäder, 

arbetsplatser och kultur. 

 Mötesplatser – tilltalande mötesplatser längs gångstråken. 

 Skötsel och säkerhet – helt, rent, säkert, fint och tryggt.    

 

Stadskärnor visar tydligt stadens identitet vilket gäller både stora och små städer 

(Robertson, 1995).  Enligt Robertsons studie finns det sju olika strategier för att skapa en 

attraktiv stadskärna genom planering och design, vilka är: gågator, köpcentrum, bevarande 

av historiska byggnader, strandnära bebyggelse, utveckling av arbetsplatser, möjlighet till 

fritidsaktiviteter samt utveckling av trafiklösningar.  

 

Idag ligger fokus på att staden ska betraktas som ett upplevelserum eftersom människor i 

allmänhet har mycket fritid (Gehl Architects, 2004). Upplevelserum som väcker positiva 

känslor är viktiga eftersom personer då antas uppfatta platsen som attraktiv (Öberg, 2008, s. 

51). Olsson (2001b) skriver att en viktig del för en attraktiv stadskärna är de offentliga 

platserna för livet i staden. Städer som utvecklar en attraktiv stadskärna med offentliga 

mötesplatser och folkliv får en tydlig konkurrensfördel mot andra stadskärnor (Gehl 

Architects, 2004). Franzén (2003, s. 41-42) tolkar Jane Jacobs tankar om staden och skriver 

att om en stadsdel blir för attraktiv kan det leda till massiva investeringar som tränger ut 

mångfalden ur kvarteret.  

2.2 Offentliga rum 

Stadens offentliga rum är mellanrummen, torgen och gatorna (Boverket, 2002, s. 240). 

Boverket (2002, s. 241) skriver att ett offentligt rum ska fungera för både människor och 

trafik, i stillhet och i rörelse. Stadsplanering har en viktig roll i hur vi rör oss, var vi vistas, 

vad vi gör, hur vi mår och vilka vi möter i stadens offentliga rum (Boverket, 2002, s. 231). 

Det är viktigt att ha kunskap om att alla delar i staden fyller en funktion i det offentliga 

rummet (Boverket, 2002, s. 241). Det offentliga rummet har stor betydelse för socialt samspel 

och gemenskap mellan medborgare (Johnson & Glover, 2013; Nasution Delianur & Zahrah, 

2012). Jacobs (1961/2004, s. 83) anser att en bra stadsdel skapar en balans mellan människors 
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önskan om avskildhet och deras önskan om kontakt med människorna i omgivningen.  

Johnson och Glover samt Gehl (2013; 2010/2010, s. 29) skriver att stadens offentliga rum är 

en av de viktigaste platserna i vardagslivet eftersom det är de offentliga platserna som får 

medborgarna att engagera sig och aktivera sig genom protester, festivaler och socialisering. 

Carmona et al. (2010, s. 208-209) anser att det offentliga rummet inte enbart ska vara 

demokratiskt och betydelsefullt utan det bör även vara designat för att tillgodose invånarnas 

behov i staden. Det finns fem primära behov som människor söker efter i ett offentligt rum: 

komfort, avslappning, utforskning samt passivt och aktivt engagemang i miljön (Carmona et 

al., 2010, s. 209-213). 

 

Invånarna lär känna staden genom vardaglig förflyttning eftersom gatorna, parkerna samt 

utrymmena mellan husen skapar avtryck och ger invånarna minnen (Boverket, 2002, s. 232). 

Boverket skriver även att det är viktigt att stråk, gator, torg och parker har tilltalande 

gestaltning eftersom att detta leder till att upplevelsen av staden får en djupare mening. 

Vanolo (2008) anser att det är svårt att skapa ett tilltalande stadsrum eftersom tycke och smak 

varierar från människa till människa och över tid. Kronvall (2007) anser att utformningen av 

det offentliga rummet är viktigt för att människor ska vilja vistas där. Det är stadens fysiska 

struktur, storlek och trafik som öppnar upp möjligheterna att möta andra människor 

(Boverket, 2002, s. 233). Carmona et al. (2010, s. 214) skriver att ett offentligt rum utan en 

centrumpunkt har en större risk att bli oanvänt och tomt på människor. Nyström (2000, s. 35) 

menar att det offentliga rummet är en plats där det ska finnas ett offentligt liv, om inte detta 

finns anses det inte vara ett offentligt rum.  

2.3 Kevin Lynchs analysmetod 

Kevin Lynch föddes 1918 och tog en kandidatexamens i stadsplanering vid MIT 1947 

(Hospers, 2010). Hospers skriver att Lynch sedan dess har undervisat om stadsplanering i 30 

år. År 1960 skrev Lynch sin första bok The image of the city, vilket även blev hans mest 

kända verk (Hospers, 2010). Kevin Lynch har påverkat och influerat stadsplanering genom 

sitt arbete om stadens utformning och hur den uppfattas (MITLibraries, u.å.).  

 

Kevin Lynchs analysmetod kan användas för att få en översiktlig bild av staden och bedöma 

behoven av förbättringar i stads- och trafikmiljö (Boverket, 2002, s. 235). Boverket (2002, s. 

237) skriver att analysen ger underlag för att prova förändringar och deras påverkan på 

rummet.  Metoden syftar till att få fram hur människan uppfattar stadsrummet genom väggar 
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och golv, öppenhet och slutenhet och trafiklösningar (Boverket, 2002, s. 237). Analysen är 

begränsad till effekterna av de fysiska och märkbara objekten (Lynch, 1960, s. 46). Lynch 

använder fem element för att bedöma och förklara stadsbilden; stråk, gränser, områden, noder 

och landmärken. Dessa element samspelar med varandra och skapar en helhetsbild av staden.  

 

 

Stråk – Är leder där människor vardagligt, ibland eller eventuellt 

förflyttar sig på (figur 5), (Lynch, 1960, s. 47). Stråk kan enligt Lynch 

vara gator, gång- och cykelvägar, järnvägar och vattenleder. 

Människor observerar staden under förflyttning genom dessa stråk 

(Lynch, 1960, s. 47). På platser där stråk anses vara otydliga påverkas 

hela stadsbilden negativt (Lynch, 1960, s. 52). 

 

Gränser – Är de leder som anses vara gränser och inte upplevs som 

stråk (figur 6), (Lynch, 1960, s. 47). Enligt Lynch kan gränser vara 

stränder, järnvägar, väggar, skär samt gränser som tydligt delar två 

områden eller platser. Boverket (2002, s. 236) skriver även att gränsen 

till ett bostadsområde, en kanal eller en bergsrygg kan upplevas som 

en tydlig gräns. En stor trafikerad väg kan upplevas som ett stråk för 

biltrafikanter medan det för en gångtrafikant upplevs som en gräns 

(Boverket, 2002, s. 236). Detta gör det svårt att bedöma gränser.  

 

Områden – Är relativt stora stadsområden som en person mentalt 

anses gå in i och som har en sammanhängande karaktär (figur 7), 

(Lynch, 1960, s. 66). De fysiska egenskaper som används för att 

bestämma ett områdes estetiska sammanhang består av en oändlig 

variation av komponenter till exempel textur, byggnadstyp, utrymme, 

form och detaljer (Lynch, 1960, s. 67). Enligt Lynch (1960, s. 47) 

strukturerar många invånare sin stad efter områden. 

