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Abstract 

 

Community planning is a complex process in which many different interests have to 

come together. Cities have always been under continuous development, but today there 

is a pressure from different stakeholders to build and densify the central parts of many 

cities. Disagreements arise when the opinions of citizens don’t correlate with the public 

institutions' way of conducting community planning. This study aims to investigate 

what motivates individuals in the city of Kalmar to engage in community planning 

processes. The theoretical framework of the study include theories about citizen 

participation and controversies in planning processes. Data has been generated through 

interviews and the project in focus was the Linnaeus University’s building of new 

facilities in Ölandshamnen, a project that has been debated by public insitutions and 

citizens for several years. Results from the study show that individuals engaged in the 

planning process for different reasons, whereof two main reasons where experiences of 

a non-functioning democracy, and  experiences of dominant public support for other 

proposed locations. The study concludes that there is a big difference between how 

people perceive their involvement and how it is treated by other stakeholders.  

 

Nyckelord 

 

Samhällsplanering, engagemang, medborgardeltagande, demokrati, Linnéuniversitetet  

 

Tack 

 

Tack till Kristina Tryselius för handledning, till mina kurskamrater för bra diskussioner 

och feedback under arbetets gång samt till alla respondenter som engagerat ställde upp 

och bidrog till att göra studien möjlig.   

  



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter _________________________ 1 
2.1 Samhällsplanering och dess aktörer ___________________________________ 1 
2.2 Medborgardeltagande i samhällsplaneringen ____________________________ 2 

2.3 Politikens påverkan på samhällsplaneringen ____________________________ 3 
2.4 Plankontroverser __________________________________________________ 4 
2.5 Problemformulering _______________________________________________ 6 
2.6 Syfte ___________________________________________________________ 7 

3 Metod ______________________________________________________________ 8 
3.1 Val av metod _____________________________________________________ 8 
3.2 Metoddiskussion _________________________________________________ 11 

4 Bakgrund – Linnéuniversitetets väg till Ölandshamnen ____________________ 13 

5 Resultat ____________________________________________________________ 14 
5.1 Respondenternas bakgrund _________________________________________ 14 
5.2 Engagemanget i praktiken genom processen ___________________________ 14 

5.3 Tidiga motiv ____________________________________________________ 15 
5.4 Motiv under planeringsprocessens gång ______________________________ 16 

5.5 Motiv i förhållande till medborgardeltagande och demokrati ______________ 17 

5.6 Motiv i förhållande till föranledda behovet ____________________________ 19 

5.7 Upplevelser av att engagera sig _____________________________________ 20 
5.8 Förhållandet till andra plankontroverser i Kalmar _______________________ 21 

6 Analys _____________________________________________________________ 22 

7 Slutsatser och idéer om vidare forskning ________________________________ 26 

8 Sammanfattning ____________________________________________________ 28 

Referenser ___________________________________________________________ 29 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A – Intervjuguide _______________________________________________ I 

 



  
 

 

1 
 

 

1 Inledning 
 

I takt med att samhället utvecklas ställs det också nya krav på de miljöer där vi 

människor vistas i vår vardag. Så länge det har funnits städer, har också dessa varit 

under kontinuerlig förändring för att kunna möta de krav som samhällsutvecklingen 

genom olika tidsåldrar har ställt på dem. Samtidigt menar Cuthbert (2006, s. 115) att 

stadsmiljöerna representerar såväl autenticitet som stabilitet, och därtill en mängd andra 

värden som invånarna i staden tillskriver miljöerna. Hall (1998, s. 2) lyfter i sin tur fram 

att det idag finns ett stort tryck från både näringsliv och offentlig sektor på att bebygga 

och förtäta städerna, vilket gör att stabiliteten som olika miljöer har representerat 

utmanas. Samtidigt delar inte alla medborgare näringslivets och offentlig sektors 

uppfattning om hur städer bör utvecklas, vilket leder till debatter och ifrågasättande av 

de offentliga institutionernas sätt att bedriva samhällsplanering. Men vad är det 

egentligen som skapar drivkrafter hos invånare att engagera sig i processer kring 

samhällsplanering? Har den fysiska lokaliseringen betydelse, eller spelar andra faktorer 

också in? Handlar debatten egentligen om något annat? 

 

2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Samhällsplanering och dess aktörer 

 

Nyström och Tonell (2012, s. 85) konstaterar att samhällsplanering är ett mångfacetterat 

och komplext område. Planeringsteori definieras i grunden som en samhällsvetenskap, 

och som en sådan försöker den på ett lösningsorienterat sätt angripa de problem som 

står i fokus. Nyström och Tonell (2012, s. 85) uppmärksammar dock att det är en 

utmaning att söka lösningar på problem när förutsättningarna förändras kontinuerligt. 

