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Bakgrund och syfte
Projektet ’Entreprenöriella landsbygdsenklaver’ är det första projekt som tilldelats medel av
Familjen Kamprads stiftelse inom området entreprenörskap – särskilt sådan som främjar en
levande landsbygd. Projektet bygger på idén att varje bygd har sina specifika förutsättningar
och att människorna som bor där också är speciella, varför varje bygd har unika
förutsättningar för entreprenörskap. Tidigt i planeringen av projektet skapades begreppet
”landsbygdsenklav” och med detta begrepp som ledstjärna identifierades socken som ett
möjligt sätt att uppfatta och beskriva en entreprenöriell bygd präglad av stark samhörighet och
handlingskraft. I planeringen av projektet diskuterades vilka bygder (socknar) som skulle ingå
i studien, vilket ledde till att socknarna Långasjö i Emmaboda kommun samt
Älmeboda/Rävemåla och Urshult i Tingsryds kommun valdes ut. Denna rapport redovisar
delprojekten i Långasjö.
Syftet med hela projektet formulerades på följande sätt:
•

Att kartlägga förutsättningar för samt mobilisera entreprenörskapet i tre mindre
småländska samhällen (Älmeboda/Rävemåla, Urshult och Långasjö).

•

Att utveckla nydanande teorier och begrepp för utveckling av entreprenörskap för en
levande landsbygd med utgångspunkt i de utvalda samhällena.

•

Att rekrytera och engagera framstående studenter i mobiliserandet av entreprenörskap
i dessa småländska samhällen och att påbörja utformandet av en struktur vid
Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, där studenter utbildas för entreprenörskap i
regionen och tränas till att bidra till regionens utveckling.

•

Att sprida lärdomarna från projektet.

Syftet med denna rapport är att redovisa resultatet från de två studentprojekt som genomförts i
Långasjö så att lärdomarna från dessa projekt kan spridas till andra landsbygder med liknande
förutsättningar och ambitioner att utveckla sina bygder. De konkreta lärdomarna från
Långasjö ligger tillsammans med lärdomarna från de två andra bygderna till grund för mer
teoretiskt inriktade arbeten som redovisas i vetenskapliga artiklar som ett bidrag till i första
hand forskningen om entreprenörskap i landsbygdskontexter.
Projektet inleddes med en förstudie av de tre bygderna som avslutades med en rapport från
vardera bygd (för förstudien om Långasjö, se Johansson, et.al., 2013). Förstudien inleddes
med att fyra av forskarna i projektet besökte alla de tre landsbygderna och knöt kontakter med
personer som representerade bygden via företag, hembygdsföreningar, sockenråd,
idrottsföreningar mm. Åtta stipendier utlystes till studenter som bereddes möjlighet att delta i
förstudien. Som ett led i förstudien genomfördes fokusgruppsmöten i var och en av bygderna
med deltagande av forskarna och studenterna.
Ekonomistudenterna Sanna Östmark och Oskar Andersson valde att engagera sig i Långasjö
och deltog tillsammans med två av forskarna i det inledande fokusgruppsmötet i Långasjö.
Från bygden fanns åtta personer som utgjordes av företagare, kommun- och bankanställd samt
personer aktiva i sockenråd och hembygdsförening. Som framgår att förstudierapporten
resulterade det inledande mötet i att tiotalet olika utvecklingsprojekt identifierades och
diskuterades. Förslagen som presenterades var inte nya, utan var idéer som funnits under en
längre tid i bygden.
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En av idéerna som fördes fram rörde behovet av en mötesplats eller samlingspunkt i bygden.
Det fanns tidigare en restaurang i bygden som brann ned för tiotalet år sedan. Restaurangen
ansågs ha varit en viktig samlingspunkt och det fanns en stark önskan om att återskapa en
mötesplats som samtidigt mötte ett behov för bygdens människor och samtidigt var ett
attraktivt besöksmål för turister. Att detta varit ett allmänt önskemål från bygdens människor
visade mycket tydligt en genomförd enkät som gått ut till samtliga invånare i bygden. Sanna
Östmark var den student som engagerade sig i detta projekt genom att i dialog med
representanter från fokusgruppen samla en grupp som tillsammans arbetade vidare med detta
projekt. Ganska snart stod det klart att det att gruppen skulle behöva kompetens inom
byggnadskonstruktion. Därför engagerades två studenter från
byggnadsutformningsprogrammet vid Linnéuniversitetet, Clara Bredmark och Josephine
Karlström.
Projektet ”Långasjös mötesplats” blev ett av de två studentdrivna projekt som genomfördes.
Sanna Östmark ansvarade för processledning och Clara Bredmark och Josephinge Karlström
medverkade genom att bidra med förslag och skisser på byggnationen av mötesplatsen.
Resultatet presenteras som en självständig del av denna rapport.
Vid fokusgruppsmötet diskuterades Långasjös varumärke. Diskussionen visade att det fanns
ett behov av att tydligare profilera bygden och marknadsföra bygden utåt på ett bättre sätt.
Tidningen Träskoposten (http://www.traskoposten.se/ ) ges ut med fyra nummer per år och
distribueras till samtliga hushåll i Långasjö socken. Träskoposten innehåller nyheter om vad
som sker i socknen, nyheter som inte hamnar i lokalpressen men som ändå har ett stort
nyhetsvärde för invånaren i Långasjö. Vidare finns Långasjökrönikan 2012, som är en
påkostad inbunden 10-årskrönika olika artiklar om bygden förr och nu. Trots dessa kanaler
som ger god information om bygden ansågs det finnas ett behov av att tydligare kunna
marknadsföra bygden utåt. Träskoposten riktar sig i första hand till bygdens invånare, medan
det skulle behövas en ny hemsida och ett mer genomtänkt sätt att marknadsföra bygden utåt
för att attrahera människor till bygden, turister såväl som fast boende.
Projektet ”Utveckling av Långasjös kommunikation och värdegrunder” blev det andra av de
två studentdrivna projekt som genomfördes i Långasjö. Oskar Andersson ansvarade för
genomförandet av detta projekt. Resultatet från detta projekt presenteras som en självständig
del av denna rapport.
Undertecknad redaktör för denna rapport fungerade under projekttiden som handledare till
Sanna och Oskar. Författare till de två delrapporter som nu följer är studenterna. Första
avsnittet av den första rapporten är författad av Sanna Östmark och det andra avsnittet har
författats av Clara Bredmark och Josephine Karlström. Oskar Andersson är författare till den
andra delrapporten. Studentrapporterna har behandlats i seminarier med deltagande av
samtliga forskare och studenter i projektet
Denna rapport avslutas med ett avsnitt där forskarna kommenterar processen.
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Förord
Långasjös mötesplats- ett projekt för framtiden är ett delprojekt i större forskningsprojektet
Entreprenöriella landsbygdsenklaver som tilldelats medel från Familjen Kamprads stiftelse
inom området entreprenörskap, specifikt sådan som främjar en levande landsbygd. Syftet med
den övergripande studien är att kartlägga förutsättningarna för samt mobilisera
entreprenörskapet i tre mindre småländska orter; Älmeboda/Rävemåla, Långasjö samt Urshult
(Entreprenöriella landsbygdsenklaver, 2013).
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1. Inledning
Långasjö socken i Emmaboda kommun utgörs av knappt 900 personer. Som mindre
landsbygd gestaltar dock Långasjö socken en större kraft, vilken gör sig väl känd även utanför
kommunens gränser. Den starka kraften av kollektiv samverkan, engagemang och
handlingskraft är ledord för vad som symboliserar den omtalade Långasjöandan (Peter
Bressler, Långasjö på 56 min- P4, 2012). Med ledordet ”det ska gå” har invånarna i bygden
genomfört projekt för ett bättre samhälle. Tillsammans har bygden bland annat restaurerat
Långasjön som innan omfattande utgrävningar och lyckosam vattenfyllning på 50-talet var
igenväxt och dylik. Vidare beskriver Långasjös historia ytterligare projekt som alla drivits
fram och förverkligats av invånarna. Dessa projekt exemplifieras av återuppbygganden av den
nedbrunna bygdegården, byggnationen av Långasjös ridhus samt karaktäriseras av det stora
ideella engagemanget i sockenrådet och bygdens alla föreningar (Långasjökrönikan, 2012).
Långasjö är med andra ord en bygd som kännetecknas av engagemang och som drivs av
utveckling och framtidstro. Trots den starka gemenskapen uttrycker bygden dock en
avsaknad av en fysisk mötesplats, där invånare liksom turister kan träffas och förnimma den
samhörighet som bygden ändå drivs utav. Sockenrådet har genom projektet ”Hela Sverige ska
leva”, tagit fram förslag och arbetsgrupper för olika projekt som skall lyfta bygden som sådan.
Projekten grundas i önskemål från bybor och som vidare presenterats i den lokala
utvecklingsplanen. Dessa förslag och önskemål har sedermera bekräftats och uppdaterats i en
utskickad enkät, hösten 20121. Det största intresset ligger fortfarande i förhoppningen om en
mötesplats och då främst i form utav en matplats. Långasjö hade tidigare en matplats i form
utav ett lunchställe men som sedermera brann ned. Inga initiativ togs för att återuppföra
matplatsen och projektgruppen för en mötesplats har inte heller arbetat fram konkreta förslag
utifrån önskemålet om en mötesplats.
Med det här som grund kan det antas att det finns ett utrymme för och möjligheter till att
utveckla arbetet kring önskemålet om en mötesplats och samtidigt grunda det i behovet av en
matplats. Intresset från Linnéuniversitetets representant baseras på huruvida utomstående
aktörer kan skapa alternativa förutsättningar för förverkligandet av en mötesplats, genom
krafterna utav den så kallade Långasjöandan.

2. Projektgenomförande
2.1 Från fokusgrupp till projektgrupp
Ett första steg i att lära känna bygden och de krafter som verkar inom den var att träffa
deltagare från bygden inom forumet för en fokusgrupp. Detta var det första mötet med bygden
för de medverkande studenterna från Linnéuniversitetet. Under fokusgruppsmomentet där åtta
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Sockenrådet i Långasjö skickade ut en enkät till samtliga invånare i Långasjösocken under hösten 2012 för att
kartlägga de önskemål och behov som finns i bygden.
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representanter från Långasjö deltog framfördes många önskemål och intressanta idéer kring
bygden och dess framtid. Mycket utav den information som Linnéuniversitetets representanter
delgavs under mötet återfinns eller kan kopplas till tidigare material om bygden och dess
önskade utveckling. Invånarna har tidigare fått möjlighet att uttrycka dessa tankar i
utvecklingsplanen från 2010 som Emmaboda kommun ansvarade för. Därmed kan många
utav Långasjöbornas önskemål härledas en tid tillbaka i historien.
Under fokusgruppmötet diskuterades avsaknaden av en fysisk mötesplats, där invånare såväl
som turister skulle kunna träffas över generationsgränser och interagera med varandra. Den
här mötesplatsen menade mötesdeltagarna kunde formeras med grund i någon form utav
matställe, café eller restaurang, vilken också skulle vara öppen både på dagtid och på kvällar
och helger.
Idén om en mötesplats i form utav ett matställe bearbetades vidare mellan deltagarna från
Linnéuniversitetet efter det avslutade fokusgruppsmomentet. Tankarna bollades mellan
huruvida projektet som sådant var genomförbart med oss som externa deltagare samt hur
upplägget och arbetet skulle passa in inom ramen för projekt för en levande landsbygd.
Samtliga representanter inom arbetsgruppen från Linnéuniversitetet var dock eniga om att
projektet för en mötesplats i Långasjö uppfyllde de ovan nämnda kraven. Det kan antas att en
fysisk mötesplats inte bara kan stärka bygdens samhörighet utan också möjliggöra för
utomstående att interagera med bygden. Att dessutom grunda denna mötesplats på någon form
av matplats skulle möjliggöra för aktivitet mellan människor och vidare då ge förutsättningar
för en levande landsbygd.
För att vidare utreda hur starkt intresset i bygden faktiskt var för att genomföra ett sådant här
projekt, tillsammans med representanter från Linnéuniversitetet, så bestämdes ytterligare ett
möte med invånare från Långasjö. Under detta möte fanns intresset av att djupare diskutera de
olika drivkrafterna i bygden utifrån det kvinnliga perspektivet, detta då representanterna från
Linneuniversitetet uppfattat att kvinnorna under fokusgruppsmötet hade intressanta och djupa
funderingar på hur bygden kunde utvecklas. Under mötet utvecklades de tankegångar kring
tidigare önskemål men det ämne som tog upp mycket av diskussionen under mötet var just
hur en mötesplats i bygden skulle kunna formeras. Med ytterligare idéer och underlag för
projektet kring mötesplatsen, utvecklade och formerade en utav Linnéuniversitetets
representanter därefter en projektplan för hur ett sådant här projekt skulle kunna genomföras.
Projektplanen presenterades slutligen för några utav de personer som idag utgör en
arbetsgrupp inom sockenrådet tillika de personer som också utformade den enkät som
cirkulerat inom bygden under hösten 2012. Projektplanen mottogs med intresse och mötet
resulterade således i en namnlista på personer inom bygden som kunde tänkas vara
intresserade av att medverka i en projektgrupp för en mötesplats men även personer från
bygden med erfarenheter av liknande insatser.
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2.2 Mötesplatsen – Restaurang eller Café?
Det första mötet med den nyformade projektgruppen, med sex deltagare från Långasjö och en
representant från Linnéuniversitetet, genomfördes i början av januari 2013. Samtalen under
det första mötet utgick ifrån de svar och önskemål som enkäten genererat under hösten och
julen 2012. Att bygden önskat en mötesplats i form utav en matplats var givet, vilket skapade
engagemang och framtidstro för gruppen och dess kommande arbete.
Under våren har således flertalet möten genomförts utav projektgruppen. Det har förts
diskussioner kring huruvida mötesplatsen skall formeras som endast ett matställe eller om det
skall fyllas med kompletterade aktiviteter. Då medlemmarna i gruppen deltar i ideellt syfte
och samtliga har uppdrag vid sidan om så utgick diskussionerna till en början kring mindre
formationer av mötesplatser, för att det skulle vara ett hanterbart projekt för gruppen. Det
mindre projektet, som det kom att kallas, utgjordes av idéerna om ett permanent café som
skulle hålla öppet under hela året, dagtid som kvällstid. Driften kunde skötas genom olika
engagemang utav de många föreningar som verkar inom bygden. Problematiken kring ett
sådant arrangemang för en mötesplats utgörs dock av bristen på lokaler på orten, enligt
deltagarna från Långasjö. Många diskussioner hölls kring huruvida det fanns möjlighet att
bygga ut eller renovera existerande lokaler såsom vandrarhemmet men även här fanns det
tydliga hinder för ett förverkligande av en mötesplats. Fastighetsägarna för vandrarhemmet
har invändningar på tillbygge, vilket är nödvändigt för att driva en caféverksamhet i lokalerna.
Andra befintliga lokaler har föreslagits som utgångspunkter för ett café i Långasjö där bland
annat Klasatorpet kommit på förslag. Samtliga Långasjöbor har dock varit eniga om att
avståndet till torpet är alldeles för långt ifrån de centrala delarna av byn för att driften skulle
vara hållbar. Avsaknaden av möjliga lokaler i bygden har uttryckts av samtliga gruppdeltagare
från Långasjö vilket har resulterat i att det mindre projektet lagts åt sidan.
Ett nybygge har av deltagarna således framförts som lösning på bristen utav möjliga befintliga
lokaler. Att bygga nya lokaler som skall fungera som en mötesplats och matställe har kallats
det stora projektet. Att bygga från grunden skulle även ge möjligheter att bygga ett kök där
det i sådant fall skulle ges förutsättningar för matservering.
Gruppen har varit enig om att ett matställe i en större formation, det vill säga en restaurang
med lunch och middagsbjudningar, dock bör kompletteras med utrymmen för andra
aktiviteter för att skapa ett mervärde för mötesplatsen som sådan. Gruppen har spekulerat
kring möjligheterna att bygga en mötesplats som då skulle ligga centralt i bygden och nära
Långasjön, som är en naturlig träffpunkt i dagsläget. I det här bygget kunde man då utforma
lokaler för en restaurang såväl som kompletterade aktiviteter kring sjön.
Restaurangfaciliteterna kunde man sedan hyra ut till krögarna och intressenter som vidare
ansvarade för driften av matstället. Resterade utrymme skulle vara givna för olika former av
aktiviteter. Dessa utrymmen som då skulle inkluderas i bygget och därmed skapa ett mervärde
för formationen kunde vara bastu, omklädningsrum och duschar för gäster som vill utnyttja
den närliggande sjön och badplatsen.
Ett sådant här byggnadsprojekt är dock beroende av bidrag för att kunna formeras, bidrag som
efter projektgruppens undersökningar kan sökas via Boverket. Vidare visade den utskickade
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enkäten (hösten 2012) att även bybor i Långasjö kunde tänkas ge bidrag, i olika former, för en
sådan här byggnation.
För att visualisera och på bättre sätt föra en vidare diskussion kring utformningen av ett sådant
här bygge så engagerades två studenter från Byggnadsutformningsprogrammet på
Linnéuniversitetet. Studenternas uppdrag har under våren varit att, utifrån önskemål, skissera
hur ett sådant här bygge skulle kunna utformas. Dessa skisser skall vidare fungera som
underlag såväl som inspiration för Långasjös bybor men även som stödmaterial åt den
ansökan som skall skickas till Boverket (specifik information kring byggnationen samt skisser
finns under avsnitt 2).
Under våren har projektmötena med de utvalda deltagarna lagt mycket fokus på hur och med
vilka medel ansökan till Boverket skall arbetas fram. Gruppen har även fört många
diskussioner hur och med vilka denna verksamhet skall drivas runt, det finns många förslag
men ännu är inga beslut tagna.
Då det större projektet är en mer långtgående process där klartecken för eventuella bidrag kan
förväntas först under våren 2014 och en byggnation för mötesplatsen därmed inte kan vara
färdig förrän tidigast 2015, i och med all projektering och vad det innebär, så kvarstår behovet
av en mötesplats på kort sikt.