 

Noder – Är strategiska punkter som invånare kan äntra (figur 8), 

(Lynch, 1960, s. 47). Noder kan vara platser i staden där människor 

och trafikströmmar möts som till exempel torg, centralstationer eller 

Figur 5: En illustration 
föreställande ett stråk 
(Lynch, 1960, s. 47) 

Figur 6: En illustration 
föreställande en gräns 
(Lynch, 1960, s. 47) 

Figur 7 En illustration 
föreställande ett 
område (Lynch, 1960, 
s. 47) 

Figur 8: En illustration 
föreställande en nod 
(Lynch, 1960, s. 47) 
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busstationer (Boverket, 2002, s. 236). Boverket skriver även att det 

kan vara platser där rörelser i staden startar, slutar eller avbryts. Enligt 

Lynch (1960, s. 47) kan noder vara platser som är viktiga för ett visst 

ändamål; platser för socialt tillhåll och slutna kvarter.  

 

 

Landmärke – Är en annan typ av punkter som är externa för 

observatören (figur 9), (Lynch, 1960, s. 48). Landmärken är fysiska 

objekt som till exempel en byggnad, en butik, ett berg eller ett märke 

(Lynch, 1960, s. 48). Lynch skriver att dessa kan vara i staden eller 

utanför och symboliserar en tydlig riktning. Det kan även vara detaljer 

i det lokala som befolkning i området anser är landmärken, detta kan 

vara träd, dörrhandtag och andra mindre detaljer (Lynch, 1960, s. 48).  

  

Figur 9: En 
illustration 
föreställande ett 
landmärke (Lynch, 
1960, s. 47) 
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3 Metod 

För att systematiskt komma fram till ett resultat har flera undersökningar genomförts i olika 

steg. Det första steget är en observation som grundar sig på Kevin Lynchs fem element för att 

bedöma och analysera stadsbilden. Efter det genomfördes en SWOT-analys grundad på 

observationen och bedömningen av stadsbilden. Det är i detta steg som Söderhamns 

stadskärnas utvecklingsbehov förklaras och som sedan ligger till grund för vilka idéer som 

valdes ut i kommande steget: innehållsanalysen. Innehållsanalysen grundar sig på en 

undersökning av Sveriges 290 kommuner. Analysen användes för att få fram om det är några 

kommuner som har användbara och utvecklade idéer som kan appliceras för att skapa en 

attraktiv stadskärna i Söderhamn.   

3.1 Observation 

Syftet med en observation är att undersöka hur något upplevs eller fungerar (Flick, 2006, s. 

215). Tekniken används vanligen vid analys av lokalsamhällen (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1996/1997, s. 110). Det är en icke-deltagande observation som använts i detta 

examensarbete vilket innebär att forskaren tillåts att analysera en plats ur ett externt 

perspektiv (Flick, 2006, s. 219). I observationen som utfördes i denna studie användes Kevin 

Lynchs analysmetod, se avsnitt 2.3 och SWOT-analys för att observera Söderhamns 

stadskärna. 

 

En SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) är en metod som kan 

användas inom samhällsplanering för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

inom ett visst område (Liu et al., 2011). SWOT-analysen utvecklades under 1960-talet och 

används i modern tid av både privata och allmänna företag (Lozano & Vallés, 2007). Liu et 

al. (2011) skriver att en SWOT-analys är ett bra hjälpmedel för att beskriva situationen i 

området för att skapa en bättre förståelse för områdets förutsättningar innan ett beslut ska 

fattas. Analysen kan inom strategisk planering användas som en grund för att utforma 

framtida planer (Lozano & Vallés, 2007).  

 

Området som analyserades i observationen var stadskärnan i Söderhamn. För att få ökad 

förståelse av Söderhamns centrum fick vi först en rundvandring av Dick Nilsson som är chef 

för Plan- och GIS-enheten på Söderhamns kommun. I observationen användes Kevin Lynchs 

fem element för att bedöma och förklara stadsbilden utifrån ett gångperspektiv. 

Rundvandringen och observationen ägde rum den 5 april mellan klockan 10:00-14:00. För att 
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tydligt visa hur stadsrummet upplevdes ritades stråk, gränser, områden, noder och landmärken 

in direkt på en papperskarta. Sedan digitaliserades kartan i Microsoft Word 2010. Utifrån 

Kevin Lynch kartan och observationen samt det som Dick Nilsson berättade under 

rundvandringen skapades en SWOT-analys som sammanfattar styrkorna, svagheterna, 

möjligheterna och hoten som upplevs och påverkar stadskärnan. Denna analys användes för 

att på ett tydligt sätt peka ut både de som är positivt och negativt i stadskärnan för att ha en 

bra grund att arbeta utifrån.  

3.2 Innehållsanalys 

En innehållsanalys är en metod där texter och dokument analyseras (Bos & Tarnai, 1999; 

Krippendorff, 2004, s. xiii; Bryman, 2008, s. 281). De texter som analyseras kan vara 

antingen tryckta, handskrivna eller i elektronisk form (Bryman, 2008, s. 281). En 

innehållsanalys används i denna studie som en kvalitativ metod eftersom kommunernas 

planeringsarbete analyseras utifrån deras texter. En kvalitativ metod är en metod som hanterar 

mjuka data, det vill säga intervjuer, observationer eller analyser av texter (Ahrne & Svensson, 

2011, s. 11). I en kvalitativ metod ligger oftast tonvikten på ord och mer sällan på 

kvantifiering vid insamling och analys av data (Bryman, 2008, s. 340). Bryman skriver även 

att denna metod är induktiv och tolkande. Metoden går ut på att få en djupare förståelse av 

ämnet som analyseras (Magne Holme & Krohn Solvang, 1996/1997, s. 14). 

 

Metoden skiljer sig från andra forskningsmetoder eftersom texter analyseras inom ramen för 

deras användning (Krippendorff, 2004, s. xvii), samt genom att det inte finns några tydliga 

instruktioner för hur metoden ska utföras (Bos & Tarnai, 1999). Innehållsanalys är en 

empirisk grundad metod vilket innebär att data inom ett utvalt ämne samlas för att sedan 

utveckla förslag/hypoteser (Haneef, 2013). Haneef skriver även att en fördel med empirisk 

innehållsanalys är att ett stort antal texter analyseras vilket leder till god kunskap inom 

området och utifrån denna kunskap summeras texter vilket i sin tur bidrar till ett bra underlag 

för beslutsfattare.  

 

Syftet med innehållsanalysen är att undersöka om det är några kommuner som har användbara 

och utvecklade idéer som kan appliceras för att skapa en attraktiv stadskärna i Söderhamn.   

Innehållsanalysen grundas på Sveriges 290 kommuners planförslag för en attraktiv 

stadskärna. Analysen startade med en undersökning för att se hur många kommuner som har 

en tillgänglig översiktsplan på respektive kommuns hemsida. Enligt Plan- och bygglagen 
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(SFS 2010:900) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen 

och översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 

miljön. I den första delen av undersökningen analyserades också vilka av dessa kommuner 

som hade fördjupade översiktsplaner, centrumplaner, stadsmiljöprogram, 

centrumutvecklingsprogram, ortsanalyser, idéprogram, gestaltningsprogram samt 

utvecklingsstrategier. Alla planer analyserades översiktligt för att se om de hade användbara 

idéer och förslag till en attraktiv stadskärna. För att på ett effektivt sätt analysera om 

kommunerna hade något användbart publicerat material för att skapa en attraktiv stadskärna 

användes sökorden attraktivitet, attraktiv, stadskärna, centrum, stadsutveckling och 

centrumutveckling. Av de 290 kommunerna hade 144 kommuner idéer för att skapa en 

attraktiv stadskärna. 31 kommuner hade inget publicerat planeringsmaterial och kunde därför 

inte analyseras.  