Förändring av förutsättningarna kräver en ständig modifiering av såväl metodik som 

teoretiska ramar för att kunna följa samhällets utveckling. Författarna diskuterar också 

huruvida samhällsplanering är att betrakta som en vetenskap eller inte. Vetenskap har 

sin utgångspunkt i vetenskapliga metoder och skapar teorier. Samhällsplanering har som 

ett av sina syften att skapa välbefinnande för människor, vilket sker genom att på ett 

rationellt sätt definiera hur miljöer där människor skall vistas utformas för att uppnå 

detta syfte. Utifrån definitionen av vetenskap så går det därmed att säga att 

samhällsplanering åtminstone delvis är vetenskaplig (Nyström & Tonell 2012, s. 86).  
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Inom samhällsplanering finns det olika typer av aktörer som förhåller sig till varandra 

på varierande sätt, menar Grahn Danielson, Rönn och Swedberg (2014, s. 90). Vidare 

gör författarna en beskrivning av de olika roller som samhällsplaneringens 

nyckelaktörer kan inta i en pågående planeringsprocess. Vilken roll aktörerna intar 

präglas av deras respektive metod att möta förändring, vilket i sin tur är grundat i bland 

annat värdering av landskap och hur stora möjligheter de har att föra fram sina 

ståndpunkter (Grahn Danielson m.fl. 2014, s. 90). Vidare menar Grahn Danielson m.fl. 

(2014, s. 90) att aktörer som intar en aktiv roll i samhällsplaneringen kan göra detta 

antingen utifrån att de driver på förändringen (”push on”) eller att de försöker att 

förhindra densamma (”pull back”). De förändringsbenägna aktörerna vill göra skillnad, 

medan de förändringskritiska vill hindra en utveckling som de inte tycker är bra (Grahn 

Danielson m.fl. 2014, s. 90).  

 

2.2 Medborgardeltagande i samhällsplaneringen  
 

Enligt Khakee (2000, s. 112-114) finns det ett antal olika faktorer som personer som 

arbetar med samhällsplanering måste förhålla sig till, och en av dessa är deltagande från 

medborgarna i samhällsplaneringsprocessen. Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010: 

900) finns det tydligt fastslaget att kommuner under framtagandet av detaljplaner skall 

samråda med olika intressenter, där medborgarna är en. Khakee (2000, s. 112) hävdar 

att det dock finns stora skillnader mellan principer och praxis när det kommer till 

medborgardeltagande. Han uppmärkssammar att både tjänstemän och politiska 

representanter framhåller medborgarnas deltagande som viktigt, men när det kommer 

till hur planeringsarbetet sker i praktiken blir det istället en motsättning, där 

medborgarnas deltagande skapar svårigheter i att kunna genomföra en så effektiv och 

rationell planeringsprocess som möjligt. Khakee (2000, s 115) skriver också att det 

bland politiker finns en brist på förståelse för att planeringen får konsekvenser på längre 

sikt, och likaså anses många gånger medborgarnas åsikter som icke användbara. Det kan 

också uppstå problem när olika planer under planeringsprocessen skall kommuniceras 

till medborgarna. Presentationen görs så att den passar den kommunala byråkratin bra, 

men hämmar medborgarnas möjlighet att ta del av dem på ett pedagogiskt sätt (Khakee 

2000, s. 115).  
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Representativiteten hos de medborgare som gör motstånd i planeringsprocesser kan 

ifrågasättas, enligt Cars, Malmsten och Tornberg (2009, s. 136). De menar att det som 

dessa personer, i exempelvis överklaganden, lyfter fram som allmänintressen i vissa 

hänseenden även skulle kunna ses som särintressen. Det går också att se att det kan 

finnas geografiska skillnader mellan hur stor frekvensen av överklaganden är (Cars m.fl. 

2009, s. 136). I områden där invånarna till övervägande del är välutbildade, vältaliga 

och har kännedom om hur överklagandeprocesser går till, sker också fler överklaganden 

än i områden där befolkningen är mer blandad utifrån dessa faktorer (ibid.). 

 

Johansson och Khakee (2008, s. 59) beskriver att en grundläggande faktor som påverkar 

medborgares upplevelser av deras möjligheter till delaktighet handlar om planerarnas 

generella inställning till medborgardeltagande. Det går tydligt att se att planerarnas 

inställning till allra största del påverkas av de effektivitetskrav som ställs på 

samhällsplanering. Planeringsyrket domineras av bland annat teknisk kunskap, och då 

är planerarna oftast inte särskilt intresserade av att deras kunskaper ställs i relation till 

subjektiva värderingar från medborgarna (ibid). Medborgarnas åsikter kan skapa 

förseningar av planprocesser, kostnadsökningar, kontroverser och kan göra att hänsyn 

tas till så kallade emotionella faktorer. Med stöd i en sådan utgångspunkt är 

medborgardeltagande med andra ord bra för demokratin, men inte för effektiviteten 

(Johansson & Khakee 2008, s. 59).  