2.3 Ett samspel för projektgenomförande
Visionen för projektet har varit att utforma en mötesplats i Långasjö, där möjlighet till
samhörighet och gemenskap mellan Långasjöbor såväl som turister kan alstras. Målet för
projektgruppen är idag att bygga denna mötesplats från grunden och därmed utforma
alternativa aktiviteter som kan fylla denna byggnation och på så sätt även skapa mervärde för
projektet i sig. Processen för att kunna genomföra detta är lång, då projektet uteslutande skall
baseras på bidrag, vilka bland annat skall sökas via Boverket. Arbetet med ansökan är
påbörjad men under tiden som denna insats genomförs så har gruppen enats om att försöka
arrangera, alternativt samordna andra grupper som är intresserade av att arrangera, tillfälliga
evenemang som skall fungera som mötesplatser i bygden. Under det sista mötet, som
representanten från Linnéuniversitetet deltog i, togs ett beslut av gruppen att ett första
arrangemang skall äga rum fredagen den 23 augusti, 2013. Syftet med arrangemanget är att
dels utforma en temporär mötesplats som skall symbolisera visionen om en nybyggnation vid
sjön och dels informera kring det arbete som gjorts hittills och vad som förväntas framöver.

3. Rekommendationer inför framtiden
Som tidigare beskrivits finns ett gemensamt och tydligt önskemål om en mötesplats i
Långasjö. Med det här aktuella behovet som bygden tillsammans framhäver, kopplat till den
10	
  
	
  

historiska beskrivningen om ett samhälle med stark vilja att utvecklas, så kan det antas att ett
förverkligande av projektet är möjligt och realistiskt. Tidigare utförda projekt i Långasjö har
dock inte genomförts över en natt och inte heller av en enskild person. Enligt beskrivningar
och historiska tillbakablickar utifrån invånare i bygden så är det snarare det kollektiva
engagemanget och viljan att tillsammans förverkliga idéer som är kärnan i bygdens driftighet
och framåtanda. Därför utgår vidare rekommendationer av projektet kring betydelsen av det
gemensamma arbetet och initiativförmågan.

3.1 Samordning och aktivt deltagande
Likt projektgruppens aktuella stomme och deltagande, med 6-8 personer från bygden, bör så
även framtida projektgrupp operera. För att projektet skall ha så stora förutsättningar som
möjligt att formeras och förverkligas så är det av betydelse att de personer som är involverade
idag även tar ansvar i fortsättningen. Mycket av det arbete som hittills gjorts samt de förslag
som diskuterats fram under våren har lagt en betydande och bra grund för vidare arbete.
Gruppen besitter tillsammans unik kunskap, som riskerar att gå förlorad om några väljer att
kliva av projektet. För att den här projektgruppen, i mottsatts till tidigare formationer med
syfte att arbeta fram önskemålet om en mötesplats, faktiskt skall ge resultat så är det viktigt
med aktivt deltagande och gemensamt engagemang. Det här skulle således innebära att
gruppen tar ansvar för att samordna det egna idé- /arbetsteamet samt att på ett större plan
faktiskt ta ansvar för att uppfylla ett önskemål som bygden tydligt behöver och önskar. Den
existerade projektgruppen har drivkraft och ambitioner, ta tillvara på dessa.

3.2 Kollektivt arbete
Som ovan nämnt, så har invånare skildrat historier om tidigare byggen som utformats och
uppförts i Långasjö. Samtliga formationer beskrivs ha grundats i bygdens kollektiva
engagemang, även uttryckt ”Långasjöandan”. Om den här andan fortfarande verkar inom
bygden kan det tänkas finnas en relevans att också utnyttja den. Gruppen bör därför aktivt
agera marknadsförare eller ambassadörer för projektet och se till att sprida information om att
arbetet för en mötesplats existerar och verkar. Detta kan även ge vidare input till arbetet. Det
torde vara givet att det är lättare att få andra personer delaktiga i det praktiska arbetet kring
mötesplatsen om människor runt om kring vet att arbetet pågår. Det har skrivits om projektets
existens samt arbetet runt omkring det i Långasjös tidning Träskoposten. Det finnas dock ett
värde i att följa upp informationen vidare, det här genom en mindre arrangerad, kanske även
tillfällig, mötesplats (mer utförlig rekommendation om det sistnämna finns under punkt 3.3
Mötesplatsarrangemang). Som avslutande tips, med koppling till den första punkten i
rekommendationer kring själva projektgruppen och samordning, så innebär arbetet kring
utformningen av mötesplatsen inte uteslutande projektgruppen som sådan. Det kan finnas ett
värde i att den aktuella projektgruppen koordinerar och hanterar beslutsfattande frågor men
tar hjälp av resterande invånare i bygden för verkställande och utförande av praktiskt arbete så
som byggnation och eventuell drift av matplats.
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3.3 Mötesplatsarrangemang
Vad gäller rekommendationer för mötesplatsen som sådan, är vidare anvisningar uppdelade
likt arbetet inom gruppen. Under våren har som tidigare beskrivits arbetsgruppen för
mötesplatsen haft delade meningar. Det har diskuterats huruvida projektet skall starta i en
mindre skala, i en caféliknande formation i befintliga alternativt tillfälliga (tält) lokaler, eller
om projektet skall bana väg för en mötesplats i nyformerade lokaler där man också kan skapa
möjligheter till aktiviteter som fyller ett större syfte än bara en matplats. Projektgruppen
enades till slut om att de var mer intresserade av ett större projekt där mötesplatsen skall
byggas från grunden och i nya lokaler.
Vad gäller det större arrangemanget för en mötesplats så är tanken från gruppen att detta skall
förverkligas genom bidrag i olika former. Om detta blir aktuellt skall man därefter starta
alternativt tilldela ansvaret till en förening i bygden vilken skall ansvara för lokalerna och
hyra ut dem till intressenter var syfte bland annat är att driva någon form av matställe. Den
här visionen av en mötesplats grundar sig som sagt på att bidrag skall initiera byggnaden.
Därför bör de som redan tagit på sig ansvaret tillika arbete med bidragsansökningar att
fortsättningsvis arbeta med detta och samtidigt ansvara för de kringliggande sysslorna som
hör där till. Det här är dock en lång process, vilket skulle innebära ett förverkligande av en
mötesplats inte kommer att ske inom den närmsta framtiden.
En lösning på detta skulle dock vara att resterande projektmedlemmar ansvarar för en mer
tillfällig formation av en mötesplats i bygden. Det här för att så snart som möjligt ge resultat
för det uttalande önskemålet om behovet av en mötesplats. Genom att utforma tillfälliga
mötesplatsarrangemang kan projektgruppen inte bara känna av det faktiska intresset för
projektet, gruppen kan på detta sätt även sprida information om det pågående arbete för det
större arrangemanget som planeras i Långasjö och därigenom samla in personer som i sådant
fall är intresserade av att vara delaktiga på ett mer praktiskt plan om och när det större bygget
blir aktuellt.
För att få till dessa arrangemang kan projektgruppen som tidigare nämnt agera samordnare
och delegera ut uppgiften och ansvaret för var och en av dessa mötesplatsarrangemang.
Intresset är, enligt undersökningar som gjorts, kollektivt vilken skulle kunna innebära att
många föreningar och grupper i bygden kan tänkas vara delaktiga för sådana här uppgifter.
Mötesplatsarrangemangen kan formeras inom ramen för en specifik kväll (exempelvis
temakväll) alternativt tillfälliga inom en kortare period. Vad gäller det sistnämna föreslås att
projektgruppen tillsammans med någon/några föreningar i bygden arbetar fram temporära
byggen såsom tält, barack eller befintliga lokaler i närområdet som kan fungera som en
mötesplats. Det har tidigare diskuterats att Långasjön är en naturlig mötesplats och att det
större bygget skulle ha bäst förutsättningar på den platsen. Att slå upp ett tält eller sätta dit
mindre barack för möjligheter till café kan tänkas vara en bra idé för ett skapa en uppfattning
om konceptet och vidare även skapa mervärde för de turister såväl som bybor som vill
utnyttja sjöns möjligheter och natur.
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Slutligen finns möjligheterna att uppföra så kallade temakvällar i bygden. Under våren har
några utav medlemmarna i projektgruppen varit i kontakt med krögare i och utanför bygden,
vilka skulle kunna tänka sig att arrangera tillfälliga kvällar där de med tillgång till kök kan
bjuda in till middagar och pubkvällar för bygdens invånare. Det finns alltså ett värde i att ta
tillvara på dessa kontakter och med de förutsättningar som finns i bygden vad gäller lokaler
skapa möjligheter till temakvällar. De krögare som verkar utanför Långasjö ser inte intresset
för sådana här arrangemang inom bygden och de kan inte heller identifiera möjligheterna om
inte projektgruppen ansvarar för att sälja in konceptet till dem. Genom att skapa
förutsättningar för dessa entreprenörer och krögare att driva dags-/ kvällsenliga aktiviteter så
sprids inte bara Långasjös existens som ort utan man arbetar också för att skapa aktivitet i
bygden med interna såväl som externa faktorer, vilka tillsammans kan skapa en levande
landsbygd.
Vad som slutligen är värt att nämna i och med ovanstående rekommendationer, är att det bör
förtydligas att det är mötesplatsgruppen som står bakom kringliggande projekt för en
mötesplats även om det i praktiken delegeras ut och utförs av andra grupper i bygden. Detta
för att tydliggöra att arrangemangen är delmoment i processen för nybyggnationen av en
mötesplats. Delmomenten/ de mindre arrangemangen kan därmed tillsammans skapa
mervärde för det större projektet alternativt fungera som pilotprojekt för att se om en
mötesplats i praktiken kan verka i Långasjö. För ett detta skall utkristalliseras föreslås alltså
att mötesplatsgruppen arbetar så nära inpå och är på något sätt aktiva i alla projekt som görs
för att människor skall finna en allmän mötespunkt i Långasjö.