 

I den andra delen av undersökningen genomgick de 144 kommunerna en noggrann 

granskning av om de hade tydliga och utvecklade förslag för att skapa en attraktiv stadskärna. 

I detta steg grundlästes alla 144 kommuners användbara material för att analysera om 

informationen som tidigare hittats innehöll lösningar för att skapa en attraktiv stadskärna. 17 

stycken av dessa 144 kommuner hade mycket bra lösningar och användbara idéer.   

 

I den tredje delen av undersökningen sammanställdes de punkter som var mest förekommande 

i dessa kommuner. Det var utifrån de behov som kartlades under observationen av 

Söderhamns stadskärna som nyckelidéerna till planförslagen valdes ut. Detta för att 

skräddarsy planförslagen utifrån Söderhamns behov.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien. Resultatet är uppdelat i tre delar som 

presenteras i kronologisk ordning. Dessa delar är: observation, innehållsanalys och förslag för 

en attraktiv stadskärna. 

4.1 Observation 

Observationens resultat har delats upp i två steg, Kevin Lynchs analysmetod och SWOT-

analys. 

4.1.1 Kevin Lynchs analysmetod 

Fyra stycken av Kevin Lynchs fem element som används för att bedöma och analysera 

stadsbilden kartlades i Söderhamns stadskärna (figur 10). Det element som inte återfanns i 

stadskärnan var ett landmärke.  

 

Figur 10: Kevin Lynch karta. Ortofoto hämtat från Lantmäteriet (2013a). ©Lantmäteriet [i2012/891]. 
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För att tydliggöra varje element som förekom i stadskärnan fotograferades varje attribut vilket 

visas i figur 11 med tillhörande text. 

 

Figur 11: Elementen som förekom i Söderhamns stadskärna. 
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Område A: Området består av butiker och upplevs som den mest centrala delen av 

stadskärnan. Det är en tydlig mental in- och utgång till området och det karaktäriseras av 

gågatan och butikerna. 

 

Område B: Området består av bostäder och en stor gräsyta. Det uppfattas mentalt som 

stadskärnans minst centrala del och karaktäriseras av bostäder och en grönyta. 

 

Nod A: Noden är den mest centrala punkten i stadskärnan. I noden möts två viktiga stråk och 

det finns utrymme för socialt tillhåll. Området karaktäriseras av människor som möts, dock är 

inte noden ett torg utan en tom yta. 

 

Nod B: Noden är en knutpunkt för kollektivtrafiken. Platsen upplevs som en nod eftersom 

människor äntrar stadskärnan från denna punkt.  

 

Stråk A: Stråket är en gågata som går genom de mest centrala delarna av stadskärnan. På 

stråket rör sig mycket människor till fots och på cykel. Platsen karaktäriseras av människor 

som förflyttar sig till och från staden. 

 

Stråk B: Stråket är till en början en bilväg som övergår i en gågata. Det är ett viktigt stråk 

eftersom det är denna väg människor använder för att transportera sig till kollektivtrafiken. 

Platsen karaktäriseras av människor som tar sig till och från stadskärnan.  

 

Gräns A: Gränsen är belägen mellan Strykjärnsparken och gågatan. Det är en gräns eftersom 

parken omringas av stora buskliknande träd samt en låg mur vilket gör att det inte finns någon 

insyn i parken. 

 

Gräns B: Denna gräns avgränsar de mest centrala delarna av centrum eftersom utbudet av 

butiker samt folklivet tunnas ut. 

 

Gräns C: Denna gräns är den som tydligt visar vart centrum slutar. På andra sidan gränsen 

finns det inga butiker utan gatan mynnas ut i en asfalterad yta.  

 

Gräns D: Gränsen är den tydligaste i hela stadskärnan eftersom ån tydligt avgränsar två 

stadsdelar från varandra.  
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4.1.2 SWOT-analys 

I detta avsnitt presenteras SWOT-analysen över Söderhamns stadskärna med förklarande text 

(tabell 1).  

Tabell 1: Det sammanställda resultatet av SWOT-analysen. 

SWOT-analys över Söderhamns stadskärna 

Styrkor Svagheter 

Systembolaget Dåliga parkeringslösningar 

Biblioteket Dålig säkerhet vid ån 

Gågatan Ingen hälsocentral 

Kollektivtrafiken Inget tydligt torg 

 Strykjärnsparken 

 Långt avstånd till resecentrum 

 Estetiskt otilltalande miljö 

Möjligheter Hot 

Klädbutiken H&M E-center 

Strykjärnsparken Nedläggandet av affärer/företag 

Å-rummet Åldrande befolkning  

Förtätning Barnfamiljer flyttar 

 

Styrkor 

Systembolaget: Att systembolaget ligger i Söderhamns stadskärna är en styrka på grund av 

att det drar mycket folk till stadskärnan. Detta leder till att det blir mer folkliv i stadskärnan. 

Biblioteket: Det är en styrka att biblioteket ligger i stadskärnan i Söderhamn på grund av att 

det lockar olika typer av målgrupper.  

Gågatan: Det är en styrka att ha en gågata mitt i stadskärnan eftersom den skapar en trygghet 

för fotgängare. Gågatan är även viktig för handeln och för att det ska vara enkelt att ta sig 

fram i centrum. 

Kollektivtrafiken: Bussarna i stadskärnan går var 20:e minut vilket bidrar till att det är enkelt 

att ta sig till och från stadskärnan via kollektivtrafiken och det är även miljövänligt. Att ha en 

utvecklad kollektivtrafik är en styrka för stadskärnan eftersom det leder till att människor 

utanför staden lätt tar sig in till och från stadskärnan utan bil.  
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Svagheter 

Dåliga parkeringslösningar: I stadskärnan är det fullt av parkeringsplatser i olika storlekar. 

Parkeringarna tar upp en stor del av stadsrummet och förstör stadskärnan mer än vad de 

hjälper. Det är en svaghet på grund av att de för in mycket trafik in i stadskärnan och de tar 

upp stor plats av stadens små ytor.  

Dålig säkerhet vid ån: Vid ån är det dålig säkerhet eftersom det inte finns räcken eller staket 

mot vattnet. För några år sedan inträffade en drunkningsolycka i ån (Sveriges Television, 

2008) och den enda åtgärden som utfördes var att anlägga stegar i vattnet för att ta sig upp 

sommartid. Det är en svaghet eftersom det kan avskräcka folk, speciellt barnfamiljer att vistas 

i å-rummet, det vill säga området kring ån.  

Ingen hälsocentral: För att locka människor till stadskärnan är det viktigt att ha offentlig 

service belagd i centrum. Det är svaghet eftersom de flesta människor någon gång under sin 

livstid måste besöka en hälsocentral och att ha den belägen i centrum tillsammans med andra 

viktiga funktioner skulle troligtvis öka folklivet.  

Inget tydligt torg: Det finns inget torg att besöka och staden är i stort behov av en offentlig 

mötesplats. Det är en svaghet att inte ha något torg eftersom en offentlig mötesplats skapar liv 

i stadskärnan och kan vara en plats för torghandel och festivaler.  