 

2.3 Politikens påverkan på samhällsplaneringen 
 

Samhällsplaneringen beskrivs enligt Granberg (2005, s. 138-143) som en politisk 

process som har sin främsta påverkan från tre olika faktorer; demokrati, effektivitet och 

rättssäkerhet. Demokrati och effektivitet sätts inom samhällsplanering i relation till 

varandra. Båda dessa begrepp är svårdefinierade, eftersom demokrati kan handla om 

både deltagardemokrati såväl som representativ demokrati och effektiviteten kan ha att 

göra med bland annat ekonomi, tidsåtgång eller konkurrens (ibid.). Granberg (2005,  

s. 140) menar dock att det oftast är effektivitet som prioriteras. Problemet som därmed 

uppstår är att det endast blir de aktörer som är resursstarka med ”rätt” resurser som har 

en reell möjlighet att påverka samhällsplaneringen. Detta är en effekt av att både 

politiker och tjänstemän saknar pengar att genomföra de projekt som de skulle vilja. 

Istället kan privata aktörer tas med i planeringsprocessen, vilket kan göra den mer 

effektiv men samtidigt i realiteten göra det svårare för medborgarna att kunna påverka 
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eftersom dessa förhandlingar oftast inte är särskilt transparenta. Avsaknaden av insyn 

gör det svårt för både fritidspolitiker och medborgare att kunna påverka, vilket gör att 

de privata aktörerna får större inflytande (Granberg 2005, s. 143).  

 

Nyström och Tonell (2012, s. 86, 98) lyfter fram att planering går att se som en typ av 

maktutövning som sker i två dimensioner, rum och tid. Samhällsplanering och den 

planeringstradition som är rådande ger uttryck för aktuella rådande ideologiska 

strömningar i samhället, som en förlängd arm för byråkrater och politiker. Samtidigt är 

ett syfte med planering att sammanföra dels behov och dels åsikter från olika nivåer i 

beslutshierarkin, trots att de olika nivåernas åsikter ofta skiljer sig markant åt (ibid.). 

Planering blir därför en typ av maktfördelare mellan såväl offentliga institutioner på 

olika nivåer som mellan individer och kollektiv/samhälle. Samhällsplanering står alltså i 

knutpunkten mellan politisk ideologi och samhällsvetenskap (Nyström & Tonell 2012, 

s. 86). Nyström och Tonell (2012, s. 99-100) definierar också begreppet social 

mobilisering, som är en inriktning inom planeringsteori med förhållningssättet att 

planering måste ta hänsyn till människors kollektiva handlande. Planering ses som en 

del i politiken när den syftar till att förändra istället för att bevara (Nyström & Tonell 

2012, s. 100). 

 

2.4 Plankontroverser  
 

Då studien syftar till att undersöka privatpersoners motiv till engagemang i 

samhällsplanering anser jag att det är relevant att även titta på hur ett kanaliserat 

engagemang kan ta sig uttryck. Två stycken begrepp definieras av Henecke (2006, s. 

35); kontrovers respektive plankontrovers. En kontrovers präglas av att det finns minst 

två sidor med varsin ståndpunkt som skiljer sig avsevärt från varandra. Kontroverser 

gäller angelägna frågeställningar och det är en utmaning att komma vidare från dem, 

både i fråga om tidsåtgång och i hur många människor som behöver engageras. En 

plankontrovers är i sin tur en sådan motsättning som uppstår över en plan eller idéer om 

hur marken på en plats skall nyttjas (Henecke 2006, s. 35). Några tongivande exempel 

på historiska plankontroverser i Sverige är Almstriden i Stockholm 1971 (Nyström & 

Tonell 2012, s. 105, Stahre 2005, s. 160) eller motståndet mot ”Dennispaketet”, ett 

infrastrukturprojekt i Stockholm på 1990-talet (Nyström & Tonell 2012, s. 105, Stahre 

2005, s. 162). Vidare gör Henecke (2006, s. 109-110) en översikt över hur en 
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plankontrovers vanligtvis uppstår. Utgångspunkten är att ett förslag till plan som läggs 

fram är grundad i någon form av värderingar. Dessa kan vara en produkt av bland annat 

medvetna, värdebaserade val, politiska idéer eller så kallade modetrender inom 

samhällsplaneringen. När en plankontrovers uppstår analyseras och ifrågasätts de val 

som har lett fram till planen tillsammans med de värden som planen representerar. 

Plankontroverserna är nästan aldrig grundade i ett ifrågasättande av det behov som 

föranlett framtagandet av planen, utan fokus ligger istället på genomförandet av 

projekten som planerna innehåller. Platsen där projektet föreslås förläggas är vanligtvis 

vald utifrån så kallade rationella parametrar, exempelvis ekonomiska eller tekniska. 

Genom plankontroverserna lyfts även andra faktorer fram som viktiga och underbygger 

en argumentation för förändring av planen. Henecke (2006, s. 111) nämner till exempel:  

 Kulturhistoriska och estetiska aspekter – att det är viktigt att värna om en 

kulturmiljö som anses ha ett högt värde.  