4. Reflektioner
Deltagandet i projekt för en levande landsbygd har resulterat i ett spännande och lärorikt
arbete kring människor och glesbygd. Orten Långasjö i Småland har givit mig insikt om att
entreprenörskap och företagande verkar även i de djupaste skogarna. Bygden har en identitet,
erkänd som ”Långasjöandan”, vilken inbegriper ett kollektivt engagemang och en framtidstro
med flertalet aktiviteter som bevis. Linnéuniversitetets intresse och arrangemang i bygden har
redan från start mottagits med entusiasm och engagemang. Det finns en vilja av att vara
delaktig och skapa fler och bättre förutsättningar för bygden som sådan. Därmed har
universitetets representanter enkelt fått möjlighet att ta en plats i bygden och tillsammans med
invånarna bolla idéer och utforma projekt för en levande landsbygd.
Svårighet i denna kontext har snarare legat i projektutformningen som sådan, det vill säga att
skapa ett projekt för bygden och som vidare skall drivas av bygden. Det här kräver att
byborna hyser stort förtroende till föreslagna projekt och att det finns ett djupare önskemål
eller behov av resultatet, inom Långasjö samhälle. Men med den starka efterfrågan på en
mötesplats, som påbörjat projekt vidare eftersträvar, och med ingredienser av den så kallade
Långasjöandan är förutsättningarna att anta som goda för att projektet skall drivas vidare även
efter universitetets deltagande avslutats.
Under projektets uppstart och genomförande har jag, som extern deltagare, åtagit mig rollen
som processledare/ katalysator. Det här för att dels se till att arbetet för en mötesplats kommer
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igång och fortgår i motsats till tidigare försök men också för att aktivt bolla idéer och skapa
utrymme för diskussioner, vilket kan antas vara av betydelse i och med ett sådant här projekt
då det i slutänden skall tillfredsställa en bred grupp av människor. Samarbetet och
arbetsprocessen har fungerat bra och det har formats intressanta och djupgående diskussioner
om arbetet och målsättningarna för projektet. Resultatet av dessa funderingar och samtal är
vad som idag manifesterar den starka grund som projektet ”mötesplatsen” nu växer fram och
utvecklas ifrån. Jag har därmed medvetet valt att inte tillskriva mig som någon tillfällig
projektledare och inte heller accepterar resterande deltagares försök att karaktärisera mig som
sådan eftersom grundtanken med projektet hela tiden varit att utforma projekt för bygden som
vidare ska drivas av bygden. Min tanke kring projekt för en levande landsbygd utgår ifrån ett
långsiktigt perspektiv och för att det projektet som sådant skall drivas vidare, efter
Linnéuniversitetets deltagande, krävs att engagemanget och drivkraften skall komma ifrån
bygden. Efter att mitt uppdrag som processledare/katalysator upphört så arbetar
projektgruppen vidare. Det finns i dagsläget tydliga ansvarspositioner men ingen har åtagit sig
rollen som projektledare.
Slutligen finns det ett intresse, från mig som Linneuniversitetets representant, att ägna en
tanke åt den erkända Långasjöandan och vad den i praktiken innebär, med anledning av vad
som iakttagits under deltagandets gång. Som beskrivningarna antyder så inbegriper den
omtalade företeelsen ett kollektivt engagemang och en stark framtidstro för initierade projekt
samt om bygden som helhet. Vad som är värt att nämna i detta sammanhang, vilket också
framträtt i djupare beskrivningar av de projekt som genomförts med referens till
Långasjöandan, är hur majoriteten av dessa projekt påbörjats/initierats av en så kallad eldsjäl.
Den här personen, som många inom Långasjö exemplifierar likt John Johansson även kallad
”påhittige John”, har genom de projekt som utförts haft stark tilltro inom bygden samt varit en
individ med förmågan att få saker och ting gjorda genom att bland annat inspirera och
engagera människor i sin omgivning. Med det som bakgrund kan det därmed antas att den så
kallade Långasjöandan är beroende av en eller flera eldsjälar för vilket den skall framträda
alternativt genomgående skall verka. Detta kan vidare kopplas till det hittills genomförda
arbete, kring projektet mötesplatsen. Det finns ett genomgående engagemang hos samtliga
deltagare, från fokusgrupp till projektgrupp, där intresset av att medverka och hjälpa till är
stort. Det kan dock tänkas att bygden i dagläget saknar en eldsjäl för den aktuella frågan.
Många vill som sagt hjälpa till och vara delaktiga men det finns inte någon individ som
utmärker sig vad gäller att aktivt driva och inom en snar framtid se till att visionen om en
mötesplats förverkligas, på eget bevåg eller med hjälp utav andra. Detta resonemang ter sig
starkare om man även tänker sig, likt de historiska beskrivningar av utförda projekt med
eldsjälarna som initiativtagare, att ett sådant här projekt sedermera skulle för länge sedan vara
påbörjat om nu behovet och önskemålet om en matplats i bygden funnit en längre tid och är
allmänt utbrett inom socken.
Ledorden det ska gå, som är djupt förankrade i bygden och som ideligen uttrycks av byborna,
kan ändock tyda på att bygden har en starkare gemenskap än vad som kan uppfattas av
utomstående. De så kallade eldsjälarna kan, historiskt sett, haft en betydelse vad gäller att
samordna orten till en helhet men att det vidare är den samordnade helheten som idag är
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andemeningen i Långasjöandan. Därmed sagt att med lite mer tid och med något bredare
engagemang, från bygdens sida, så kommer projektet mötesplatsen att i framtiden
föreverkligas, en gång för alla.
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Avsnitt 2
1. Bakgrund
För att kunna utforma en mötesplats i Långasjö inledde representanterna från
Byggnadsutformningsprogrammet vid Linneuniversitetet arbetet med att besöka den tilltänkta
platsen för en eventuell byggnation, (se karta). Under detta besök fick de även träffa en utav
medlemmarna i projektgruppen och fick höra om hans visioner kring mötesplatsen, samt ta
del utav en enkätundersökning som gjorts i bygden. Denna enkät behandlade intresset utav en
eventuell restaurang i Långasjö men även en lista med förslag på objekt som invånare i byn
önskade, vilket bland annat var toaletter och badtunna vid sjön. Vidare deltog
representanterna under ett möte med projektgruppen och fick höra de övriga medlemmarnas
tankar och idéer samt fick ökad insyn i hur gruppen fram till detta skede hade arbetat med
projektet. Efter mötet kunde en lista med önskemål om olika aktiviteter som skulle rymmas
i lokalen formuleras. På denna lista kunde följande avläsas:
•

Restaurang/Café

•

Fest/Konferenslokal

•

Ungdomsaktiviteter ex. biljard

•

Galleri/Butiksmöjlighet

•

Scen för framträdanden

•

Kontorsutrymme

•

Allmänna toaletter/dusch/omklädningsrum

Under projektets gång kom denna lista att revideras och förminskas för att kunna hålla den
eventuella lokalens storlek på en rimlig nivå.

2. Resultat
Med ovanstående önskemål som utgångspunkt, samt egna reflektioner och idéer, växte så
småningom en vision fram om hur mötesplatsen skulle komma att se ut. Utformarna hade
precis som invånarna lagt stor vikt vid det unika läget som platsen erbjuder; centralt i orten
men samtidigt naturskönt med en omgivning av stora lummiga trädkronor och ett hav av
vitsippor på vårkanten., samt närheten till vattnet. För att både tillgodose önskemålen om en
spektakulär byggnad men ändå försöka anpassa det tänkta huset till omgivningen, beslutades
ganska snart att utforma byggnaden som ett suterränghus. Detta för att både anpassa det till
den fysiska placeringen men även till bygden som helhet.
Att en byggnad bör ha vissa arkitektoniska kvalitéer är förstås en självklarhet, men varför man
poängterade detta önskemål i just detta fall var framförallt för att man vill få folk att reagera
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samt få en vilja av att stanna till här. Platsen ligger som sagt centralt och nära bilvägen där de
som rör sig i området normalt måste passera för att ta sig in eller ut ur bygden. Man ansåg det
därför viktigt att husets form på den östra sidan, dvs fasaden mot bilvägen, skulle utformas på
ett sådant vis att det fångar förbipasserandes intresse. Något som utformarna dock ansåg var
att man inte borde lägga mest krut på utformningen här, då det kan ses som husets “baksida”.
Den mer väsentliga och mest betydelsefulla arkitekturen bör finnas på husets västliga sida,
dvs. mot vattnet. Det viktiga blir då att skapa en tillräckligt tilltalande och spännande
arkitektur på den östra sidan, för att på så vis locka in besökare på området. resultatet blev att
satsa på ett skådespel mellan olika takhöjder/-former som kan ses från samtliga väderstreck.
Man kan t.ex. ana lanterninen över matsalen redan från den östra sidan. Väl inne på området
ska man mötas av något ännu mer i ögonfallande, d.v.s. den runda matsalsdelen med den stora
terrassen, och underliggande våning i sten.
Som nämndes tidigare så ville utformarna få huset att passa in i omgivande miljö, men
samtidigt skapa en unik arkitektonisk profil. När det kom till fasadklädsel valde vi därför
naturliga material, men också att kombinera olika av dessa för att skapa dynamik och
variation. Dessa material kom att bli oljad (eventuellt återvunnen) träpanel tillsammans sten
på undervåningen. Stenfasaden ger ett intryck av en stabil grund till huset, medan träpanelen
på ovanvåningen placeras stående för att öka höjdkänslan på det långsträckta suterränghuset.
Tillsammans ger de ett naturligt intryck och anpassas därmed till omkringliggande befintliga
byggnader som stenkyrkan och sockenstugan.
Att göra avvägningar mellan ytsnålt kontra spektakulärt har varit en återkommande fråga
under hela utformningsprocessen. Storleken på huset uppnår i nuläget en yta på 380m2. Denna
yta kan förstås diskuteras beroende på hur stor satsning man är villig att göra, vill man bara
satsa på endast restaurangdelen kan man förstås minska den totala ytan. En viktig sak att
poängtera är att man under sommaren, som ses som högsäsong för bygden, även kan nyttja
terrassen utanför matsalen för ytterligare matgäster.
Det som ändå gjort att det resulterat i denna storlek och planlösning är att vi anser att det bör
vara mer effektivt att bygga ett hus för flera olika ändamål (restaurang, lounge/bar och bastu)
för att kunna nyttja byggnaden i så många avseenden och lägen som möjligt. Därav har man
försökt hålla visionen på en relativt hög nivå. Dessutom krävs större tillgänglighet i allmänna
lokaler i form av ex. högre takhöjder och hiss etc., vilket måste tas hänsyn till vid
utformningen.
Resultatet av visualiseringen till mötesplatsen vid Långasjön är en bra utgångspunkt för
fortsatta arbeten. Denna sammanfattar och tydliggör nämligen de önskemål som bygdens
projektgrupp tagit upp, vilket kan förenkla kommande skissarbete som är en av de mest
kostsamma delarna i projekteringen.

2.1 Planlösningen
Bottenplan som kan nås via strandsidan, valde vi att utformas i ”må-bra-anda” med bastu och
relaxavdelning med tillhörande omklädningsrum och toaletter. Omklädningsrum samt en
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handikapptoalett som kan nås direkt ifrån entrén på bottenplanet via en mindre hall. I denna
hall placerades även trappa och hiss upp till övervåningen. För att ta sig till bastun får
besökande korsa hallen för att sedan ta sig in i den relaxavdelning som ligger i direkt
anslutning till denna. I relaxavdelningen finns dubbeldörrar med stora glaspartier ut till en
veranda som även denna är tänkt för avkoppling efter eventuella bastubad. Verandan ligger
relativt skuggad under dagen men då den är placerad i västläge kommer eftermiddags/kvällssolen att ge ett behagligt ljus. Denna veranda är inte avsedd som ett soldäck utan direkt
exponering för solen under dagtid kan besökare få nere vid stranden. För att badgäster från
stranden ska slippa ta sig in i omklädningsrummen för att använda toaletterna så finns det en
toalett tillgänglig från utsidan placerad till höger om bottenplanets entré.
På övervåningen/plan 2 lades stort fokus på matsalen, då en restaurang låg till grunden för en
ny byggnad. Denna utformades med en bågformad vägg som vetter mot sjön och förseddes
med stora fönster samt dubbeldörrar i glas för att få bra utsikt och kontakt mot sjön, men även
för att få ett fullgott ljusinsläpp. På taket placerades även en rund lanternin för att få in mer
solljus samt att skapa en intressant form. Från matsalen kan du ta dig ut genom glasdörrarna
till restaurangens uteservering. Denna kompletterar matsalen med ett flertal sittplatser under
sommaren vilken beräknas vara högsäsong för en eventuell verksamhet. Även denna uteplats,
likt verandan på nedervåningen är placerad i västläge med utsikt över sjön och sträcker sig,
hela vägen bort längs byggnaden, fram till entrén.
I matsalen finns en bar placerad i närheten av loungen. Loungen placerades i den nordvästliga
delen av byggnaden och nås genom att korsa matsalen. Detta gjorde att man fick en avskild
del för ”pubgäster” men samtidigt kunde utnyttja baren i matsalen för detta ändamål. En
öppning i väggen som skiljer loungen från matsalen skapade även en barliknande del i
rummet som annars försetts med sittgrupper. I anslutning till matsalen placerades även ett kök
med tillhörande diskrum, förvaring, mindre varumottagning samt en personaltoalett. Eventuell
byggnation av ett restaurangkök kommer att kräva konsulthjälp för att utforma vilket det inte
har funnits tillgång till i nuläget.
Söder om matsalen ligger entrén/lobbyn placerad. Denna rymmer ett utrymme för avhängda
ytterkläder, ett mindre rum som kan användas till konferens, turistinformation eller butik, en
städskrubb samt tre stycken toaletter varav en av dessa är handikappanpassade.
Toalett och kapprum är placerade nära matsalen för att gästerna lätt skall kunna nå dessa och
kunna hänga av sig jackor och andra kläder innan de slår sig ned för att äta. Mittemot dessa
kommer hiss och trapp upp på övervåningen. För att en lokal som denna, vilken räknas som
en publik lokal, ska vara tillgänglig för alla krävs det att det finns hiss installerad i byggnaden
för att även de med rörelsehinder ska kunna röra sig mellan våningsplanen. För att ta sig upp
till entrén som ligger en liten bit över marknivå har det placerats en ramp, även detta för att
göra byggnaden så tillgänglig som möjligt för alla.
Rummet avsett för konferens, butik eller turistinformation är placerad i byggnadens sydliga
del och är likt loungen en ”avtagbar” del tack vare dess läge. Det är bra att kunna ändra och ta
bort delar av byggnaden inför en tänkbar byggnation, p.g.a. eventuell bristande ekonomi eller
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relevans, utan att behöva göra för större ingrepp i huskroppens geometri. Alternativt kan
användningsområdena för dessa två rum bytas ut mot något mer lämpligt vid behov.
2.2 Tillgänglighet och säkerhet
Byggnation av publika lokaler så som restauranger, affärer biografer m.m. skiljer sig ifrån
byggnation av bostadshus på många sätt. Framförallt så ställs det större krav på tillgänglighet
och det finns en rad olika bestämmelser som man måste ta hänsyn till. Bland annat så får
rumshöjden i publika lokaler inte understiga 2,70 m, undantag kan göras om lokalen/rummet
är avsett för en mindre grupp, ej fler än 16 personer, att vistas i.
Publika lokaler skall utformas med så kallad “höjd nivå” i fråga om tillgänglighet vilket
innebär att lokalen är anpassad för stora grupper av funktionshindrade. Tillgänglighet innebär
att man har anpassat lokalen så att personer med rörelse, syn, hörsel och kognitiva
funktionshinder kan använda lokalen på ett bra sätt. Exempel på hur man kan ta hänsyn till
tillgängligheten är att arbeta med kontraster i miljön för att synskadade lättare ska kunna
orientera sig, använda sig utav blindskrift informationstavlor m.m. samt att installera
teleslinga i lokalen för de hörselskadade.
Ett krav som kan utläsas i Plan och Bygglagen är att det i publika lokaler skall finnas en
användbar och tillgänglig hiss. Detta betyder att det inte bara krävs en hiss utan att denna
måste ha rätt mått och rätt utformning för att räknas som tillgänglig. PBL säger även att
nivåskillnader till huvudentréer skall överbyggas. Detta har tillgodosetts i den ritade lokalen i
o m att en ramp har placerats vid huvudingången vid altanen. Tillgänglighet är en faktor som
har försökts tillgodoses vid utformningen av den eventuella byggnaden i Långasjö genom att
hiss har installerats och handikappanpassade toaletter finns på båda våningsplanen, samt
rampen vid entrén.
Att tänka på är att även den omgivande miljön kan göras tillgänglig genom att man använder
rätt material på gångvägar och liknande för att öka framkomligheten för funktionshindrade.
När det kommer till brandskydd och utrymning tillhör restauranglokaler en s.k.
verksamhetsklass 2. Detta innebär att personer som vistas i lokalen ej förväntas ha en god
lokalkännedom vilket kräver att det finns en väl planlagd och övad utrymning.
Verksamhetsklass 2 indelas i ytterligare 2A, 2B, eller 2C beroende på hur många människor
lokalen i fråga är avsedd för, denna klassindelning är avgörande för vilka brandskyddskrav
som ställs på byggnaden. Ansvaret för brandskyddet i publika lokaler ligger både på
fastighetsägaren och den ansvarige för verksamheten2.