Strykjärnsparken: Strykjärnsparken är en centralt belägen park som används på 

sommarhalvåret. Parken avskärmas under sommartid av stora lummiga träd som skapar en 

stor gräns vilket gör att parken känns tråkig och instängd. Det är en svaghet eftersom parken 

inte utnyttjas fullt ut och har större potential på grund av dess läge.  

Långt avstånd till resecentrum: 1997 flyttades resecentrum ut ur stadskärnan (Söderhamns 

kommun, 2013). Detta har lett till att det tar ca 20 minuter att gå från resecentrum till 

stadskärnan. Genom att resecentrum ligger utanför staden leder det bort många människor 

från stadskärnan. Eftersom ett resecentrum fungerar som en nod och bidrar till människor i 

rörelse är detta en svaghet. 

Estetiskt otilltalande miljö: Det finns ingen genomtänkt eller sammanhängande gestaltning i 

stadskärnan. Det är byggnader från olika årtionden och av olika kvalitet samt oestetiskt 

tilltalande offentliga möbler. Att stadsrummet är oinbjudande leder till att människor inte vill 

vistas där. 
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Möjligheter 

Klädbutiken H&M: Klädbutiken öppnade i slutet av april 2013 och är en satsning för att öka 

attraktiviteten i stadskärnan och bidra till en attraktiv handel. H&M är en möjlighet eftersom 

butiken kan leda till att fler butiker vill etablera sig i stadskärnan på grund av att fler 

människor kan välja att handla i stadskärnan.  

Strykjärnsparken: Parken är en möjlighet eftersom det finns god potential att rusta upp den 

och skapa ett mer tilltalande offentligt rum.  Genom att rusta upp parken och göra den till en 

mötesplats och en attraktiv yta som människor kan använda året runt lockas fler människor till 

centrum.  

Å-rummet: Genom att göra å-rummet mer tillgängligt och till en del av stadskärnan kommer 

skärgårdskänslan in i stadsrummet. Ett lättillgängligt å-rum kan locka fler människor till 

vattnet i stadskärnan. 

Förtätning: Det är en möjlighet eftersom det finns potential till förtätning i stadskärnan 

genom att bygga på platta tak och stora parkeringsytor. Fler bostäder och näringsverksamheter 

i centrum kan leda till ett ökat folkliv.  

 

Hot 

E-center: Det är ett hot mot stadskärnan eftersom att det är en lättillgänglig extern 

handelsplats och erbjuder många olika butiker på samma ställe.  

Nedläggandet av affärer/företag: Det är ett hot eftersom det leder till att det blir tomma 

lokaler i staden och en tom stadskärna lockar inga människor.  

Åldrande befolkning: Befolkningen i kommunen blir äldre och äldre (figur 12) vilket leder 

till att det inte anses vara en levande stadskärna som kryllar av människor i olika åldrar.   

 

Figur 12: Befolkningsutvecklingen i Söderhamn mellan 1991-2011 (Statistiska Centralbyrån, u.å.). 
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Barnfamiljer flyttar: Barnfamiljerna väljer att flytta ut från kommunen istället för att stanna 

kvar vilket leder till en dålig mångfald och en icke levande stadskärna (Söderhamns kommun 

2007).  

4.2 Innehållsanalys 

Av Sveriges 290 kommuner kommer fyra kommuners idéer att användas för 

att utforma planförslag till Söderhamns kommun. Det var utifrån de behov 

som kartlades under observationen av Söderhamns stadskärna som de olika 

idéerna valdes ut. De kommuners planförslag som vi valt att använda är 

Gävle, Karlskrona, Ljusdal och Luleå (figur 13). Dessa fyra kommuner har 

väl utvecklade idéer om bostäder, utnyttjandet av vatten, parkering, torg, 

trafiklösningar samt utformningen av det offentliga rummet som kan 

appliceras på Söderhamns stadskärna.  

4.2.1 Gävle - Förtätning 

Ny bebyggelse är en förutsättning för att skapa ett attraktivt och levande 

stadsliv samt attraktiva mötesplatser och fina stadsmiljöer (Gävle kommun, 

2012, s. 19). Gävle kommun anser att nya byggnader bör anläggas på redan 

befintliga byggnader eller på små tomma ytor i staden. Förtätning kan ske 

med bostäder vilket leder till minskat bilkörande, en attraktiv stadskärna och skapar mer liv i 

staden vilket i sin tur ökar tryggheten (Gävle kommun, 2012, s. 19).  

4.2.2 Karlskrona – Å-rummet och parkering 

Karlskronas stadskärna är omringad av vatten, dock utnyttjas inte vattnet eftersom det inte 

finns utvecklade stadsrum vid vattnet eller bra lösningar för fotgängare (Gehl Architects, 

2004). Gehl Architects skriver att det vid vattnet finns trafikerade vägar vilka avgränsar 

människan från vattnet. Gehl Architects (2004) strategier för att locka människor till vattnet är 

att skapa bättre förbindelser mellan centrum och vattnet, attraktivare stadsrum vid vattnet 

samt minska trafiken.  

 

Det hävdas att parkeringsplatser och lätt framkomlighet för bilar är en av handelns viktigaste 

förutsättningar (Gehl Architects, 2004). Enligt Gehl Architects stämmer inte detta eftersom 

parkeringar och lätta passager för bilar inbjuder till bilkörande och gående i staden kommer i 

skymundan. Bilar och parkeringar försämrar bilden av stadskärnan och dess miljö eftersom 

människor vill uppleva den till fots (Gehl Architects, 2004). Därför bör stadskärnorna ändra 

Figur 13: 
Lokaliseringen av de 
valda kommunerna. 
(Lantmäteriet, u.å.). 
©Lantmäteriet 
[i2012/891]. 
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sitt fokus till gångtrafikanter eftersom de är mer uppmärksamma på butikerna och dess utbud 

genom att de håller en lägre hastighet (Gehl Architects, 2004). Gehl Architects skriver att 

parkeringen har stor dominans och tar upp stora markytor i Karlskronas stadskärna och för att 

minska detta har en rad olika förslag tagits fram. För att minska markparkeringen ska de 

ersättas med parkeringshus och anläggas i närhet till gågator (Gehl Architects, 2004). Genom 

att anlägga parkeringshus i utkanten av centrum minskar biltrafiken i stadskärnan (Gehl 

Architects, 2004). Gehl Architects skriver dock att parkeringshusen ska ligga i god närhet till 

centrum. 

4.2.3 Ljusdal – Offentliga mötesplatser  

Ljusdals tätort har en negativ befolkningsutveckling vilket har lett till minskad handel 

(Lindqvist, 2006, s. 42). Lindqvist skriver att detta i sin tur leder till att butiker och 

verksamheter måste läggas ner i stadskärnan. Handeln i alla kommunens tätorter minskar på 

grund av att kringliggande kommuner satsar på externa handelsområden som till exempel 

Birsta City i Sundsvall och Valbo Köpcentrum i Gävle (Lindqvist, 2006, s. 42).  

 

Systembolaget, banken och posten är stora drivkrafter till Ljusdals centrum, dock har inte 

Ljusdal något tydligt centrum utan stadskärnan är splittrad på grund av för mycket 

parkeringsplatser (Lindqvist, 2006, s. 50). Det finns inget tydligt torg där människor kan 

mötas och som kan kännetecknas som en centrumpunkt (Lindqvist, 2006, s. 57). Enligt 

Lindqvist är det vanligt att människor använder bilen för att förflytta sig mellan olika delar i 

stadskärnan.  