 Estetiska och sociala aspekter – om planen riskerar att hota sociala värden på en 

plats, exempelvis leda till en ökad segregering.  

 Hälso- och säkerhetsaspekter – att det är viktigt att bevara en ostörd och riskfri 

miljö.  

 Rättviseaspekter – ett ifrågasättande av att vissa skall behöva hantera de 

uppkomna sociala kostnaderna samt miljökostnaderna när planen syftar till att 

tjäna det allmännas intresse på ett så bra sätt som möjligt. 

Slutligen menar Henecke (2006, s. 110) att kontroverserna oftast inte berör enbart själva 

planen och de projekt som ingår i dessa. Kontroversen innefattar nästan alltid också ett 

ifrågasättande av själva planprocessen. Ifrågasättandena tar sin utgångspunkt i 

exempelvis undermåliga kunskapsunderlag och att de alternativ som har lyfts fram inte 

har ägnats samma tid som det förslag som slutligen ingår i planen. Likaså kan processen 

upplevas som odemokratisk, eftersom det tas bristfällig hänsyn till såväl närboende som 

de som engagerar sig i frågan. Sammanfattningsvis konstateras det att när olika åsikter 

finns om vilken väg framåt som skall väljas, uppkommer också frågor om vilken aktör 

som är bäst lämpad att avgöra vilken ståndpunkt som slutligen skall väljas (Henecke 

2006, s. 110).  

 

Henecke (2006) har i sina studier lagt fokus på Sverige och svenska förhållanden. Men 

fenomenet med plankontroverser är ingenting unikt för Sverige utan går att se även på 

andra platser i världen. Tam, Zeng och Tong (2009, s. 51) som studerat liknande 
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processer i Hong Kong hävdar att deltagande från allmänheten i samhällsplanering kan 

medföra flera olika problem varav konflikter är ett. För att kunna förstå parterna i en 

konflikt som uppstått menar Tam m.fl. (2009, s. 51) att det från offentligt håll behöver 

göras en systematisk konfliktanalys. En sådan skulle fylla funktionen att den dels sätter 

konflikten i ett mer objektivt ljus, dels att den kan vara till hjälp i att hitta lösningar på 

dispyten (ibid).  

 

Stahre (2005, s. 159) anser att de proteströrelser som ibland uppstår i samband med 

samhällsplaneringsprocesser tar sitt ursprung i att medborgarna inte känner att de kan 

påverka på den politiska vägen. Därför får de agera utanför de offentliga institutionernas 

ramar, vilket skapar motsättningar. Samtidigt går det att se dessa som både innovativa 

och utvecklingsdrivna (Stahre 2005, s. 159). Vidare försöker Stahre (2005, s. 166-167) 

beskriva vilken effekt dessa proteströrelser har haft på samhället och dess politik. 

Framförallt skapade de tidiga proteströrelserna en större medvetenhet om att goda, äldre 

miljöer i städer tillskrivs stora värden av medborgarna. Samtidigt visade det sig att det 

faktiskt kunde ge resultat att som medborgare organisera sig och göra motstånd mot det 

som ansågs vara fel. Idag spelar dessa rörelser en roll som en komplettering av det 

politiska systemet, och de för in nya perspektiv i debatten. Att de agerar 

utomparlamentariskt gör ofta att konflikter uppstår, men det gör också att politiker 

måste möta de som opponerar sig på ett mycket direkt sätt, vilket är en förutsättning för 

den demokratiska utvecklingen (Stahre 2005, s. 167).  

 

2.5 Problemformulering  

 

Samhällsplanering är som Nyström och Tonell (2012, s. 85) konstaterar ett komplext 

område. En problematik inom området är relaterat till ständigt förändrade 

förutsättningar i takt med att samhället utvecklas. Teoretiska utgångspunkter och 

metoder inom samhällsplaneringen behöver därför också befinna sig i en kontinuerlig 

förändringsprocess (Nyström & Tonell 2012, s. 85). Samtidigt finns det en politisk 

dimension av samhällsplanering (Granberg 2005, s. 138, Nyström & Tonell 2012, s. 98) 

där genomförd planering kan ses som ett uttryck för just då rådande ideologi. En annan 

faktor som måste beaktas är medborgardeltagande, det vill säga den lagstadgade rätt 

som medborgare har att få föra en dialog och komma med input gällande 

samhällsplaneringen (Cars m.fl. 2009, s. 136, Johansson & Khakee 2008, s. 59, Khakee 
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2000, s. 112). Granberg (2005, s. 139-143) menar att demokrati och effektivitet i 

samhällsplaneringsprocesser är en utmaning att hantera i förhållande till varandra – 

vilket ofta leder till att de ses som varandras motsatser. Då det ligger i offentliga 

institutioners intresse att prioritera effektivitet, ges också olika aktörer starkt varierande 

möjligheter att reellt påverka processerna (Granberg 2005, s. 143). Henecke (2006, s. 