2.3 Juridiska synpunkter
Strandskydd
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  http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-‐och-‐
konstruktionsregler/BBR_19/Avsnitt/5-‐Brandskydd.pdf	
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Då den tilltänkta platsen för den eventuella byggnationen i Långasjö ligger nära
Långasjön bör man kolla upp vad som gäller angående strandskydd för platsen.
Sedan den 1 juli 2009 har man däremot ändrat lagen, både i plan- och
bygglagen(www.tingsryd.se, 2013-05-07) samt i miljöbalken (Boverket 2013), för att vid
särskilda fall kunna upphäva strandskyddet. På Boverket skriver man följande: ”Kommunen
kan fatta beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan förutsatt att det finns särskilda
skäl och intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre
än strandskyddsintresset.” (Boverket 2013). Man vill med hjälp av denna ändring kunna
främja utvecklingen på landsbygden genom att ta tillvara strändernas attraktionskraft, vilket
skulle kunna vara aktuellt för byggnation vid Långasjön.
Kommunens översiktsplan
På Emmaboda kommuns hemsida kan man läsa i översiktsplan från 2012 att området kring
badstranden i Långasjö kan utvecklas med eventuellt café/kiosk m.m. Det står även att
Långasjöns östra del är lämplig för bostadsbebyggelse vilket tyder på att byggnation av
området är möjlig!
2.4 Visualiseringens syfte
Att få fram en visualisering av en vision eller målbild har stor betydelse. Det ger en mer
greppbar bild av vad det är man kan uppnå, samt att det förtydligar ett gemensamt mål. Att ha
konkreta förslag och bilder att visa upp för allmänheten och myndigheter tyder på att man
verkligen har något på gång, och det kan inspirera fler att vilja delta i projektets vidare arbete.
Man kan därför se visualiseringarna över samlingsplatsen vid Långasjön som ett underlag för
fortsatta ritningar och andra handlingar, men även som en katalysator för att få fler att vilja
driva projektet vidare.
2.5 Förteckning över begrepp
Tillgänglighet: Att en byggnad ska vara tillgänglig betyder att personer med olika sorters
funktionsnedsättningar, rörelse, syn, hörsel eller kognitiva, skall kunna nyttja byggnaden då
den anpassats efter dessa personers förutsättningar.
Lanternin3: Betecknar inom arkitektur en rund eller polygonal turell (litet torn) med fönster,
som kröner ett tak eller en kupol. Inom modern arkitektur används gärna lanteriner för
dagsljusinsläpp genom taket. Utformningen kan variera starkt.
Suterränghus4: Suterränghus, souterränghus, är en form av byggnad, oftast villa, som ligger i
en sluttning. På vilken våning huvudentrén finns varierar.
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  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lanternin	
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  http://sv.wikipedia.org/wiki/Suterränghus	
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Plan och Bygglagen (PBL): Reglerar planläggningen utav mark och vattenområden samt
byggande. Denna lag säger även att kommunerna har skyldighet att upprätta en översiktsplan
över hela kommunen, samt att den innehåller restriktioner för bland annat bygglov,
detaljplaner och hur byggnation ska kontrolleras.

Strandskyddslagen: Denna lag innebär att man inte får gräva, anlägga eller bygga något inom
minst 100m från strandkanten, varken på land eller ut mot vattnet.

Boverket: Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med
mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende
och bostadsfinansiering. Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga
stöd och bidrag inom sitt verksamhetsområde (Boverket 2013).
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3. Ritningar

Karta Långasjö

Inringat område i rött är planerad byggplats för Mötesplats Långasjö.
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Planlösning, Totalt 380m2
Undervåning, Plan 1 - 126m2

Övervåning, Plan 2 - 254m2
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Fasad sett från sydväst

Fasad från nordväst

Ovanifrån
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Fasad sett från öster, mot vägen
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Fasad sett från väster, mot stranden
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4. Reflektion
Vi blev tillfrågade om att delta i projektet i mitten av januari då övriga deltagare redan hade
påbörjat sina arbeten. Vår arbetsuppgift var att agera ”konsulter” vid utformningen utav
området vid södra kajen i Urshult samt utav en mötesplats i Långasjö. Till en början var vår
roll och uppgifter i projektet ganska otydliga vilket gjorde att vi inte hade möjlighet att
påbörja ett konkret arbete under ca en månads tid. Under denna period deltog vi däremot i ett
antal möten på båda orterna då vi fick ett underlag och lite mer kött på benen inför vårt
kommande arbete.
Projektet i Långasjö hade kommit till en punkt där det fastställts att man ville skapa en
mötesplats i form utav en restaurang vilket man i nuläget saknade på orten. Förutom
restaurangverksamhet fanns det en rad olika önskemål om vilka aktiviteter den eventuella
lokalen skulle kunna komma att rymma som t.ex. spa och/eller ungdomsverksamhet,
konferenslokal, bastu och butikslokal. Den person som vi kom i kontakt med allra först var
Andreas Garrami som var en av de mest drivna och entusiastiska i gruppen. Han visade oss
platsen för den tänkta byggnaden som var i närheten av kyrkan vid Långasjön, centralt i byn.
Efteråt satt vi ned tillsammans med honom och hans fru som båda hade många tankar och
idéer kring lokalen och dess användning. Efter mötet hade vi en bild utav hur projektet skulle
kunna komma att fortgå, men vi kände att vi inte riktigt kunde sätta igång med vårt
utformningsarbete innan vi fått möjlighet att möta de övriga medlemmarna i projektgruppen.
När vi väl mötte resten av deltagarna märkte vi att det var en ganska blandad ambitionsnivå i
gruppen. Vissa var mer inriktade på att starta upp en restaurang/caféverksamhet i en befintlig
lokal på orten medan andra tänkte stort och hade många tankar och önskemål om den nya
byggnaden och dess verksamheter. Återigen kände vi att vi inte riktigt än kunde kliva in och
göra beslutsfattande yttranden, eftersom vi ännu inte fått tillräckligt bra uppfattning om vår
roll i gruppen.
Överlag tyckte vi att det saknades engagemang och fokus i gruppen, dvs. de som
representerade orten, då de ofta svävade iväg och började prata om ”ditt och datt” utanför
projektet. De hade även svårt att se behovet av att undersöka intresset hos företagare och
privatpersoner om att eventuellt driva en restaurang på orten, vilket är en grundläggande
förutsättning för att kunna motivera en eventuell byggnation. Vi upplevde också att gruppen
hade nästintill för stora förhoppningar på vårt arbete. Detta då de, trots att vi förklarat att det
material vi skulle komma att ta fram endast skulle kunna användas som inspiration och
förarbete för en eventuell vidareprojektering, fortsatte att fråga ifall de kunde använda våra
ritningar som bygghandlingar m.m.
Något som försvårade vårt arbete var att alla hade olika visioner kring byggnaden och de var
väldigt osäkra på vad de faktiskt efterfrågade. Detta ledde till att vi fick ta saken i egna händer
och försöka ta fram de användningsområden som de tryckt mest på samt som vityckte skulle
kunna vara rimliga i en eventuell lokal.
Efter vårt möte med projektgruppen påbörjade vi vårt arbete med att utforma lokalen. En bit
in i vårt arbete åkte Sanna för att ha ytterligare ett möte med gruppen där vi inte närvarande.
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Under detta möte bestämdes det att man skulle starta upp ett café i en befintlig lokal och den
eventuella byggnadens användningsområden hade ifrågasatts och ambitionerna hade minskat.
Detta gjorde att vi valde att pausa vårt arbete med utformningen tills att gruppen hade fått
bestämma sig om vad det egentligen var som efterfrågades, vilket ytterligare visar på hur
splittrad och osäker gruppen var på byggnadens kvalitéer.
Tillslut kom gruppen fram till att om man ska satsa ska man satsa stort, och byggnaden skulle
nu utformas enligt tidigare plan. Resultatet blev en restauranglokal med utrymme för en
mindre butikslokal/konferens eller turistinformation samt med bastu och omklädningsrum på
bottenvåningen. Ritningarna och visualiseringarna togs emot på bästa tänkbara sätt och alla i
gruppen verkade nöjda. Vi fick höra att vi lyckats ta fram precis det som de hade hoppats på
och stämningen i gruppen var hög och det kändes som om de hade ett nytt driv inför
framtiden jämfört med det senaste mötet vi deltagit på. Någon i gruppen var redan på gång
med bidragsansökningar m.m. Gruppens positiva vändning var nödvändig, men inte självklar.
Sanna har verkligen fått kämpa med att hitta gnistan i gruppen, den så omtalade
Långasjöandan. Vid slutpresentationen kändes det som att hon verkligen lyckats med detta,
och förhoppningsvis kan våra ritningar bidra till att gruppen har något att hålla fast vid
framöver.
Resan under projektets gång har varit väldigt blandad, med både mot- och medgångar,
periodvis extremt mycket att göra, några djupa suckar men desto fler glada skratt.
Sammanfattningsvis har det varit en rolig utmaning och en otroligt bra erfarenhet!
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Utveckling av Långasjös kommunikation
och värdegrunder	
  

	
  
Ett praktiskt projekt med framtagen kommunikationsplattform for bygden samt utveckling av dagens
befintliga informationskanaler och grund för nya.