 

För att skapa en attraktiv stadskärna, en tydlig centrumpunkt och en offentlig mötesplats har 

kommunen som mål att utveckla ett torg där människor kan mötas alla tider under dygnet och 

kan fungera som stadskärnans viktigaste offentliga rum (Lindqvist, 2006, s. 62). Lindqvist 

skriver att en mötesplats är viktig för att ortsborna ska välja att vistas i centrum. 

4.2.4 Luleå – Gångfartsområde, öppna ytor och gestaltning 

För att skapa ett levande centrum och ett attraktivt stadsliv fokuserar kommunen på 

gångtrafikanter (Luleå kommun, 2004). Luleå kommun skriver att det har visat sig att det 

mest effektiva sättet att locka människor till en gata i stadskärnan är att avsätta den för 

fotgängare eller begränsa biltrafiken. Folklivet i stadskärnan är störst på de gator som är 

avsatta för gångtrafikanter (Luleå kommun, 2004). Luleå kommun anser att genom att skapa 

fler gator som är koncentrerade på gångtrafikanter kan fler mötesplatser uppkomma och öka 
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rörelsen i centrum. De förslag som kommunen föreslår är att skapa fler gårdsgator, gågator 

och införa tidsbegränsad transport i stadskärnorna (Luleå kommun, 2004).  

 

Utformningen och gestaltningen i staden är viktigt för att skapa en helhet och för att invånarna 

enkelt ska kunna orientera sig i staden (Luleå kommun, 2004). Luleå kommun vill satsa på att 

ha sammanhängande utformning och färgsättning av den offentliga möbleringen i stadskärnan 

och den bör vara av hög kvalitet. Gestaltningen skapar en helhetsbild och möbleringen blir en 

del av stadens karaktär (Luleå kommun, 2004). Luleå kommun skriver att det är viktigt att 

fortfarande ha öppna ytor i staden eftersom för mycket möbler kan anses göra stadsrummet 

rörigt och krångligt att orientera sig i, speciellt för rörelsehindrade. Luleå kommun skriver att 

när människorna flanerar i stadskärnan är det viktigt att det finns sittplatser för att vila. 

Sittplatserna bör placeras i solen, på välbesökta stråk och placeras vända mot folklivet (Luleå 

kommun, 2004). Fler sittplatser i stadsrummet är därför en viktig komponent för att förbättra 

miljön i stadskärnan (Luleå kommun, 2004). 

4.3 Förslag för en attraktiv stadskärna i Söderhamn 

I detta avsnitt presenteras sex olika förslag för att skapa en attraktiv stadskärna i Söderhamn. 

För att alla förslag ska samspela med varandra skapades en vision för hela stadskärnan. 

Visionen skapades utifrån de behov som framkom under observationen. Visionen för 

Söderhamns stadskärna är:  

 

”En livfull stadskärna med fokus på folkliv och gångtrafikanter” 

 

Förslagen är grundade på observationen samt innehållsanalysen. I figur 14 visas hur de 

behandlade områdena ser ut idag och i figur 15 visas vilka planeringsåtgärder som kommer att 

ske i stadskärnan. 
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Figur 14: Hur de behandlade områdena används till idag. Fastighetskarta hämtad från Lantmäteriet 
(2013b). ©Lantmäteriet [i2012/891]. 

 

Figur 15: Planförslagen för de behandlade områdena. Fastighetskarta hämtad från Lantmäteriet (2013b). 
©Lantmäteriet [i2012/891]. 
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4.3.1 Förtätning med bostäder och näringsverksamheter 

Utifrån det förslag som Gävle kommun hade om att förtäta staden med byggnader för att 

skapa en levande och attraktiv stadskärna har ett förslag utformats för att anlägga fler bostäder 

och näringsverksamheter (figur 16). 

 

Figur 16: Lokaliseringen av förtätning med bostäder och näringsverksamheter. Ortofoto hämtat från 
Lantmäteriet (2013a). ©Lantmäteriet [i2012/891]. 

Bostäderna och näringsverksamheterna kommer förslagsvis att byggas på 

redan befintliga byggnader med platta tak samt på tomma ytor i staden (figur 

17). Det första förslaget är att bostäder kan byggas på byggnaden där 

systembolaget och biblioteket ligger idag (figur 18). Huset har goda 

förutsättningar eftersom taket är platt och har en asfalterad parkering. 

Parkeringen på taket kommer att byggas bort men eftersom förslaget som 

presenteras i avsnitt 4.3.3 erbjuder mycket goda parkeringslösningar anses 

inte förslaget ha någon negativ effekt på parkeringstillgången. Läget är 

centralt och genom fler bostäder kan det skapa mer liv och rörelse i 

stadskärnan. Bostäderna på byggnaden bör inte vara mer än två våningar för att passa in i den 

omgivande miljön.   

Figur 17: Illustration på 
hur bostäder kan 
byggas på redan 
befintligt hus. 
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Figur 18: Illustration på hur förtätning med bostäder kan se ut. 

Det andra förslaget är att bygga bostäder på den del av Köpmantorget som vetter mot å-

rummet (figur 16). Att skapa attraktiva bostäder nära vattnet kan leda till att människor lockas 

till stadskärnan. Bostäderna kommer att byggas på obebyggd mark. Marken är idag asfalterad 

och används som en in- och utfart till en stor parkering. Eftersom parkeringen idag har flera 

infarter och genomfartsvägen inte anses vara av stor betydelse eftersom omledningsvägar 

redan finns anses det vara en bra mark att bygga på. Parkeringen kommer även att byggas om 

och förläggas i ett nytt parkeringshus vilket presenteras i avsnitt 4.3.3. Bostäderna bör inte 

vara mer än två våningar för att passa in i stadsbilden och bostäderna kommer inte att gå ända 

ner till ån eftersom strandpromenaden och det grönområde som redan finns ska vara 

tillgängligt för allmänheten (figur 19). 

 

Figur 19: Förslag på vart bostäderna vid Köpmantorget kan ligga. 
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Det tredje förslaget är att omvandla parkeringen som visas i figur 16 på sida 24 till en plats för 

näringsverksamhet. Parkeringen ska koncentreras till andra platser och ytan bör användas till 

förtätning av staden. Området kan förslagsvis anläggas med en restaurang med en tillhörande 

uteservering i nära anslutning till strandpromenaden för att utveckla å-rummet (figur 20). 

 

Figur 20: Illustration av näringsverksamhet vid å-rummet. 

4.3.2 Utveckling av å-rummet 

Utifrån Karlskronas förslag om att utveckla områden kring vatten och göra det mer 

tillgängligt för fotgängarna har ett förslag skapats för att göra å-rummet i stadskärnan 

användbart för invånarna i Söderhamn.  Området kring ån utnyttjas idag inte fullt ut eftersom 

det kan anses ha dålig säkerhet samt trafikerade vägar i direkt anslutning till vattnet. Förslaget 

för å-rummet innefattar en ökad säkerhet genom staket längs strandpromenaden som följer 

Söderhamnsån på den norra sidan. Det kommer att skapas ett bredare stråk längs 

strandpromenaden som kommer att beläggas med stenplattor för ökad framkomlighet för 

rörelsehindrade och barnvagnar. Den nya beläggningen kommer att underlätta snöröjningen 

som bör ske vintertid för att å-rummet ska kunna användas under alla årstider. 