111-112) och Tam m.fl. (2009, s. 51) beskriver att det i samhällsplanering, när olika 

aktörers åsikter går isär, kan uppstå så kallade plankontroverser. Dessa kan se ut på 

olika sätt, men är nästan alltid lokalt anknutna och innefattar flera aktörer som 

mobiliserar sina respektive resurser och argumenterar för eller mot föreslagna planer 

kring markanvändning eller byggnation. Henecke (2006, s. 111) menar att aktörerna i de 

allra flesta fallen ses som varandras polariserade motståndare. Oftast handlar 

plankontroverserna inte om de föranledda behoven, utan om genomförandet av planerna 

alternativt om hur planprocessen har gått till (ibid.).  

 

I Kalmar har det under de senaste åren uppstått plankontroverser kring ett antal 

byggprojekt, varav vissa varit mer tongivande än andra i lokala media. Bygget av 

Kalmar Konstmuseums nya lokaler i Kalmarsundsparken (Asmundsson 2007) är ett 

exempel, och likaså bygget av den nya fotbollsarenan, Guldfågeln Arena (Blank 2008). 

Den senaste större kontroversen handlar om Linnéuniversitetets beslut att etablera nya 

lokaler i Ölandshamnen, där all verksamhet skall samlas (Löwemo 2013, Schmidt 

2015). I samtliga dessa fall har invånare i staden engagerat sig mot de offentliga 

institutionernas, i huvudsak kommunens, agerande. Då det under en relativt begränsad 

tidsperiod har funnits ett antal större plankontroverser i Kalmar, vore det intressant att 

undersöka närmre vad det är som skapar engagemanget hos invånarna för 

samhällsplaneringsfrågor.  

 

2.6 Syfte  

 

Syftet med studien är att undersöka vad som motiverar privatpersoner i Kalmar att 

engagera sig i samhällsplaneringsprocesser, med utgångspunkt i  Linnéuniversitets 

etablering i Ölandshamnen.   
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3 Metod 
 

3.1 Val av metod 

 

Utgångspunkten för undersökningen har varit det som Bryman (2008, s. 340-341) 

benämner en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier syftar till att skapa förståelse för den 

sociala verkligheten med grund i hur de människor som finns i den gör sina tolkningar 

av verkligheten (Bryman 2008, s. 341). Valet av en kvalitativ utgångspunkt grundar sig 

i att studiens syfte och forskningsfrågor är formulerade på ett relativt öppet sätt. Detta är 

enligt Bryman (2008, s. 345) något som präglar kvalitativ forskning.  

 

I linje med den kvalitativa utgångspunkten, har ett interpretativistiskt perspektiv 

(tolkningsperspektiv) utifrån Brymans (2008, s. 32-33) definition tillämpats i studien. 

Detta för att kunna synliggöra den subjektiva andemeningen med de sociala handlingar 

som människor utför, vilket Bryman (2008, s. 32) menar att perspektivet lämpar sig för. 

Syftet är att skapa en förståelse för varför människor agerar, inte enbart förklara hur de 

agerar.  

 

Eftersom plankontroverser utgör det centrala forskningsområdet i studien, genomfördes 

studien utifrån Heneckes (2006, s. 85) definition av ett kontroversperspektiv. Ett 

kontroversperspektiv tar sin utgångspunkt i begreppet kontrovers, som kortfattat innebär 

att det finns två sidor med markant olika åsikter kring en angelägen fråga (ibid.). 

Henecke (2006, s. 85) menar att när ett kontroversperspektiv nyttjas, distanserar sig 

forskaren från kontroversen, och arbetar på ett deskriptivt och analytiskt sätt, vilket 

eftersträvats under arbetsprocessen. Forskaren gör alltså ingen värdering av innehållet i 

respektive ståndpunkt (exempelvis huruvida de är rationella eller inte), utan konstaterar 

istället att det finns flera uppfattningar. Ett annat mål med kontroversperspektivet är att 

hitta ursprunget till ståndpunkterna och förklara dessa (Henecke 2006, s. 85). Då det är 

motiven bakom personernas engagemang som är intressant utifrån studiens syfte så 

hjälper kontroversperspektivet till att synliggöra dem, samtidigt som det hjälper mig 

som undersökare att inte lägga värderingar i de olika aktörernas ståndpunkter.  

 

För att kunna uppnå studiens syfte genomfördes en fallstudie. En fallstudie är enligt 

Ejvegård (2009, s. 35) att välja ut en del ur ett större förlopp och låta denna del 

representera helheten. Fördelen med att använda sig av fallstudie är att studien blir 
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mindre omfattande, medan nackdelen är att urvalet inte kan representera en hel 

verklighet (Ejvegård 2009, 35). Johannessen och Tufte (2003, s. 56) menar att en 

fallstudie inte är att betrakta som en egen metod i sig, utan snarare en forskningsstrategi. 