Bild av Malin Lundqvist-Gunnarson

Av Oskar Andersson
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1. Bakgrund
Att folk flyttar till städer från landsbygden är ett faktum. Det blir allt vanligare att
landsbygder runt om i Sverige blir glesare och att inflyttningssiffrorna sjunker. Författaren
Matsson(2011) lyfter fram ett resonemang som bygger på att det enda sättet som förhindrar att
landsbygderna dör ut är att det finns folk som vill bo och verka i bygderna. Detta i sin tur
bygger på att landsbygderna är attraktiva och frågan författaren ställer är hur ett samhälle
förmedlar en attraktiv bild av dess landsbygd.
Långasjö socken är en landsbygd belägen i Emmaboda kommun. Landsbygden utgör ca 900
personer och har ca 60 verkande företag i och runt omkring bygden. Långasjö socken är en
mycket stark och kraftfull landsbygd med stort engagemang och starka drivkrafter trots dess
glesa storlek i invånarantal. Långasjö är en landsbygd som i dagsläget inte är märkbart märkt
av den stora samhällsutveckligen där allt fler flyttar in från landsbygden till städerna.
Långasjö har en omtalad skola med i dagsläget stora årskullar, bygden har få tomma
fallerande hus och en stark äldrevård. Långasjö är med andra ord en landsbygd som känner
sig så stark och attraktiv att det inte behöver bry sig om samhällsutvecklingen?
Inte alls. Långasjö är en landsbygd som mycket väl är medvetna om att det krävs inflyttning,
sammanhållning och dragningskraft för att bygden ska fortsätta att leva och verka i samma
anda som idag. Något som ständigt präglat Långasjö är ledorden ”De ska gå”. Detta
tillsammans med ord som att ”om man vill ha hjälp så ställer alla upp”,” om man vill att något
ska hända – får man börja ta tag i det själv”. Dessa starka ledord som bygden ständigt kopplas
samman med är något som visar på engagemang och styrka men sätter mycket kraft på den
enskilda individen, det enskilda företaget och de enskilda föreningarna.
Anders Meijer, funktionsledare för tillväxt och landsbygd på Länsstyrelsen i Kronoberg
kommenterar Matssons bok (Sveriges radio, 11/ 1,2011). Han menar på att det finns bygder
som går ihop och gör saker ihop och att det inte alls behöver vara sådan tragisk utveckling
som författare Matsson (20011) lyfter fram. Meijer menar på att när människor går ihop och
gör saker tillsammans så har resultatet blivit nyetablerade företag och återöppnade affärer.
Långasjö är en landsbygd likt Meijer beskriver. En landsbygd som tillsammans gått ihop och
byggt upp Långasjö, räddat bygdens affär och tillsammans byggt upp ridhuset. Trots detta
finns det områden där bygden insett att det finns mycket att göra. Hur ska bygden bli mer
attraktiv, hur ska det locka turister, få dit inflyttare, ge förutsättningar för nyetablerade
företag? Detta är något som idag vilar mycket på de enskilda föreningarna och något som
bygden vill underlätta. I bygdens utvecklingsplan framkommer det att Långasjö i framtiden
vill arbeta med sin turism, marknadsföring, social gemenskap och kommunikationer mellan
olika aktörer. Dessa områden går hand i hand med Matssons (2011) frågeställningar om att
landsbygden måste vara attraktiv. Hon menar på att orter kommer dö medans grannbyar
kommer överleva och locka till sig inflyttande.
Detta delprojekt har växt fram med tesen om att Långasjö ska bli en stark och attraktiv
landsbygd. Projektet har valt att just fokusera på området kommunikation. Att stärka
Långasjös kommunikation både utåt från bygden men även internt och mellan olika aktörer
såsom företag och föreningar. Genom att beröra dessa områden ska Långasjö bli den levande
attraktiva landsbygden och inte den utdöende.
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2. Projektgenomförande
2.1 Från första möte till projektgrupp
Projektet tog sitt avstamp i ett möte med representanter från Långasjö samt deltagande
studenter och professorer från Linneuniversitetet. Under detta möte diskuterades olika
problem och möjligheter som Långasjö för tillfället stod inför. Mycket av tankarna och
idéerna under detta möte gick att återkoppla till bygdens utvecklingsplan från 2010. Allt från
önskemål om att utveckla en mötesplats till marknadsföring, kommunikation och
företagscentrum diskuterades.
Efter vidare diskussioner med såväl professorer som studenter renderade detta möte i två
områden som senare skulle formeras till nya projektgrupper. Det ena projektet riktade sig mot
en mötesplats för bygden (se föregående rapport). Den andra delen som detta möte renderade i
var ett projekt med en fokus på marknadsföring, samverkan och gemenskap. Detta projekt
ringades in inom begreppet ”kommunikation” för Långasjöbygden och det blev starten för
detta projekt.
Ett fastslaget projekt i form av kommunikationsutveckling för Långasjöbygden behövde
givetvis kompetens inom orådet men även drivkraft och engagemang. För att projektet skulle
kunna genomföras och göra en insats inom området behövdes med andra ord människor som
skulle kunna tänka sig att lägga ner tid på detta och utveckla något inom området
kommunikation för Långasjösocknen.
Efter vidare kontakter med människor inom Långasjö socken med starka nätverk lyckades en
projektgrupp skapas. Projektgruppen har bestått av Linneuniversitetsstudenten Oskar
Anderssons tillsammans med Annika Hjalmarsson, Eva Garami, Stig Hermansson, Jan – Erik
Fransson Malin Lundqvist – Gunarsson, Katarina Jonasson och Karin Gunnarsson.
Individerna i gruppen har med olika bakgrund inom ämnet tillsammans unika kompetenenser.
Med dagens administratör för bygdens hemsidor, företagare, människor med stort nätverk och
människor med stor driftighet skapades ett engagemang kring bygdens befintliga
kommunikation och en projektgrupp var ett faktum.
Projektgruppen började inledningsvis diskutera frågor som berör kommunikationen i
Långasjö. Frågor som kom upp var allt från: Hur marknadsför sig Långsjö idag? Hur borde
vi/de marknadsföra sig och synas? Hur är kommunikationen mellan aktörer i bygden?
Genomgående kretsade samtalen kring frågor om vikten att knyta till sig barnfamiljer som kan
fylla upp den populära skolan, företagare som kan verka i och kring bygden samt pensionärer
som kan fylla och trivas i bygden. Projektgruppen diskuterade områden bygden bör lyfta fram
i sin kommunikation och vad som Långasjö bör trycka på för att finna dessa målgrupper.
Efter vidare tanke insåg projektgruppen att detta är något som bör komma från representerade
människor inifrån bygden. Vad anser bygdens barnfamiljer att Långasjöbygden bör föra fram
för budskap för att attrahera barnfamiljer? Vad anser företagare i Långasjö att bygden bör
lyfta fram för att locka dessa och vad anser pensionärerna att Långasjö bör förmedla för
positivt budskap för att attrahera dessa?
Dessa frågor renderade i att projektgruppen tillsammans skapade tre olika fokusgrupper med
syfte att finna vad dessa olika målgrupper anser att Långasjö som landsbygd bör lyfta fram för
att just stimulera och attrahera likasinnade människor i omvärlden.
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2.2 Fokusgruppsmöten
Fokusgrupperna antog en öppen karaktär med tre olika målgrupper för Långasjöbygden.
Dessa var pensionärer, barnfamiljer samt företagare. Moderator under dessa tre fokusgrupper
var studenten Oskar Andersson. Syftet under fokusgrupperna låg för moderatorn att snappa
upp allt det positiva som var anledningen till att personerna i fråga levde och verkade i
Långasjö. Det låg även ett stort intresse att finna vilka positiva värdeord dessa människor
ansåg att Långasjö bör förmedla ur just deras synvinkel. Genomgående var det viktigt att
människorna som närvarade talade för just sin representerade målgrupp och inte för Långasjö
och dess befolkning i allmänhet. Här nedan kommer en sammanställning av fokusgrupperna:
2.2.1 Pensionärer

Totalt närvarade 7 pensionärer i blandade åldrar. För att se hela intervjun, se bilaga i slutet
av rapporten:
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

De lyfte fram sjön som något väldigt vackert i bygden. Det lyfte även fram det rika
föreningslivet flera gånger under mötet. Att aktivera sig och vara med i föreningar är
något som präglar Långasjö.
Ska man sälja in Långasjö för pensionärer ska man trycka på den vackra miljön, det
billiga boendet, att det finns affär och bank, lyfta Klasatorpet samt det rika
föreningslivet som hembygdsgården som gör att människorna undviker att vara
ensamma.
Det tryckte på att det är betydligt lättare att sälja in Långasjö till pensionärer med
rötterna på landet, så kallade återvändare.
Med vackert menas det naturen, sjön, de fina vandringslederna, kyrkan och ridhuset.
Vackrast anser man det är på försommaren när allén blommar grönt.
Det framkom att pensionärerna idag sköter mycket av den interna kommunikationen
via Träskoposten som de uppskattar väldigt mycket. I övrigt är det på föreningsmötena
som det ständigt sker samtal och spridning av information.
Ca 50 % av det närvarande använder Internet konsekvent varav en av pensionärerna
fann just Långasjö som bostadsort på internet via Emmaboda kommuns hemsida.
De anser att Klasatorpet är en bra kanal för att locka till sig pensionärer men även ett
lätt sätt att få upp Långasjö på kartan.
Pensionärerna anser att träskon är en stabil symbol för bygden som man helst inte
ändrar på även om man är öppen för förändring. Det anser att den symboliserar ett
starkt värde.
De anser att Långasjö ska fortsätta präglas av en bykänsla och att det är väldigt viktigt
att det inte försvinner och blir en stadskänsla.
De vill måna om affären.

2.2.2 Barnfamiljer

Totalt närvarade fem stycken barnfamiljer från Långasjö och totalt åtta personer. För att se
hela intervjun, se bilaga i slutet av rapporten.
•
•
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Det positiva med att bo i Långasjö som barnfamilj är att det ligger centralt, det är en
bra skola samt att det finns dagis och affär i samhället.
Det som bör framhållas från Långasjö mot barnfamiljer och yngre människor är det
aktiva föreningslivet, den bra skolan, den vackra miljön och den stora samverkan som
finns i bygden.

•

•
•

•
•
•
•

Sjön betyder väldigt mycket för barnfamiljerna där barnen kan leka. En barnfamilj
stannade kvar i Långasjö just för att sjön är så fantastisk för barnen på sommaren att
leka och bada i.
Samtliga är väldigt aktiva på internet och sköter mycket intern kommunikation via
Facebook för att samverka. Detta och skolan är plattformar för samtal i dagsläget.
Samtliga ser gärna en uppdatering av hemsidan som ska förmedla det vackra och allt
som händer i Långasjö. De menar på att hemsidan ska spridas så att alla hittar dit och
kan ta del av den. Det vill även att den ska uppdateras frekvent så att det speglar rätt
bild.
De anser att det är väldigt vackert i Långasjö med sjön, alla promenadslingor och den
vackra skogen.
De tycker att det krävs något forum/samverkan för den snabbare informationen.
Träskoposten kommer endast ut 4 gånger per år och det behövs något komplement.
En TräskopostenAPP lyftes fram som förslag för att sprida snabba händelser i bygden.
Gruppen anser att Träskon är en symbol som de inte vill ta bort helt men kanske bygga
om så att den speglar bygden än mer genom att rita en sjö i symbolik som en träsko
eller likande.

2.2.3 Företagare

Totalt närvarade 7 stycken företagare inom olika branscher. Merparten av företagarna var
personer som bodde i Långasjö men verkade utanför Långasjö. För att se hela intervjun, se
bilaga i slutet av projektet.
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
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De menar på att företagare i Långasjö är något som bygden uppskattar och som
samtliga ställer upp för och stöttar. Egna initiativ och egna företag månar man om.
Samtliga företagare tycker att det är så vackert i bygden och att det är fantastiskt att
komma hem till lugnet efter en hektisk arbetsdag.
De lyfter fram att Långasjö är väldigt centralt, bra placerat för pendling och resor till
både utlandet men även till städer som Växjö, Kalmar och Emmaboda. Det är något
som bör lyftas fram.
De anser att det finns ett rikt och starkt föreningsliv i Långasjö.
De anser att den interna kommunikationen företagare sinsemellan kan stärkas och ser
företagsverksamhet som något positivt. Det diskuterades och lyftes fram platser som
vandrarhemmet och ridhuset som tänkbara startpunkter för denna grund som sedan
kan drivas vidare.
De anser att sjön är något som är väldigt vackert, tillsammans med skolan. Det finns
en välordning i Långasjö, det är även mycket som händer i samhället samtidigt som
det givetvis finns ett lugn med ren luft i bygden.
De anser att Långasjö måste bli mycket bredare i marknadsföringen och fokusera på
allt fantastiskt som finns förutom just Klasatorpet. Lyfta fram ridhuset (och även att
det finns billiga stallplatser i närheten). Lyfta fram Mundekulla och bredda sin
marknadsföring.
De anser att Långasjö borde använda begrepp och språk som ”nybyggarna ”istället för
”utvandrarna. Nybyggarna skulle då stå för allt i form av ridhuset, Långasjön och
likande som talar för att” i Långasjö här händer det saker”. Det skulle även kunna
locka till sig företagare och kanske invandrare.
De anser att det skulle underlätta om det fanns ett forum för snabbinformation.
Det vore intressant att skapa en egen ekonomi. Där man stödjer bygdens egen
ekonomi. Där man betalar med en viss typ av pengar som bara fungerar inom bygden.
Detta finns i dalarna och det skulle vara häftig marknadsföring.

2.2.4 Sammanställning av Fokusgrupper

Utifrån fokusgrupperna jobbade gruppen tillsammans fram en kommunikationsplattform för
Långasjö. Genom att ringa in intressanta områden som framkommit under fokusgruppen och
utveckla dessa värdeord och kärnbudskap blev detta möjligt. Med detta dokument kommer
Långasjö bli allt starkare i sin kommunikation och marknadsföring. Denna plattform var även
en förutsättning för denna projektgrupp för att kunna ta sig an och inventera dagens befintliga
informationskanaler. Detta för att kunna granska om dagens befintliga informationskalaner
speglar kommunikationsplattformen. Dokumentet i form av kommunikationsplattformen
redovisas i sin helhet i kapitel 3 här nedan.

3. Kommunikationsplattform för Långasjö landsbygd.
Kommunikationsplattformen är ett dokument som innehåller riktlinjer för en landsbygd
kommunikation såväl extern som intern.

Inledning
Kunskapen och uppfattningen om Långasjö och dess omnejd ska stärkas. Konkurrensen om
inflyttande till landsbygden och besökande turister är hög. Likaså är konkurrensen om elever
till skolan samt människor till föreningarna även denna hög. Att koncentrera krafter till en
gemensam identitet ger ökat genomslag i kommunikationen med omvärlden, öppnar dörrar
och gör det lättare att attrahera människor till bygden inte bara från Sverige utan även från
utlandet. Inom Långasjö är det även där viktigt att skapa ett engagemang och en delaktighet
bland befolkningen
Långasjö ska därför aktivt jobba med dess kommunikation. Detta ska ske med utgångspunkt i
en landsbygdsgemensam kommunikationsplattform. Kommunikationsplattformen är en grund
för samtliga som arbetar med information och kommunikation i Långasjö. Den beskriver
vilken väg Långasjö vill gå och nå, kärnvärden och budskap som ska ligga till grund för hur
Långasjö ska profileras och uppfattas. Väl fungerande kommunikation ska bidra till att
bygdens mål uppnås. Informations- och kommunikationsaspekten ska beaktas inför alla
övergripande beslut som berör kommunikation ut från bygden.
Mål:
Långasjös kommunikationsprojekt har som mål att:

•
•
•
•
•

Skapa och förmedla en positiv och attraktiv bild av Långasjö mot omvärlden
Få flera se och uppmärsamma Långasjö som landsbygd.
Korsa gränser och utveckla kanaler mellan aktörer och människor.
Få fler Långasjöbor att stanna kvar.
Få fler människor och företag att vilja flytta/ verka i Långasjö.

Kärnbudskap:
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• Sveriges närmaste landsbygd – centralt
Långasjö är en byggd som är mycket bra placerad i förhållande till en rad storstäder i
omnejden. Som pendlare går det snabbt att nå stora städer via såväl bil som tåg. Närheten till
direkttåget som tar dig till Köpenhamn är en stor fördel för resenärer utomlands och inrikes.
• Nybyggaranda – framåtanda – entreprenörsanda – företagande
Långasjö är en bygd som för många år sedan förknippades med ”utvandrarna” och att
människor flyttade från bygden till Amerika. Bygden vill nu vinkla om detta till något nytt i
form av nybyggaranda och framåtanda. Det syftar framför allt till ridhuset som Långasjö med
befolkning på egen hand uppfört samt Långasjön som man lyckats rädda med bygdens hjälp
och drivkraft. Mundekulla och Långasjölamm är bara två av flera exempel på drivna
entreprenörer från och kring bygden. Utöver detta finns det en anda och en uppbackning i
bygden som främjar nya företagare.
• Trygghet och gemenskap – unga till gamla – hjälpsamhet
Långasjö är en mycket trygg och lugn bygd där hjälpsamhet är ett ord som präglar bygden.
Vid problem finns det alltid hjälpande händer från såväl unga till gamla som gamla till unga.
• Skola och äldrevård i toppklass
Långasjös skola är en av det mest omtalade och populära i omnejden. Skolan är vacker och
av hög kaliber. Likaså äldrevården är av hög klass.
• Rik fritid – aktivt föreningsliv.
Det finns en rad levande föreningar i bygden dit alla är välkomna. Det rika föreningslivet
finns inom såväl sporter som kultur och fritid. Föreningslivet är något som bygden lyfter fram
som en trygghet och gemenskap där de flesta aktiviterar sig och hjälper till.
• Kultur och natur – vacker by miljö
Bygden är oerhört vacker med dess kyrka och sjö. Den vårdade slingan runt sjön tillsammans
med kyrkan och badplatsen skapar en vacker atmosfär. Bygden har även rika kulturarv som
Klasatorpet som stimulerar den äldre befolkningen.
• Prisvärt boende
Bygden har väldigt prisvärda och billiga marker och hus i förhållande till stora städerna. För
en förhållandevis liten peng går det för familjer och människor att finna prisvärda hus och
tomter.