Strandpromenaden kommer förutom stråket att bestå av gräs, bänkar, träd och buskar för att 

skapa en inbjudande miljö. Norra Hamngatan som ligger i anslutning till å-rummet kommer 

att läggas om till ett gångfartsområde för att skapa en bättre anslutning mellan centrum och 

vattnet, vilket beskrivs i avsnitt 4.3.5. I figur 21 och 22 visas illustrationer på hur å-rummet 

förslagsvis skulle kunna användas och utformas. Bänkarna i den digitala illustrationen (figur 

21) är hämtade från Nola (u.å.). 
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Figur 21: Illustration på hur å-rummet skulle kunna utformas.  

 

Figur 22: Illustration och förslag på hur å-rummet skulle kunna användas. 

4.3.3 Utveckling av parkering 

Utifrån Karlskrona kommuns förslag om att placera parkeringar i kanten av centrum och i 

närhet till gångbanor samt omvandla ytparkering till parkeringshus har ett förslag skapats där 

parkeringar tagits bort samt omvandlats till parkeringshus. Söderhamns stadskärna har idag 

åtta stycken parkeringar (figur 23). 
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Figur 23: Befintlig parkering i Söderhamns stadskärna. Ortofoto hämtat från Lantmäteriet (2013a). 
©Lantmäteriet [i2012/891]. 

Parkeringarna tar upp väldigt mycket markyta av stadskärnan. Parkeringen är gratis och p-

skiva gäller under tidsbegränsning. För att minska biltrafiken, lägga fokus på 

gångtrafikanterna och skapa en bra stadsbild har ett förslag skapats 

där parkeringsplatser endast finns i kanten av stadskärnan och i 

direkt anslutning till gångbanor och det föreslagna 

gångfartsområdet som leder in människorna till centrum. En 

illustration på hur parkering i kanten av staden kan se ut visas i 

figur 24. I förslaget har parkeringsplats nummer ett, fyra och fem 

tagits bort och parkering nummer sju har omvandlats till ett 

parkeringshus (figur 25).  

Figur 24: Parkering i utkanten av 
stadskärnan. 
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Figur 25: Parkering i stadskärnan enligt förslaget. Ortofoto hämtat från Lantmäteriet (2013a). 
©Lantmäteriet [i2012/891]. 

Anledningen till varför parkering nummer ett, fyra och fem 

tagits bort är för att leda bort bilarna från mittpunkten av 

stadskärnan och istället leda bilarna runt stadskärnan. De 

borttagna parkeringarna kommer att användas till andra 

funktioner i staden vilket visas i övriga planförslag. 

Parkering nummer sju omvandlas till ett parkeringshus 

eftersom det tar upp mycket mindre plats och ger möjlighet 

att utveckla platsen för andra funktioner och näringsverksamheter. Det är viktigt att skapa ett 

parkeringshus som håller samma höjd som befintliga byggnader och som följer det naturliga 

gatunätet. Det är även viktigt att parkeringshuset smälter in i den omgivande miljön gällande 

färg och utformning. Ett parkeringshus tar in fler bilar på en mindre yta eftersom de består av 

flera våningar (figur 26). En viktig del som Gehl Architects (2004) skriver om är att 

gångtrafikanter gynnar handel vilket är en god anledning till varför parkeringen bör läggas 

utanför centrums mittpunkt. 

Figur 26: Hur ytparkering kan 
omvandlas till ett parkeringshus. 
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4.3.4 Nya offentliga mötesplatser 

Utifrån Ljusdal kommuns förslag om att skapa ett torg som fungerar som en offentlig 

mötesplats har två förslag utformats för att skapa offentliga mötesplatser i stadskärnan i 

Söderhamn. Ljusdals förslag har kombinerats med Luleå kommuns förslag om öppna ytor och 

sittplatser vid offentliga mötesplatser. Det första förslaget är ett nytt torg som kommer att 

ersätta Strykjärnsparken som idag är ett grönområde inramat av stora buskiga träd och enbart 

används sommartid. Parken består idag av gräs, träd och blommor. Strykjärnsparken är en stor 

gräns i centrum genom dess tydliga inramning. Förslaget skapar en tydlig mittpunkt i centrum 

vilket saknas idag. Strykjärnsparken anses vara den bäst lämpade platsen för det föreslagna 

torget eftersom den ligger i anslutning till å-rummet, i kontakt med gågatan och vid den 

viktigaste noden i centrum där människor rör sig dagligen. En tydlig mittpunkt i centrum är 

viktig för att skapa en offentlig mötesplats där människor kan mötas under alla tider på dygnet 

samt en plats där människor vill vistas för att skapa liv i staden. Torget ska vara en stor öppen 

yta som för å-rummet och centrum tillsammans och på så sätt lockas invånarna till platsen. En 

illustration på förslaget visas i figur 27. 

 

Figur 27: Illustration över förslaget för Strykjärnsparken. 

För att skapa en tydlig mittpunkt är ett förslag att anlägga en fontän som tydligt markerar 

torgets och stadskärnans centrumpunkt. Runt fontänen gestaltas det offentliga rummet med 
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sittplatser, lekplatser, träd, buskar och blommor för att skapa en plats där invånarna kan 

observera andra människor, vila, umgås och leka. Bänkarna bör vara vända mot de platser där 

solen lyser under stor del av dagen och mot platser där människor rör sig, för att invånarna 

ska vilja använda dem. Torget ska fungera för olika funktioner och det är därför det ska vara 

en relativt öppen yta. De olika funktionerna som bör finnas enligt förslaget visas i figur 28 till 

32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plats för observation  

 

 

Figur 29: Platser för att invånarna ska kunna observera 
omgivningen. 

Figur 28: Hur en mittpunkt skapar en 
mötesplats i stadskärnans centrum. 

Centrumpunkt 

 

Fritidsaktiviteter  

 

 

Evenemang  

 

 

 

Torghandel  

 

 

Figur 30: Plats för uppträdanden, politiska 
aktiviteter samt nöjesaktiviteter. 

Figur 32: Plats för lokala marknader och torghandel. 

Figur 31: Plats för lek och aktiviteter. 

Evenemang  
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Illustrationerna nedan (figur 33 & figur 34) visar en genomskärning över Strykjärnsparken 

före och efter förslaget för att tydligt visa vilka förändringar som föreslås.  

 

Figur 33: Illustration av Strykjärnsparken före förslaget. 

 

Figur 34: Illustration av Strykjärnsparken efter förslaget. 

Strykjärnsparken kommer att ersättas med ett nytt grönområde vilket är det andra förslaget för 

nya offentliga mötesplatser. Det nya grönområdet kommer att ligga i anslutning till det nya 

parkeringshuset på Köpmanstorget som presenteras i avsnitt 4.3.3. Det kommer att placeras 

där på grund av att det idag är en asfalterad yta som skapar en barriär i staden genom dess 

estetiska otilltalande utseende. Grönområdet ligger i nära anslutning till Stadsparken och 

kommer att bli ett komplement till denna park. För att människor ska vilja visats i 
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grönområdet kommer det att utformas med sittplatser, träd, buskar och blommor för en 

trivsam miljö (figur 35). 

 

Figur 35: Illustration av hur grönområdet kan se ut. 

4.3.5 Gångfartsområde 

Utifrån Luleå kommuns förslag att locka människor till stadskärnan genom att fokusera på 

gångtrafikanter har ett förslag utformats för att göra Söderhamns stadskärna mer fokuserad på 

gångtrafikanter. Ett förslag är att Norra Hamngatan fram till Västra Parkgatan läggs om till ett 

gångfartsområde (figur 36). 