En fallstudie kan, för att bli så heltäckande som möjligt, använda sig av flera olika 

metodologiska ansatser för att samla in så mycket relevant data som möjligt 

(Johannessen & Tufte 2003, s. 56). I aktuell studie gjordes valet att endast använda en 

metod, intervjuer, med hänsyn till studiens begränsade tidsram. Bryman (2008, s. 77) tar 

upp begreppet typiska fall, som han även benämner representativa fall. Ett sådant är ett 

fall som väljs ut för att det kan ses som en representation av flera fall. Det finns inget 

behov hos ett representativt fall att det behöver sticka ut eller vara speciellt. Det är 

snarare viktigt att fallet kan skapa en relevant kontext för de forskningsfrågor som skall 

besvaras (Bryman 2008, s. 77). Valet av fallstudie som forskningsstrategi grundar sig i 

att studien syftar till att beskriva en specifik del (vad som motiverar privatpersoner som 

engagerar sig) i ett större fenomen (samhällsplanering i Kalmar). Därmed är det relevant 

att välja ett tillfälle då privatpersoner har engagerat sig i Kalmars samhällsplanering och 

använda studiet av detta som huvudsaklig grund för att i någon mån kunna generalisera 

kring fenomenet i ett större sammanhang. Att det blev etableringen av 

Linnéuniversitetet i Ölandshamnen har att göra med att det vid tiden för uppsatsen var 

ett närmast dagsaktuellt projekt, vilket underlättade inhämtningen av data. Projektet har 

också debatterats flitigt och bevakats av lokala medier. I processen har det också funnits 

ett tydligt organiserat engagemang från privatpersoner. Därmed gjorde jag bedömningen 

att det är att betrakta som ett representativt fall. Yin (2012, s. 6) och Ejvegård (2009, s. 

35) skriver att det vad det gäller fallstudier kan vara svårt att dra alltför generaliserande 

slutsatser baserat på enskilda fall. Detta dilemma går delvis att möta genom att vara 

systematisk i sin undersökning, både vad gäller insamling av data och gällande hur 

denna analyseras.  

 

Som metod för inhämtning av data till studien valdes intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes på ett semistrukturerat sätt (Bryman 2008, s. 654). Det som kännetecknar 

en semistruktuerad intervju är att den syftar till att lyfta fram respondentens perspektiv, 

och har en högre flexibilitet i fråga om att den kan röra sig åt olika håll. Syftet är att få 

detaljerade, omfattande svar (Bryman 2008, s. 413). En semistrukturerad intervju 

innebär att intervjuaren har en intervjuguide där frågorna är formulerade på ett generellt 

sätt, och där ordningen på frågorna inte är statisk. Samtidigt är frågorna relativt öppna 
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och följs efter hand upp med förtydligande frågor (Bryman 2008, s. 654). Lantz (2013, 

s. 43) menar att fördelen med en öppnare form av intervju är att respondenten får 

möjlighet att utförligt beskriva sin egen uppfattning om verkligheten. De data som 

genereras kan ge en ökad förståelse för intervjupersonens subjektiva erfarenheter (Lantz 

2013, s. 43). Valet föll på intervjuer som huvudsaklig metod med hänvisning till att den 

typen av data som behövs för att uppnå studiens syfte finns hos de privatpersoner som 

engagerat sig i samhällsplaneringen. Det var dessa personers upplevelser och perspektiv 

som var relevanta och därför valdes intervjuer för att kunna ta del av dessa på ett så bra 

sätt som möjligt. Intervjuguiden som användes redovisas som bilaga A.  

 

För att intervjuerna skulle kunna genomföras med personer som var relevanta för 

studien gjordes ett urval av intervjupersoner. Bryman (2008, s. 434) skriver att inom 

intervjubaserad kvalitativ forskning så är det rekommenderat att använda sig av ett 

målinriktat urval, det vill säga ett urval med utgångspunkt i studiens syfte (Bryman 

2008, s. 434). Utifrån aktuell studies syfte var det tydligt vilken population som skulle 

ingå i urvalet, nämligen personer som engagerat sig i samhällsplaneringsprocesser i 

Kalmar. Utöver detta valdes personer som hade engagerat sig i just Linnéuniversitetets 

placering i Ölandshamnen ut. För att kunna hitta respondenter var utgångspunkten att 

identifiera personer som uttalat sig i lokalmedia om sina åsikter. Totalt genomfördes 

fyra intervjuer med lika många respondenter. Samtliga respondenter som intervjuades 

hade anknytning till den så kallade ”Intressegruppen för Linnéuniversitetet”, en 

sammanslutning av ett antal privatpersoner som argumenterat mot etableringen i 

Ölandshamnen och istället förordat en alternativ placering. Intervjuerna genomfördes 

mellan 2015-12-03 och 2015-12-09 och spelades in med respondenternas samtycke. 