Målgruppsanpassat budskap:
• Småbarnsföräldrar/Barnfamiljer/ Unga människor
Målgruppsanpassat budskap att trycka på mot dessa grupper: Trygghet, bra skola, aktivt
föreningsliv, ligger centralt och prisvärda boenden.
• Pensionärer
Målgruppsanpassat budskap: Bra äldrevård, rikt föreningsliv, kultur, vackert, gemenskap och
hjälpsamhet.
• Företagare
Målgruppsanpassat budskap att trycka på mot dessa grupper: Centralt, prisvärda boenden,
nybyggaranda, framåtanda och entreprenörsanda.
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Profiltext:
Långasjö
är det lilla lugna samhället, med ett sprudlande, förenings- och kulturliv!
En levande landsbygd med engagemang, framåtanda och entreprenörskap!
Här bor vi i en trygg miljö och skön gemenskap, med egen skola och äldrevård i toppklass!
Centralt!
Nära till naturen och nära till världen!
Med tåget från Emmaboda är du på Kastrups flygplats på mindre än 3 timmar.

4. Informationskanaler
Utifrån resultatet av fokusgruppen och skapandet av kommunikationsplattformen valde
gruppen att inventera de befintliga informationskanalerna. Det framkom vid inventeringen att
bygdens elektroniska marknadsfönster och plattform i form av dess hemsida inte alls speglar
Långasjö på det sättet som är lämpligt. Detta kombinerat med att bygdens invånare varken
använder eller känner till hemsidan gjorde att projektgruppen tog sig an bygdens hemsida för
att utveckla och förnya. En ny hemsida där tanken är att stärka bygdens kommunikation utåt
men även skapa förutsättningar för intern kommunikation.
Vidare ansåg projektgruppen att det fanns ytterligare ett område som dykt upp som kan stärka
den interna kommunikationen och Långasjö som riktmärke och detta var ett skapande av ett
företagsnätverk. Företagsnätverk var något som dykt upp på fokusgruppen med företagare och
något som kan skapa gynnsamma förutsättningar för bygdens alla företagare.

4.1 Långasjös Hemsida
Vid skapandet av Långasjös nya hemsida togs kontakt med en webbprogrammeringsstudent
som driver ett eget företag. Detta då kostnaderna hos större aktörer skulle bli mycket större
och budgeten för projektgruppen var begränsad. Riktlinjerna var hela tiden under kontakten
att den nya hemsidan ska vara lätt att administrera för flera användare för att på så sätt
integrera fler intresseföreningar inom Långasjö.
Idag har den befintliga hemsidan www.langasjo.eu endast en administratör vilket gör att
hemsidan tidskrävande. Genom att ge förutsättningar för fler intresseföreningar och
människor att administrera blir det lättare att lägga upp evenemang och händelser och således
göra den mer levande. En mer levande hemsida skulle prägla Långasjös aktiva föreningsliv
och även skapa en större trafik än i dagsläget.
Projektgruppen har under hela processen haft ett riktmärke på en lämplig layout som
Långasjös hemsida kan tänkas likna. Denna ser ut enligt följande och kommer från
landsbygden Bråbygden:
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( Bild från: www.brabygden .se)

Vidare har projektgruppen tagit fram bilder som går hand i hand med
kommunikationsplattformen och som speglar dess värdegrunder. Projektgruppen har även
tagit fram delar av texter som är lämpliga och träffar målgrupperna.
För att hemsidan ska få så stor genomslag som möjligt och leva vidare i många år framöver
har en av projektgruppens medlemmar Jan Erik Fransson tillsammans med ett par människor
till från orten tagit på sig ansvaret att upprätthålla hemsidan. Jan Erik kommer med den nya
projektgruppen ta till sig de intresseföreningar som vill vara aktiva på hemsidan, skapa en test
layout på egen hand, uppdatera texter och sedan kontakta webbprogrammeringsstudenten eller
lämplig skapare. Den nya hemsidan kommer stå klar sensommaren/ hösten 2013 och detta
tack vare dagens projektgrupp och Jan Erik Franssons efterträdare. Den nya hemsidan
kommer heta www.langasjo.se och inte www.langasjo.eu som det heter i dagsläget.

4.2 Företagsnätverk i Långasjö
Långasjö är en landsbygd med ca 60 verkande företag i och runt om orten. Stora som små.
Frisörsalong som sågverk. En mindre landsbygd som Långasjö med många småföretagare kan
tyckas vara väldigt sammansvetsad med så pass få invånare. Detta kan även bekräftas och det
flesta i Långasjö är mer eller mindre medvetna om vad människorna i bygden sysslar och
livnär sig på.
Något som projektgruppen fastnat för under tidens gång är dock den bristande
kommunikationen företagare emellan. En liten landsbygd som Långasjö har allt att vinna med
en stark kommunikation mellan föreningar, människor och så även företagare. För att
underlätta den kommunikationen företagare emellan har projektgruppen tagit sig an ett
skapande av ett företagsnätverk i Långasjö. Detta kan liknas med ett första spadtag i något
som förhoppningsvis blir något positivt för samtliga företagare i bygden. Detta är något som
fick positivt bemötande redan under fokusgruppen med företagare vid ett tidigare skede.
Projektgruppens tanke med företagsnätverket är att det ska rikta sig till samtliga företagare.
Vare sig det är snickare, frisörer, skogsbrukare eller sågverk. Ett företagsnätverk där man kan
finna affärsmöjligheter, finna och utbyta kontakter, hjälp med tjänster och problem. Även ett
nätverk där man kan få tips och råd, dela med sig av erfarenheter samt socialisera och umgås
med människor som verkar i samma område som en själv.
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4.2.1 Företagskväll

För att lägga grunden till ett företagsnätverk skapade projektgruppen en företagskväll den
15/5 2012 där samtliga företagare i Långasjö blev inbjudna. För att skapa ett tillfredställande
evenemang bjöd projektgruppen in en representant från kommunen och en från banken som
talade inför företagarna. Projektgruppen skapade även ett tillfälle för samtliga företag att
berätta om just deras företagande och vad det sysslar med för att lätta på stämningen och
delge alla närvarande om spännande erfarenheter.
Resultatet av denna kvällen blev att hela 20 företag närvarade. Företagarna var allt från egen
företagare till anställda på företag kring bygden i blandad könsfördelning. Kvällen startade
med att studenten Oskar Andersson berättade agendan och vad som var tanken med upplägget
på kvällen. Efter detta höll Sparbaken Eken ett intressant föredrag om bankens situation och
nyheter som berörde företagarna. Därefter höll kommunens representant Ann Christine
Torgnysson ett inspirerande föredrag om Emmaboda kommuns arbete mot företagarna i
bygden. Det var allt från nyheter till tips och hjälpmedel till företagarna. Därefter bjöd
Sparbanken Eken på ett väldigt gott fika serverat av en företagare från Långasjö. Vidare
berättade två av bygdens egen företagare väldigt intressanta föredrag om just deras speciella
situation som egen företagare i Långasjö. Detta korta föredrag bjöd på skratt och stor
uppskattning från deltagarna. Efter detta inspirerande samtal knöt en representant från
projektgruppen ihop säcken och skapade en lista där alla som var intresserade av att ingå i ett
företagsnätverk fick skriva upp sig. Resultatet av detta blev att samtliga företagare skrev på
listan och projektgruppen för detta projekt hade lyckats skapa ett företagsnätverk för bygden.
Denna lista kommer inlednings ligga till grund för projektgruppens medlem Eva Garami som
tillsammans med andra deltagare förhoppningsvis kommer bygga upp något spännande.

5. Framtida arbete för Långasjösocknen
Projektgruppen har under tiden som gått skapat en kommunikationsplattforms som bör ligga
till grund för bygdens kommunikation. I detta dokument (se avsnitt 3 i rapporten) finns
information om vilka budskap och värdegrunder från Långasjö som bygden bör lyfta fram till
omvärlden för att bli attraktiva och intressanta. Att just använda sig av detta dokument och se
det som något mer än ett simpelt dokument med text på blir oerhört viktigt för Långasjö och
dess representanter i framtiden. Genom att använda sig av detta dokument vid
marknadsföring och dylikt är chansen stor att målgruppen får en positiv bild av landsbygden
Långasjö.
Projektgruppen har även lagt grunden för en ny hemsida vilket förhoppningsvis blir oerhört
nyttigt och behövligt för bygden. Den nya hemsidan kommer upprätthållas av Jan Erik
Franssons tillsammans med en ny projektgrupp. Denna projektgrupp har till sin användning
kommunikationsplattformen där det framkommer vad man bör lyfta fram. Det har även bilder
och tänkbara namn på webbprogrammerare som kan sköta själva skapandet. För framtiden
blir det oerhört viktigt att den nya projektgruppen med Jan Erik Fransson i spetsen lyckas
upprätthålla en ny hemsida som speglar rätt bild av Långasjö. Det blir även viktigt att
samtliga föreningar, aktörer och individer hjälper till att upprätthålla och administrera den nya
hemsidan. Med flera administratörer av Långasjös hemsida blir det lättare att hålla hemsidan
levande vilket är mycket viktigt. Långasjö är en landsbygd som lever till skillnad från många
bygder runt om i Sverige. Med ett rikt föreningsliv är det alla invånares ansvar att även få
hemsidan att leva och sprida nyheter om evenemang och hålltider. Förutom att få hemsidan
levande ligger det ett ansvar och en viktig bit att sprida den nya hemsidan när den är klar. I
dagsläget är det väldigt låg trafik på hemsidorna i Långasjö. Att sprida hemsidan och göra den
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till en populär webbsida bland ortens invånare är ett måste för att nyttan ska bli så hög som
möjligt.
Slutligen har projektgruppen skapat en grund för ett företagsnätverk. De är i framtiden upp till
företagarna i Långasjö att göra något bra av denna grund. Det finns förutsättningar för något
väldigt spännande av detta. Ett företagsnätverk kan i framtiden bli något med en styrelse,
något som träffas en lunch i månaden, en gång varje år, har företagsfester, något som har
medelemsavgifter, som delar ut stipendier. Det blir helt enkelt vad man gör det till men det är
ett faktum att det kan bli en trygghet som gör att företagare runt om i Sverige väljer att just
verka i Långasjö framför grannorten. Det är upp till företagarna i Långasjö att göra något bra
av detta.

5.1 Intressanta projekt för framtiden.
Projektgruppen har vid under denna tid arbetat med områdena ovan. Under arbetets gång har
det kommit upp intressanta områden som i framtiden kan tänkas bli projekt för någon, några i
bygden om det låter intressant. Dessa områden kommer här nedan:
Skapa samarbete med bygdens bloggare för att öka trafiken på Långasjös nya hemsida.
Skapa samarbete med någon/några levande landsbygder likt i Sverige där det går att
utbyta idéer, tankar och kunskap. En landsbygd är i dagens samhälle ganska ensam och
svag i förhållande till utvecklingen men tillsammans kan landsbygden bli starka.
• Utveckla bygdens anslagstavlor.
• Göra en vacker film om Långasjö.
•
•
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Att som student från Linneuniversitet få delta i ett projekt som detta har varit väldigt
stimulerande och lärorikt. Landsbygden kan tyckas låta främmande för många som
härstammar från städerna, det kan låta konservativt och ensamt. Under denna resa är det ett
faktum att så inte är fallet. Landsbygden är förvisso speciell men detta åt det positiva hållet.
Det finns ett engagemang, en drivkraft och en gemenskap som är svår att finna på andra
ställen. Om Långasjö är den enda orten där detta existerar får vara osagt. Att konstatera är
punkterna träffar denna natursköna pärla i de småländska skogarna.
Långasjöandan är ett uttryck som folket inom bygden använder för att beskriva det
engagemang som existerar inom bygden. Detta tillsammans med det ständigt återkommande
orden som ”det ska gå ” är något som framställer människorna som träffats på under
projektets gång.
Från Linneuniversitetets förfrågan att göra projekt i bygden till projektets slut har det hela
tiden funnits ett positivt bemötande från bygdens människor. Att skapa en projektgrupp med
driftiga människor gick på nolltid, att få folk att ställa upp på en fokusgrupp gick även det
väldigt lätt, att skapa en företagskväll på mindre än en månad med tillhörande fika och talare
gick även det utan problem. Listan går att göra lång men kontentan ligger i att människorna
ställer upp för varandra och brinner för att utveckla bygden i rätt riktning. Förmodligen går
det ingen förbi inom bygden att allt fler flyttar in till städerna, och att det krävs ett
engagemang från samtliga i bygden för att bibehålla och säkerhetsställa bygdens utveckling.
Att vara orolig över att hemsidan inte kommer upprätthållas och att företagsnätverket inte
kommer utvecklas och drivas vidare vore ett stort misstag efter denna resa. Finns det något
bygden brinner för och finns det någon eldsjäl som vill skapa något så kommer det bli av och
eldsjälar i Långsjö, det finns det gott om.

7. Källor
Matsson, Kristina (2011) Landet utanför: ett reportage om Sverige bortom storstaden, Leopard Förlag
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8. Bilagor

Intervju med Barnfamiljer
Fokusgrupp med barnfamiljer Långasjö. 17:30-18:00,2013-02-06
Vad är det positiva med att bo som barnfamilj i Långasjö?
– Det är nära till allt och ligger ”centralt”. Dagis, Bra skola, affär.
– Närheten till allt, Kalmar Växjö, Karlskrona.
Vad var anledningen till att just ni valde att flytta hit och inte till någon annan Landsbygd?
– Haha inte så mycket att sätta emot då mannen bodde här.
– De är nog ofta så att någon drar en till landsbygden. Sen är de lite bonus att vi har en skola här.
Om vi leker med tanken där barnfamiljer i storstäden vill flytta till landet, vad vill vi trycka på då?
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Skolan och att vi bygger ut dagiset.
Skolan, de är väl därför vi bor kvar.
Samhållningen som finns här.
Vi är väldigt aktiva här i jämförelse med andra bygder. Vi värnar om affären och har ett aktivt
föreningsliv.
De händer väldigt mycket här.
Det är vackert.