 

Figur 36: Förslag på ny trafiklösning i stadskärnan. Ortofoto hämtat från Lantmäteriet (2013a). 
©Lantmäteriet [i2012/891]. 
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Enligt Trafikförordningen (SFS 1998:1276) innebär ett gångfartsområde att fordon inte får 

köra snabbare än gångfart, de får inte parkera förutom på 

utsatta platser och de har väjningsplikt mot gångtrafikanter. En 

illustration på ett gångfartsområde visas i figur 37. Norra 

Hamngatan är den bäst lämpade gatan eftersom gatan vetter 

mot å-rummet samt har stark anknytning till den befintliga 

gågatan, handeln och kollektivtrafiken.  Som angivits i 

avsnitt 4.3.3 kommer parkeringen längs med Norra 

Hamngatan att byggas bort vilket kommer att minska 

trafiken på gatan och öka gångtrafikanternas närvaro. Gångfartsområdet kan leda till att 

bilarna lockas bort från stadskärnans mittpunkt. Biltrafiken hänvisas att köra via Kungsgatan 

till det förslagna parkeringshuset på Köpmantorget istället för att åka på Norra Hamngatan 

(figur 36, s. 33). För att tydligt visa att det är ett gångfartsområde kommer det att anläggas 

med gatsten och en viss del kommer att vara upphöjd för att sänka biltrafikens hastighet 

ytterligare. Upphöjningen och gatstenen är viktiga faktorer för att skapa en bra anslutning 

mellan å-rummet och centrum (figur 38).  

 

Figur 38: Illustration över hur det nya gångfartsområde kan se ut. 

4.3.6 Ny gestaltning av den offentliga möbleringen 

Utifrån Luleå kommuns idé om att gestaltning och utformning är viktigt för att skapa en 

helhet i staden samt bli en del av stadens karaktär har ett förslag utformats för den offentliga 

 
Figur 37: Illustration på hur ett 
gångfartsområde kan förändra det 
offentliga rummet. 
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möbleringen i stadskärnan. Förslaget riktar sig till att skapa en ny och sammanhängande 

utformning av bänkar som ska stå sig under alla årstider. Idag är bänkarna i stadskärnan 

opassande och oestetiskt tilltalande och skapar inte en bra bild av stadskärnan. I figur 39 visas 

de bänkar som idag står längs strandpromenaden och i figur 40 visas de bänkar som står på 

gågatan i stadskärnan. Bänkarna har ingen enhetlig färg eller utformning. De måste inte vara 

exakt lika men det bör finnas en röd tråd som för de båda stadsrummen samman genom 

möblering.  

Förslaget för att skapa en röd tråd i den offentliga möbleringen är att ha samma bänktyp i alla 

stadsrum men exempelvis färgen kan skilja dem åt. Genom en enhetlig, tilltalande och 

komfortabel bänktyp kan möbleringen i centrum göra att fler människor använder dem och 

det blir på så vis mer folk både i rörelse och i stillhet, i stadskärnan. Stadskärnans attraktivitet 

kan stärkas med mer folkliv vilket kan skapas genom bänkar. Bänkarna bör inte ta upp 

mycket plats eftersom det inte ska vara krångligt att orientera sig i staden. Illustrationer på hur 

bänkarna skulle kunna förändra de offentliga rummen och skapa en sammanhängande 

gestaltning visas i figur 41 och 42. Bänkarna i de digitala illustrationerna (figur 41 & 42) är 

hämtade från Nola (u.å.). 

Figur 39: Bänktypen som finns längs 
strandpromenaden. 

Figur 40: Bänktypen som finns längs gågatan. 
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Figur 41: Illustration på hur strandpromenaden kan förändras med bänkar. 

 

Figur 42: Illustration på bänkar i centrum. 
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5 Diskussion 

 I detta avsnitt diskuteras om metoderna som använts varit relevanta samt resultatet av 

studien.  Vidare diskuteras avgränsningen och sambandet mellan teori och resultat. 

5.1 Val av metod  

De metoder som användes i studien var observation och innehållsanalys. Metoderna 

fungerade bra och var mycket användbara för att skapa resultatet.  

 

I den del av observationen där vi fick en rundvandring kan kritiseras eftersom Dick Nilsson 

arbetar på kommunen och kan anses vara partisk. Något som hade kunnat stödja resultatet av 

observationen ytterligare hade varit om vi involverat invånarna i Söderhamn. Detta för att se 

vad de tycker och hur de upplever stadskärnan, förutom det vi fick ut av 

fokusgruppsundersökningen som Söderhamns kommun utförde. Att inte involvera invånarna 

var ett val från oss för att kunna se stadskärnan i ett utifrånperspektiv eftersom kommunen vill 

öka sin befolkning och inte bara tillfredsställa invånarna som bor där idag. En kombination av 

ett utifrånperspektiv och lokalkännedom hade troligtvis varit optimalt, dock för tidskrävande i 

denna studie eftersom fokus låg på innehållsanalysen. Valet att se stadskärnan i ett 

utifrånperspektiv kan anses både positivt och negativt. Det kan anses vara positivt att vi med 

helt nya ögon tittade på stadskärnan och såg det som invånarna i Söderhamn inte såg, 

eftersom det är lätt att bli hemmablind. Det som kan anses vara negativt i vår bedömning är 

att vi inte har någon lokalkännedom och att vi normalt inte vistas i staden. Det var därför vi 

valde att ha med Dick Nilsson för att ta del av Dicks lokalkännedom och vi tittade även på 

fokusgruppsundersökningen för att få en inblick i vad Söderhamnsborna tyckte. 

Fokusgruppsundersökningen var dock inte lika omfattande som vi önskat eftersom enbart 7-

10 personer var deltagande i varje grupp. Observationen utfördes under en vinterdag och inte 

under andra årstider vilket kan anses vara negativt eftersom staden kan upplevas olika under 

olika årstider.  

 

I observationen användes Kevin Lynchs analysmetod vilken är en gammal metod från 1960-

talet. Metoden känns fortfarande aktuell eftersom städerna skapas utifrån människornas behov 

och att kartlägga hur de upplever staden med de fem elementen känns högst relevant. Städer 

kommer förmodligen alltid att bestå av de fem elementen som Kevin Lynch använder sig av 

och metoden kommer troligtvis att användas i framtiden men utifrån de förutsättningar som 

kan komma att finnas där. Det är en metod som är applicerbar på städer i hela världen 
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eftersom det troligtvis alltid finns en mental karta hos invånarna i en stad. Metoden syftar 

egentligen till att invånarna ska skapa sin mentala karta av staden och inte de som ska planera 

den. Dock valde vi att skapa vår mentala karta över stadskärnan utan invånarnas involvering 

för att få ett tydligt utifrån perspektiv.  

 

I observationen användes även en SWOT-analys för att kartlägga styrkorna, svagheterna, 

möjligheterna och hoten i Söderhamns stadskärna. Det är svårt att avgöra om ett visst attribut 

i staden kan sättas i ett visst fack. Att det är komplicerat att placera attributen gör det svårt att 

skapa en SWOT-analys, samtidigt är det ett bra verktyg för att analysera staden och dess 

funktioner mer ingående. Metoden påverkades också av våra egna upplevelser av staden och 

hade haft bättre grund om invånarna i Söderhamn hade varit med och skapat SWOT-analysen. 