Intervjuernas längd varierade mellan 20 och 29 minuter. Inga ytterligare anteckningar 

fördes vid intervjutillfällena. Inspelningarna transkriberades efter att intervjuerna var 

slutförda för att underlätta studiens vidare arbete.  

 

För att kunna analysera insamlat material genomfördes en kodning av detta. Kodning 

innebär enligt Grønmo (2004, s. 245-246) att exempelvis tematisera materialet utifrån 

generella mönster som kan skönjas. I aktuell studie gjordes tematiseringen utifrån dels 

de teoretiska utgångspunkter som använts och dels utifrån olika infallsvinklar på motiv 

till engagemang, vilka är centrala för studiens syfte. Tematiseringen låg sedan till grund 

till hur resultatredovisningen är strukturerad. Grønmo (2004, s. 259) menar att det 
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empiriska materialet efter att ha kodats behöver tolkas och diskuteras i relation till 

tidigare teorier för att kunna utgöra ett underlag för ny teoribildning. I den här studien 

analyserades först de data som samlats in i förhållande till tidigare forskning och 

studiens teoretiska utgångspunkter. Med grund i genomförd analys drogs därefter ett 

antal slutsatser.   

 

3.2 Metoddiskussion  
 

Som Johannessen och Tufte (2003, s. 56) beskrev kan en fallstudie med fördel använda 

sig av flera olika metoder för att ge en så heltäckande bild som möjligt av det aktuella 

fallet. Utifrån att studien genomfördes under en begränsad tidsram och att intervjuer är 

en metod som tar mycket tid i anspråk, gjordes valet att endast använda just intervjuer 

för att samla in data. Under planeringsprocessen som studerats har respondenterna bland 

annat inkommit med yttranden i samband med kommunens samråd. En analys av dessa 

dokument kunde ha utgjort ett relevant komplement till intervjuerna. Personerna som 

intervjuades valdes utifrån att de tydligt har engagerat sig, bland annat genom att 

figurera i lokala media, och hade samtliga en anknytning till den så kallade 

”Intressegruppen för Linnéuniversitetet i Kalmar”. Att de engagerat sig tillsammans 

grundar sig i att de till stor del har haft liknande åsikter kring frågan engagemanget har 

rört. Det kan exempelvis ha funnits personer som engagerat sig för andra ståndpunkter 

än de som de personer som deltog i studien gjorde, men dessa har studien bortsett från 

framförallt med hänvisning till att det hade varit en större utmaning att hitta dessa i 

förhållande till hur de personer som deltog hittades. Detta grundar sig i att det i 

exempelvis lokala media till största del har figurerat privatpersoner som uttalat sitt stöd 

för de ståndpunkter som de personer som deltog i studien har representerat.  

 

Grønmo (2004, s. 222) definierar en studies reliabilitet som ett mått på hur tillförlitligt 

det empiriska material som samlats in är. För att kunna göra en sådan bedömning finns 

det två huvudsakliga typer av reliabilitet att utgå ifrån – stabilitet och ekvivalens. 

Stabilitet menar Grønmo är överensstämmelsen av data som samlats in om 

undersökningen genomförs flera gånger, vid olika tillfällen, med likadana metoder. 

Ekvivalensen däremot handlar istället om överensstämmelsen av det empiriska 

materialet om studien genomförs flera gånger oberoende av varandra, fast vid samma 

tillfälle. Undersökningen skall då också göras av olika forskare (Grønmo 2004, s. 223). 
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Vidare beskriver Grønmo (2004, s. 228) att det är en utmaning att bedöma reliabiliteten 

i kvalitativa studier, eftersom dessa till stor del står under påverkan av forskarens roll. 

Ofta görs bedömningen istället utifrån begreppet trovärdighet. Men oavsett vilket 

begrepp som används, är det ett antal faktorer som behöver beaktas. Bland annat skall 

det empiriska materialet vara insamlat på ett systematiskt sätt och följa etablerade 

tillvägagångssätt, såväl som att forskarens subjektiva omdöme inte skall påverka de data 

som samlas in. Likaså skall de slutsatser som dras ha en grund i de faktiska förhållanden 

som det empiriska materialet beskriver (Grønmo 2004, s. 228). Utifrån att intervjuerna 

är genomförda vid ett tillfälle då fallet som de behandlar i viss mån går att se som 

avlutat, har bedömningen gjorts från min sida att både stabiliteten och ekvivalensen är 

höga. Hade studien genomförts under en pågående process kunde respondenternas 

åsikter ha förändrats under tiden, men nu fanns det en form av helhetsbild från dessas 

sida.  

 

En studies validitet är enligt Grønmo (2004, s. 230) ett perspektiv på hur väl en studie 

har undersökt det som var avsett att den skulle undersöka, med hänvisning till syfte och 

frågeställningar. I förhållande till reliabilitet så är validiteten mer heltäckande, eftersom 

den tar sin utgångspunkt i studien som helhet och inte i vissa delar (Grønmo 2004, s. 