Hur sker den interna kommunikationen?
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Jag skulle kunna tänka mig en ordentlig hemsida. Bättre skyltfönster.
Allt sker via babygruppen och vid olika sammanträdandena och möten.
Hemsidan måste i så fall vara aktiv och uppdateras så det ger rätt bild av samhället. Lika aktiv
som bygden är.
Jag använder Facebook till mycket när de händer något. Det och på parkeringen på skolan,
men de är väl kanske för oss kvinnor.
Ja, vi bestämmer mycket över Facebook. Som det här mötet haha.
Vi har ju Träskoposten som kommer 4 gånger per år. Men det är lite svårt att få fram viss
information ibland. Det som händer i sommar kommer ju ut nu och ibland står det om saker
som har varit för 3 månader sen.

Hur stor betydelse har sjön för er?
-‐

-‐

Sjön har jätte stor betydelse för oss. Vi tittade på boenden och att flytta men sjön är en stor
anledning till att vi är kvar med fiske och bad på sommaren. Det finns båtar att låna och allt är
jätte fint.
Jag håller med!

Om jag säljer in Långasjö för en barnfamilj. Vilken bild ska jag ge och vad ska jag trycka på?
-‐
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Sjön och att det är så vackert.

-‐
-‐
-‐

Skolan och affären tillsammans med lugnet.
Finns det inte skola och så i bygden så vill man ju inte åka längre än 10 minuter med barnen i
alla fall.
Ja jo jag skulle nog kunna tänka mig ett lite sämre hus mot närhet till skola och dagis.

Vi pratade på ett möte med projektgruppen hur ni syns utåt i form av symboler och likande. Ni
symboliserar idag ut Träskon som något som står för Långasjö. Känner ni med så?
-‐
-‐
-‐

De är lite Långasjö.
Det är ingen som flyttar hit om vi har en toffla eller träsko.
Ja men kanske en sjö i form av en träsko. Ritat av konstnären i bygden.

Vad känner ni att man kan göra för att uppdatera kommunikationen internt?
– Fixa upp en hemsida och visa att den finns på olika forum, i mataffären och likande. Sprida den så
att folk vet att den finns och att den fungerar. Jag tror att många inte ens vet om att vi har en hemsida.
– Ja sen kanske de vore häftigt med en Långasjö APP på smartphones där man får uppdateringar vad
som händer.
Övrigt:
– De är en generationsbygd där man flyttar hit om man har någon anknytning. De tror jag i alla fall.
– Det är väldigt aktivt föreningsliv men jag skulle kunna tycka de vore intressant om man gick ihop i
byar och skapade kanske innebandylag och andra typer av samverkan.
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Intervju med Pensionärer
Fokusgrupp pensionärer Långasjö. 1600 - 17:30 ,2013-02-06
Varför flyttade ni hit? ( Det framkom innan mötet att nästan samtliga var nyinflyttade pensionärer)
-‐
-‐
-‐

-‐

-‐

-‐
-‐

En av mina söner bor här, när chansen kom ville komma nära en av deras söner.
De är ett vackert samhälle. De finns en härlig inställning här där allt ska gå.
Min man är barnafödd i Emmaboda kommun. Sen har vi jobbat i Stockholm men när vi gick i
pension började vi titta på sommarhus här nere och så tittade vi runt här nere. Sen hittade vi ett
hus här och de såg väldigt fint ut med sjön. De är väldigt vackert här. De är väldigt vackert
med sjön och så.
Jag har bott här längst av alla tror jag och för de första är det väldigt vackert men det finns
även ett väldigt rikt och aktivt föreningsliv som jag uppskattar. Sen är det en god inställning i
bygden där alla ställer upp.
Att jag hamnade här de är ett rent stolpskott. Gick in och surfade på Emmaboda kommun och
så hittade jag Långasjö. Sen gick jag hit och såg kyrkan som var så vacker. De är ett väldigt
aktivt föreningsliv där jag lärt känna mycket människor.
Jag är från en grannby. Sedan bestämde jag och hela min familj för att flytta till Långasjö och
ta över gården från en släkting.
Stig berättar:” Det var en familj som nyligen flyttat hit från Skåne, de var trötta på den grå och
tråkiga stadsmiljön. Här var de grönt och frisk luft. Det ligger även centralt vilket är positivt”.

Alla säger att det är vackert och att det är så bra här. Så säger säkert det flesta så vad var de som gjorde
att ni just valde Långasjö istället för låt säga Tranemåla?
– Hembygdsföreningen och alla de små föreningarna är väldigt aktiva i denna bygd än i många andra.
– Vi har en andra i denna bygd som är speciell. Titta bara på ridhuset, det är ett fantastiskt verk.
Om vi leker med tanken här och vi ska sälja in Långasjö för pensionärer vad ska vi trycka på då? Vad
ska vi fånga i denna bygd som lyfter attraktionsvärdet?
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Det är billigt att bo här.
Man borde satsa på att sälja in det hos ”återvändare till landet”.
Det är lugnt och skönt men finns samtidigt så många föreningar att engagera sig i vilket gör att
man inte är ensam.
Klasatorpet är fantastiskt, man träffar så otroligt många olika människor och så mycket
människor.
Vi har en bank här. De tror jag är mycket viktigare. Många instämmer. Men banken tror jag
inte skulle dra hit några besökare eller inflyttare.

Ni säger att det är vackert här i Långasjö flera gånger. Vad är det som är så vackert?
-‐
-‐
-‐
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Mycket härliga promenader och vacker skog.
Sjön, man kan gå runt sjön. Gå till Klasatorpet, med massvis av svampställen runt omkring i
skogarna.
Täck över Sjön så får ni se vad som händer med denna bygd. Den är oerhört viktig för alla
målgrupper, vi kan bada och leka osv.

-‐
-‐

Kyrkan mitt i byn och Sjön.
Ska man visa upp den vackraste bilden av Långasjö då ska man göra det på tidig sommar när
allén här är grön och så ska man gå runt sjön.

Vad använder ni för kanaler i bygden för att sprida information?
-‐
-‐
-‐

Vi har en fantastisk tidning i bygden och annars pratar vi när vi möts.
Jag brukar skicka upp en tidning till min son uppe i Stockholm för att visa han vad som händer
och locka ner honom.
Mycket genom föreningarna i bygden. Ett bra sätt att komma in i Långasjö är att aktivera sig i
någon av alla föreningar som finns.

Tror ni Klasatorpet skulle kunna vara en typ av kanal för Långasjö?
– Ja men då ser ju ungdomarna hur man levde förut och kopplar samman detta med Långasjö.
Hur är det med internet, är ni ute på internet?
– Ja jo men det är jag.
– Jag är ute en hel del på internet.
– Vi har tyvärr inte internet i vår bygd ännu.
Slutligen, jag är en säljare och marknadsförare för Långasjö, vad ska jag lyfta fram?
– Naturen med sjön, föreningslivet, affären, bank.
Och vad säger ni om symboliken med Träskon som ni trycker på? Är det något ni tycker symboliserar
Långasjö?
– Jag tycker det är jätte bra och jätte fint.
– Träskoposten är inkörd och de är bra.
– De ska man inte ändra på, de tycker vi är snitsigt.
– De finns ju en risk också och de är ju att man inte förstår sig på kopplingen med träskon. Men vad
skulle man sätta upp för symbol istället, en sjö. De går ju inte de blir alldeles för stort.
ÖVRIGT:
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
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Det är viktigt att vi lyckats hålla ihop en bykänsla, de får inte bli för mycket stadskänsla.
Vi måste måna om skolan, och handla mycket i affären. Affären är något vi är stolta över om
som kan dra hit inflyttare. Väldigt viktigt.
Klasatorpets regissör är fortfarande i livet, tänk att nå ut med Klasatorpet till ännu fler
människor. Undervisa för skolbarn i yngre åldrar.
Det viktiga är att få hit barnfamiljer.
Flera lyfter fram att Långasjö ligger centralt.

Intervju med Företagare
Fokusgrupp Företagare Långasjö 19:00-20:30,2013-02-06
Hur kommer det sig att ni hamnade i Långasjö?
-‐
-‐

Jag saknade landet och ville söka mig mot Långasjö. Jag har i mina unga dagar alltid tyckt att
de är vackert här. Vackrare än i Vissefjärda, Boda och liknande.
Ja men det stämmer, det är väldigt fint här.

Hur är det att verka och leva som företagare i Långasjö?
-‐
-‐

Det är lugnt och vackert och fint. Jätte skönt att komma hem efter en arbetsdag och känna
lugnet.
Folket här är måna om det som finns. Man får förfrågningar för att man väl verkar här och folk
vill stötta.

Och om man ni kliver ut utanför er företagsvärld och blir privatpersoner. Vad känner ni som är positivt
som man bör trycka på med Långasjö som inte finns i andra landsbygder?
– Det är jätte centralt.
– Det är skitbra med tåget som ligger väldigt nära, och man kan åka till flera storstäder på en timme
och till Köpenhamn med tåget på nolltid.
– Det är en bra landsbygd att växa upp i. Personligt med bra skola och så. Alla får chansen att synas.
– Det är mycket föreningsliv, väldigt stark sammahållning.
Vad kan man förbättra i den interna kommunikationen?
-‐
-‐
-‐
-‐

Det är väldigt ensamt, här i skogen. Vi sitter i skogen med vår företagare men det vore
intressant med någon företagsby eller likande där man kan hämta ny energi.
Jag håller med, det vore väldigt intressant vad en företagsgrupp kan skapa och bidra för oss
företagare i bygden.
Ja, det vore intressant. Det vore självklart bäst att ha ett bra ställe att vara på men vi har ju
ridhuset, vandrarhemmet, och så där man kan skapa en grund.
Ja men om man bjuder in alla företagare och ser vart det bär.

Så ni ser en företagsgrupp som något intressant?
-‐
-‐
-‐

Det är säkert intressant för vissa, framförallt för småföretagare men för mig personligen så är
det inte så intressant.
Jag skulle tycka de vore intressant. Det är inte så många som man vet vad det sysslar med. Vi
kan använda varandras nätverk mer här i bygden och spinna vidare.
Mycket intressant. Vi får börja på en grund och sen får vi se vart de kan leda till.