SWOT-analysen gav ett väldigt tydlig resultat som är lätt att läsa av och arbeta utifrån 

speciellt i arbetet att ta fram planeringsförslag för en attraktiv stadskärna.  

 

Innehållsanalysen kombinerat med observationen var en lyckad kombination och kan vara ett 

bra verktyg för andra kommuner som vill göra samma analys. Det var svårt att inte vara 

partisk när urvalet av kommuner skedde eftersom tycke och smak lätt påverkar hur texten 

analyseras och vad som anses vara ett bra förslag. I denna del av studien var det viktigt att 

hålla fokus på Söderhamns behov och verkligen välja de kommuner som hade konkreta 

förslag och lösningar. Troligtvis hade fler kommuner haft användbart material om vi använt 

ett annat tillvägagångssätt för att analysera texten. Eftersom alla Sveriges 290 kommuner 

skulle analyseras i det första steget ansågs det vara mest effektivt att använda sökord för att 

undersöka texten.  

5.2 Resultat 

I observationen skapades en Kevin Lynch karta samt en SWOT-analys för att kartlägga 

Söderhamns behov och hur det ser ut idag. Ett landmärke var det enda som inte fanns i 

stadskärnan. Dock var inte detta något som vi tog tillvara på eftersom det inte var någon 

kommun som ansåg att ett landmärke var viktigt för stadskärnan.  

 

I innehållsanalysens resultat presenterades de fyra kommunera som vi ansåg hade de bästa 

utvecklade idéerna för en attraktiv stadskärna och som motsvarade Söderhamns behov. Det 

var en slump att alla fyra kommunerna som valdes låg vid vattnet precis som Söderhamn. Det 
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är viktigt att tillägga att idéerna inte valdes utifrån kommunernas geografiska läge utan de 

valdes på grund av deras idéer. 

 

De sex förslagen vi tog fram för att skapa en attraktiv stadskärna i Söderhamn stämmer 

överens med de behov som Söderhamn har och med den vetenskapliga bakgrunden. Förslagen 

skapar tillsammans ett attraktiv och unik stadskärna och som Öberg (2008) påpekar finns det 

fem utvecklingsområden för att skapa en unik och attraktiv stadskärna, med 

planeringsförslagen är alla dessa uppfyllda. Öberg (2008) ansåg även att det är viktigt att 

alltid arbeta med dessa utvecklingsområden. Att staden alltid utvecklas är viktigt för 

Söderhamn för att stadskärnan inte ska se likadan ut i 20 år till utan stadskärnan bör alltid 

utvecklas. Med de sex förslagen har stadskärnan blivit ett upplevelserum vilket kan 

konkurrera med E-center och närliggande extern handel. Eftersom att det är upplevelsen av 

stadskärnan som är de externa handelsplatsernas främsta konkurrent enligt Öberg (2008) var 

detta en viktig punkt att arbeta med. Gehl Architects (2004) skrev att de städer som utvecklar 

en attraktiv stadskärna med offentliga mötesplatser och folkliv får en tydlig konkurrensfördel 

mot andra stadskärnor och med förslaget om offentliga mötesplatser kanske detta kan locka 

människor från andra orter. Dock menar Franzén (2003) att om en stad blir för attraktiv och 

det investeras för mycket pengar kan detta leda till en stad som inte lockar till sig olika typer 

av människor. Detta anses inte bli ett problem i Söderhamn eftersom det troligtvis handlar om 

storstäder med mycket god ekonomi.  

 

Gehl Architects (2004) och Öbergs (2008) idéer liknar varandra eftersom de anser att för att 

skapa en attraktiv stadskärna bör staden vara ett upplevelserum. Att staden bör vara ett 

upplevelserum för att vara attraktiv är en väldigt viktig faktor som vi har arbetat mycket med i 

denna studie. Detta bör också samspela med det som Jacobs (1961/2004) menar att det ska 

vara en plats för alla människor även de som vill ha lugn och ro. Troligtvis handlar det om att 

skapa en plats där människor vill vistas samtidigt som det bör finnas ett attraktivt utbud av 

butiker och service. Detta kan knytas samman med ett av förslagen för en attraktiv stadskärna 

som är att skapa en tydlig mittpunkt på torget där Strykjärnsparken tidigare låg. Förslaget 

styrks av Carmona et al.(2010) som skriver att ett offentligt rum utan en mittpunkt har större 

risk att bli oanvänt och tomt på människor. Det kan dock anses som en grov generalisering att 

människor kommer att använda torget enbart för att det finns en mittpunkt. Det är viktigt att 

torget och stadskärnan är lockande och inbjudande för att människor ska vilja vistas där. Hela 

detta stycke kan sammanfattas i det som Boverket (2002) skriver att alla funktioner i staden 
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har en betydelse och måste samspela med varandra för att skapa ett attraktivt offentligt rum. 

Förslagen stämmer överens med fokusgruppsundersökningen eftersom deltagarna ville ha en 

levande stadskärna och en utvecklad skärgård.  

 

Förslagen har inriktat sig på strategier och illustrationer som är till för att visa funktionen samt 

visionen av förslaget. Eftersom vi inte har framställt en detaljplan har vi inte gått ner på djupet 

gällande detaljer som bygglov, teknisk försörjning och dylikt. Arbetet har fokuserat på 

planeringsåtgärder som kan appliceras för att skapa en attraktiv stadskärna och förklara de 

olika funktionerna snarare än att fokusera på detaljerade utformningsförslag. Denna 

avgränsning känns relevant för studiens omfattning.  
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6 Slutsats 

I detta avsnitt presenteras slutsatsen av frågeställningen och förslag för framtida forskning. 

Frågeställning: 

 

Vilka åtgärder kan appliceras för att stärka stadskärnans attraktivitet i Söderhamns stad?  

 

Förtätning med bostäder och näringsverksamheter, förnyelse av å-rummet, nya 

parkeringslösningar, utvecklade offentliga mötesplatser, gångfartsområde samt förnyelse av 

viss gestaltning i stadskärnan är de planeringsåtgärder som kan appliceras för att stärka 

stadskärnans attraktivitet i Söderhamns stad. Förslagen kan leda till en attraktiv stadskärna 

genom ökat folkliv i stadskärnan, minskad biltrafik samt att Söderhamnsån blir en del av 

centrum.  Dessa åtgärder är en del av de strategier som Söderhamns kommun måste arbeta 

med för en attraktiv stadskärna. Innehållsanalys i en kombination med observation är ett bra 

tillvägagångsätt för att skapa planförslag inom kommuner. Det behöver nödvändigtvis inte 

vara planförslag för en attraktiv stadskärna.  

 

I denna studie låg fokus på att skapa förslag utan att ta med den ekonomiska aspekten. Ett 

förslag till framtida forskning är att involvera den ekonomiska aspekten för att kunna 

presentera ett mer realistiskt förslag. I framtida forskning vore det även önskvärt att skapa 

detaljplaner för att skapa ett ännu bättre planförslag till kommunen och även skapa detaljerade 

illustrationer och ritningar på hur stadsrummet förslagsvis faktiskt ska se ut. För att ha en 

bättre grund att stå på när förslagen bildas bör observationen av staden ske under flera 

tillfällen och under flera årstider. Att observera under flera tillfällen är viktigt för att se hur 

människor rör sig i stadskärnan och på så vis se ett rörelsemönster över en längre tid.  
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Fokusgruppsundersökning 2010 
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i Söderhamn tycker är viktigt för att de ska vilja bo och leva i Söderhamn.  
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