Samtliga säger att Långasjö är väldigt vackert. Vad är det som är så vackert med Långasjö?
– Jag tycker att sjön är väldigt vackert.
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– Välordningen är väldigt vackert. Det är ordning och reda i bygden.
– Det finns många fina hus här i Långasjö.
Så det är dessa punkter man ska trycka på om man ska sälja in Långasjö? Hur ska man marknadsföra
Långasjö?
– Här köper man en kåk för 400 000 , att folk inte säljer sin kåk för 3, 5 miljoner och flyttar hit så kan
en sluta jobba. Det tycker jag är konstigt. Men då tycker ju många att man flyttar in i obygden.
– Man borde lyfta fram ett mervärde att om du flyttar till Långasjö så ingår jaktlag, stallplats osv. Det
tror jag är intressant att finna någonstans.
– Det är en väldigt vacker skola, vacker landsbygd där det händer saker kombinerat med lugnet.
– Jag tycker man måste bli mycket bredare i marknadsföringen, marknadsföra ridhuset, det finns
stallplatser i bygden till billigt pris, det finns Möndekulla osv. Inte fokusera så starkt på kärnan i
bygden.
Hur ser ni överlag på det ni kommunicerar utåt?
– Jag tycker vi är dåliga idag. Det finns så jätte mycket här men vi borde lägga allt under ett och
samma tak. Möndekulla är fantastiskt, massa platser och sevärdheter som finns här i bygden måste
lyftas fram. Mer än Klasatorpet och utvandrarbygden.
– Jag tycker att utvandrar begreppet säger att här flyttar alla. Jag tycker vi borde ändra till något i stil
med nybyggarland. Som främjar företagsandan som finns här och likanade. Här har vi byggt ridhuset,
skapat en sjö. Vi lever i denna byggd. Jag tror på nybyggarna eller något i den stilen.
– Ja det skulle även kunna locka hit invandrare och likande. Det finns inte en enda invandrare i min
grabbs skola.
– Det är intressant, de har jag aldrig tänkt på.
– Det vore intressant att locka hit fler invandare, inte jätte många men det är sant.
– Nybyggarna skulle även kunna rädda kvar Långasjöandan. Jag tror det är viktigt att vi behåller den.
Vad kan vi lyfta för något som kan stödja er interna information?
– Jag skulle vilja ha ett forum där man kan få veta vad som händer. När det är innebandyträning, om
man kan boka den lokalen och vad det kostar osv.
– Det är bara att man frågar, det löser vi internet i bygden.
Slutligen, vad trycker vi på när vi säljer in Långasjö?
– Föreningslivet, nytänkande, skola, stallplatser, sjön.
– Jag tycker vi måste bli bättre på att tala om att det finns lediga hus, att det finns dessa fantastiska
saker i Långasjö.
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Avslutande forskarkommentarer.
Om enklavbegreppet
I vår projektansökan formulerade vi att vår intention var att använda begreppet
Entreprenöriella enklaver på landsbygder i Småland och ge det en innebörd. Ett motiv för
detta var att vi menade att entreprenöriell aktivitet på landsbygden och i avfolkningsbygder
faller mellan stolarna vad gäller de konventionella analysnivåerna (makro, meso, mikro) inom
företagsekonomin; normalt studeras individer, individuella företag, kluster av företag eller
varianter därav. Vi antog att projektet skulle bidra med ny generell kunskap genom att
analysnivån är geografiskt inringade mindre landsbygdssamhällen.
Med Entreprenöriella enklaver avsåg vi självorganiserande grupper av människor i små
geografiska koncentrationer som inte låter sig inordnas i någon av dessa tre klassiska
analysnivåer och inte i konventionella konstruktioner/definitioner. Vi tänkte att det finns
något i dessa bygder som tycks omvandla omöjlighet till möjlighet. Att finna ut vad detta är
blev en viktig fråga i projektet. Dessa grupper antog vi finns i många typiska småländska
samhällen och vår förförståelse sade oss att de kännetecknas av stark lokal identitet, ett slags
klantänkande (Ouchi, 1980) som är förknippat med en stark drivkraft. Där finns en vi-motdem-dynamik som ger energi för att skapa och genomföra.
En sådan syn bryter på ett markant sätt med den traditionella politiken för entreprenörskap
som kännetecknas av ett programtänkande som blir lika för alla och där verktygen ofta är
trubbiga universalverktyg (se vidare Johansson, 2011). Genom att fokusera på hur bygder
konstrueras som möjlighetsrum (Lundberg, 2009) ville vi undvika att hamna i trubbigheten.
Redan under förstudien i Långasjö stötte vi på begreppet ”Långasjöandan”. Människorna från
bygden talade om detta, det fanns uttryckt i de publikationer och dokument vi tog del av, tex
Långasjökrönikan (2012) och P4 Kalmar gjorde under oktober månade ett entimmesprogram
om Långasjö, där Långasjöandan fungerade som teman för de olika inslagen. Vi mötte med
andra ord en berättelse som var väl känd av bygdens människor och även utanför bygden.
”Det ska gå” uttrycker på ett kärnfullt sätt vad Långasjöandan står för enligt berättelsen.
Utdikningen av Långasjön som ägde rum på 1980-talet framstår som det starkaste uttrycket
för vad Långasjöandan konkret står för i form av kollektivt handlande och entreprenörskap.
Under senare år finns en rad andra exempel på genomförda projekt som också är ett uttryck
för Långasjöandan.
Långasjöandan som berättelse säger oss att en socken är ett sammanhållet kollektiv där det
finns initiativstarka individer och där man hjälps åt för att genomföra projekt som stärker och
utvecklar bygden. Berättelsens budskap är att en bygd, i detta fall en socken, utgör en
självstyrande enhet med makt och förmåga att skapa sin egen framtid. En landsbygdsocken
som Långsjö är samtidigt tillräckligt liten för att känslan av samhörighet ska finnas där. Det är
mycket svårare att tänka sig att det kan talas om ”Växjöandan” på samma sett. Inte heller
”Emmabodaandan” kan på samma sätt förena människor i en gemensam identitet.
Långasjöandan som berättelse är därför en empirisk illustration av det vi avsåg med begreppet
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entreprenöriella landsbygdsenklaver. Men hur förhåller sig då berättelsen till erfarenheten från
de två genomförda studentprojekten?
När studenterna Clara Bredmark och Josephine Karlström reflekterar över mötesplatsprojektet
beskriver de en grupp som i ett skede av processen saknade engagemang och fokus och hade
klart delade meningar om vad projektet skulle utmynna i. Slutresultatet av gruppens arbete
beskrivs däremot i mycket positiva termer. På samma sätt som Clara och Josephine beskriver
ett läge i projektprocessen som inte stämmer överens med vad som berättelsen om
Långasjöandan ger uttryck för, så mötte vi forskare och studenter flera gånger personer som
förhöll sig kritiska till Långasjöandan och menade att det var mest bara prat och att det
saknades drivande och ansvarstagande ledargestalter med förmåga att iscensätta kraftfullt
entreprenörskap.
Om mötesplatsprojektet ger viss anledning att ifrågasätta Långasjöandans uttryck i konkret
handling så förefaller projektet kommunikation och värdegrunder snarare stärka bilden av en
bygd där man är angelägen om att skapa förändringar och där man i det stora hela relativt lätt
kommer överens om vad som ska göras och hur det ska göras. Flera undergrupper skapas och
engagemanget saknas inte. Studentprojektet avslutas med att ett nätverk för bygdens
företagare skapas.
Att de två projekten ytligt sätt ger lite olika bilder av Långasjöandan är kanske inte så
konstigt. Mötesplatsprojektet har sin bakgrund i att avsaknaden av mötesplats är något som
diskuterats under tiotalet år, alltsedan den gamla restaurangen brann ned. Sedan dess har man
inte kunnat enas om vad som ska göras och hur. Däremot blev det under förstudien mycket
klart att det finns en omfattande uppslutning från bygdens sida om att man vill ha en
mötesplats (genom enkäten som gick ut till samtliga hushåll). Mötesplatsprojektet som det
kom att utformas i slutändan är ett stort projekt, som kräver omfattande engagemang, en
handfast ledning och ett ekonomiskt risktagande. Det krävs mer omfattande resurser för att
skapa mötesplatsen än det krävs än det krävs för att starta upp kommunikationsprojektet. Att
ett sådant projekt inte kan tas lika lätt som en mindre resurskrävande projekt kan lätt förstås.
Å andra sidan är det också lätt att förstå att ett behov som diskuteras i tiotalet år utan att något
konkret händer få vissa att ifrågasätta Långasjöandan och peka på avsaknaden av
ledargestalter som har mod och förmåga att mobilisera handling och se till att något blir gjort.
I början av hösten fick Sanna Östmark ett mail angående den planerade festen den 23 augusti
som arrangerades för att symbolisera att arbetet med mötesplats hade startats. Det visade sig
att det kom 300 personer till festen. Medlemmar ur arbetsgruppen informerade om projektet.
Vidare förmedlades i mailet att Leader Småland Sydost beviljat projektpengar till fortsatt
arbete med förprojektering. Den slutsats som kan dras av processen är att den ledde till
handling och att bygdens människor har visat sin tydliga uppskattning.
Kommunikationsprojektet visade inte upp så mycket av delade meningar utan snarare på att
arbetsgruppen och de fokusgrupper som tillfrågades var angelägna om att bidra till att stärka
bygdens kommunikation. Även vid olika andra möten som forskarna och studenterna deltog i
var den positiva inställningen till bygden från bygdens eget folk påtaglig. Berättelsen om
Långasjöandan var något som också kändes i atmosfären. Människorna i bygden är i
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allmänhet stolta över sin bygd och har över lag positiva tankar om bygdens potential och
handlingskraft, samtidigt som det finns en medvetenhet om att befolkningen ändå långsamt
minskar och om inget görs så kommer den minskningen att fortsätta i ökande takt.
Den mycket korta sammanfattningen är att Långasjö är ett exempel på en entreprenöriell
enklav med stark identitet och handlingskraft. Kraften att handla är samtidigt begränsad och
låter sig inte alltid med lätthet frigöras. Tillgången på ledarskap i bygden och bygdens
samspel med omgivningen har därför sannolikt stor betydelse för i hur hög grad bygden
förmår att utlösa och ta tillvara den inneboende handlingskraften.
Om unga människors möjligheter att bidra till en levande landbygd
I projektansökan till familjen Kamprads stiftelse framhölls vikten av att engagera unga
människor i att skapa levande landsbygd. Det pekades på att Linnéuniversitetet har en viktig
roll i den regionala utvecklingen. I den grad som universitetet kan rekrytera unga människor
till universitetets utbildningar skapas förutsättningar för att flera unga också ska välja att bo
kvar och ha sin utkomst i regionen. Tanken var att om studenterna under sin studieperiod
bereds möjligheter att upptäcka de möjligheter som finns att stanna kvar i regionen efter
fullbordade studier så kommer de i ökad utsträckning att göra det och bli resurser för
regionens utveckling. Vid Ekonomihögskolan finns sedan över tio år tillbaka programmet
EBD (Enterprising and Business Development) där studenterna från första dagen på
programmet får knyta kontakt med en partnerorganisation. Genom kandidatprogrammets
samtliga tre år genomför studenterna sina projektarbeten på partnerföretagen. Det har visat sig
att studenter som går detta program i mycket högre grad än andra studenter startar egna
företag och de som inte gör det går ofta in i entreprenöriella uppgifter i de organisationer de
anställs i. I detta projekt engagerades studenterna att i stället för att gå in i befintliga företag i
stället gå in i landsbygder på sockennivån.
Med bas i EBD-programmet handplockades därför åtta studenter för att medverka i de tre
landsbygderna som studerades. I Långasjö engagerades först två av dessa studenter (Oskar
Andersson och Sanna Östmark) och sedan ytterligare två studenter från
byggnadskonstruktionsprogrammet (Clara Bredberg och Josephine Karlström), vilket
beskrivits ovan. De EBD-studenter som engagerades hade alltså med sig den erfarenhet de
förvärvat att arbeta processuellt i företag. Sanna och Oskar gick också mycket medvetet in i
processen som tillfälliga resurspersoner. De tog initiativ till sina respektive projekt och tog
även ledningen i dessa processer, men kommunicerade samtidigt tydligt vikten av att dessa
processer behövde byggas så att de kunde fortsätta när studenterna lämnade processen.
Att detta kunde fungera har sin grund i hur hela projektet startade med fokusgrupper. Utifrån
dessa fokusgrupper identifierades vilka förändringar som människor i bygden ville se
förverkligas. Studenterna och forskarna försökte sig aldrig på att analysera vad bygden med
ett utifrånperspektiv kunde tänkas behöva utan byggde på ett inifrånperspektiv. De projekt
som formulerades var därmed projekt där studenterna uppfattade att de kunde ha ett bidrag,
men att det samtidigt var ett projekt som ägdes av bygden, i princip redan innan det hade
startats.
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När projektens innehåll hade klargjorts stod det också klart att det fanns ett behov att till
mötesplatsprojektet knyta byggnadskompetens. När byggnadsstudenterna Clara Bredmark och
Josephine Karlström gick in i projektet fanns därför ett tydligt behov deras fackkompetens.
De kunde så använda sitt kunnande och sin kreativitet på ett konstruktivt sätt som blev mycket
uppskattat i projektgruppen.
Projekten var tydligt formulerade utifrån vad bygdens människor önskade se förändrat i
bygden. Att projekten projekt kom igång och kunde startas under våren 2013 måste
åtminstone delvis tillskrivas studenternas arbete, engagemang och arbetssätt. Samtidigt är
resultaten beroende av att det fanns en vilja och ett engagemang från bygdens sida för att
arbeta med just de projekt som valdes ut. Förutsättningarna måste alltså finnas på båda håll,
hos dem som utifrån vill bidra till bygdens utveckling och hos dem som bor i bygden, I
Långasjö visade det sig att dessa förutsättningar fanns från båda håll.
Intrycket från oss forskare är att bygden uppskattade att få in den energi som bara unga
människor kan tillföra. Studenterna kom in med fräscha idéer och kunde inte misstänkas ha
någon annan agenda än att själva vilja lära sig av att få jobba med projekt ”i verklighetens”
och en vilja att bidra och från bygdens sida visade det sig att man positivt tog till sig det
studenterna kunde bidra med.
Om att öka handlingsutrymmet i landsbygdsenklaver
Ett uttalat syfte med projektet Entreprenöriella landsbygdsenklaver var att ta fram redskap och
verktyg som kan öka handlingsutrymmet på enklavnivån. Övergripande handlar detta om att
identifiera hur bygder/socknar kan förändras till att bli attraktiva inflyttningssamhällen samt
initiera processer som iscensätter denna förändring.
Processverktyget sådant det gestaltats i Långasjö kan sammanfattas på följande sätt:
1. Fokusgrupper med syfte att identifiera förändringar som bygdens människor uppfattar
viktiga och angelägna
2. Studentledda projektgrupper inriktade på att sätta igång processer som leder till de
förändringar som identifierats
3. Komplettera projektgruppen med den kompetens som gruppen själv saknar eller har
för lite av.
4. Säkerställa att projektgruppens arbete kan fortsätta efter det att studenten avslutat sin
insats i projektet.
Fokusgrupper användes i Långasjö förutom att initialt identifiera angelägna projekt även till
att forma målgruppsanpassade budskap i kommunikationsprojektet.
Metoder och redskap användes på flera sätt och nivåer som framgår av studentrapporterna
ovan. Frågan om att öka handlingsutrymmet i landsbygdsenklaver handlar på ett mer generellt
plan om balansen mellan de insatser eller interventioner som görs utifrån och vad som görs
inifrån. Om interventionerna utifrån är omfattande leder det till förändringar, men enklavens
eget handlingsutrymme kan samtidigt begränsas. I Långasjö finns ett av Södras sågverk. Det
är en stor tillgång för Långasjö socken, genom de arbetstillfällen som skapats. Samtidigt är
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Långasjö beroende av Södra och de strategiska beslut som fattas kring sågverket i Långasjö
och som påverkar bygden fattas inte i bygden. I detta avseende bidrar därför inte Södras
sågverk direkt till att öka handlingsutrymmet i Långasjö. Indirekt bidrar Södra till bygdens
utveckling genom att sågverket attraherar anställda till bygden som på olika sätt kan bli
resurser för bygdens utveckling. Vidare finns också ett utrymme för samspel mellan företaget
Södra och bygden Långasjö i frågor som rör t ex personalen och som medverkar till att göra
samhället mer attraktivt. På samma sätt är Långasjö beroende av Emmaboda kommun, som
bygden tillhör, samtidigt som Emmaboda kommun bidrar till och begränsar hur Lånagsjö
utvecklas.
Med enklavbegreppet skapades ett analytiskt redskap som fäster uppmärksamheten på det
handlingsutrymme som en landsbygd i form av en socken har för att skapa sin egen framtid.
Denna är kringskuren på en rad olika sätt samtidigt som det finns en rad möjligheter för
bygden att använda befintligt handlingsutrymme och att utvidga detta utrymme. Inom ramen
för projektet Entreprenöriella landsbygdsenklaver har intentionen varit att identifiera
handlingsutrymmen som finns och att söka medverka till att dessa kan tas tillvara. Detta
ställer krav på samspel mellan i detta fall studenter/forskare och bygden. Från universitetets
sida förutsätter det en förmåga att identifiera vad man vill förändra i bygden och att ha en
realistisk bild av vad man kan bidra med och hur bygden kan ta emot detta bidrag.
Om samspelet mellan studenter, forskare och bygden
Projektet Entreprenöriella landsbygdsenklaver inleddes med att forskarna åkte runt till
samtliga tre bygder, träffade nyckelpersoner i bygderna och fick en gemensam bild av
bygderna. Även studenterna företag en gemensam resa till alla tre bygderna. När processerna i
bygderna kom igång fokuserade studenter och forskare på var sin bygd. I Långasjö deltog den
ansvarige forskaren i en del av de möten som leddes av studenterna och var samtidigt på egen
hand engagerad i olika möten med folk i bygden. En hel del mail utväxlades i olika frågor.
Vidare träffades forskaren och studenterna regelbundet för handledning och reflektion. Dessa
möten blev tillfällen för ömsesidigt lärande och att vägval i processerna blev förankrade.
Studenterna fick råd om hur de kunde agera, råd som de ofta följde. Forskaren kunde lära sig
av studenternas erfarenheter och observationer. Detta samspel mellan forskare och studenter
är en del av förklaringen till att de studentprojekt som genomfördes i Långasjö kunde
genomföras med ett gott resultat och att de processer som sattes igång kunde fortsätta efter det
att studenterna lämnat bygden.
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