230). Grønmo (2004, 233-236) menar vidare att även validiteten är en utmaning att 

bedöma i kvalitativa studier. Det vanligaste tillvägagångssättet är att på ett kritiskt sätt 

diskutera metodologin i studien, insamlingen av det empiriska materialet och hur 

studien är upplagd som helhet. Exempelvis går det att titta på i vilken kontext som data 

samlats in (Grønmo 2004, s. 236). Min bedömning är att studien, trots dess relativt 

öppna syfte, och den diskussion som förts kring metoden, har genomförts på ett sätt som 

gör att validiteten är tillräckligt hög.  
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4 Bakgrund – Linnéuniversitetets väg till Ölandshamnen   
 

Linnéuniversitetet är ett av de nyaste universiteten i Sverige och bildades 2010 genom 

att Högskolan i Kalmar gick ihop med Växjö universitet. Totalt sett har universitetet 

cirka 2000 anställda och 31000 studenter fördelade på 2000 fristående kurser och cirka 

150 programutbildningar. Forskning bedrivs inom flera områden, bland annat teknik, 

samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap (Linnéuniversitetet 2015a).  

 

Linnéuniversitetet (2011) skriver på sin hemsida att det redan 2008, två år innan 

lärosätena slogs samman, fanns planer på att stadsintegrera verksamheten i Kalmar. Det 

projekt som med bakgrund i detta växte fram hade tre ledord; sjönära, 

kommunikationsnära och stadsnära. Ambitionen fanns från universitets sida att samla 

lokalerna i större utsträckning än tidigare – för att bland annat få vinster i form av 

samordning och mer lättillgängliga, moderna och ändamålsenliga lokaler. Närheten till 

kollektivtrafik lyftes också fram som viktig, då både studenter och anställda reser 

mellan Kalmar och Växjö (Linnéuniversitetet 2011).  

 

Kalmar kommun (2015) presenterar på sin hemsida en översikt av hur projektet fortgått 

genom åren. Under 2009 analyserades ett antal olika möjliga placeringar av universitetet 

i Kalmar. Dessa var områdena Fredriksskans, Elevatorkajen, Ölandshamnen och Kalmar 

nyckel. Kommunen beslutade senare att gå vidare med två av förslagen; Fredriksskans 

och Ölandshamnen. Senare förkastades även Fredriksskans och istället antogs en ny 

detaljplan för Ölandshamnen vilket möjliggjorde för universitetet att etablera och samla 

sina lokaler där. Under 2013 genomfördes samråd kring detaljplanen gällande 

Ölandshamnen och i slutet av året godkändes den av samhällsbyggnadsnämnden. Under 

2014 godkändes den även av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och därefter 

fattade även universitetets styrelse beslut om att gå vidare med projektet. Under 2015 

genomförde universitetet upphandlingar av hyresvärd och entreprenör för projektet och i 

oktober tog universitetsstyrelsen beslut om att starta själva bygget (Kalmar kommun 

2015). Linnéuniversitetet (2015b) konstaterar att lokalkostnaderna i och med 

nybyggnationen kommer att öka något, men att denna ökning är motiverad med hänsyn 

till den kvalitetshöjning på såväl utbildning som forskning som den kommer att ge. 

Byggstart kommer ske vid årsskiftet 2015/2016 och projektet är beräknat att vara 

slutfört under 2020 (Linnéuniversitetet 2015b).  
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5 Resultat  
 

I följande kapitel presenteras resultaten från de fyra intervjuer som genomförts.  

Redovisningen är i den utsträckning det har varit möjligt gjord på ett tematiskt sätt och i 

de fall det bedömts som relevant har även en kontext i form av beskrivning av olika 

händelser eller av de argument som respondenterna har lyft fram som sina egna tagits 

med. I de fall det handlar om citat, så har respondenterna refererats till som en bokstav 

(A-D).  

 

5.1 Respondenternas bakgrund  
 

Personerna som intervjuats var samtliga bosatta i Kalmar. Alla hade dessutom en 

långvarig anknytning till staden, antingen som permanent boende under större delen av 

livet eller i form av att de växte upp där och sedan återvänt. Samtliga hade en 

akademisk utbildning, även om de hade arbetat inom varierande branscher. Alla 

respondenter var vid intervjutillfället pensionärer och hade varit detta i minst två år.  

 

5.2 Engagemanget i praktiken genom processen 
 

Hur engagemanget som funnits hos dessa personer tagit sig uttryck varierade över tid 

allt eftersom processen fortgick. De fyra respondenterna hade varit engagerade olika 

lång tid, där den som varit aktiv längst började redan 2008. Större delen av de insatser 

som genomförts handlade om att försöka lyfta fram deras ståndpunkter och få till en 

konstruktiv diskussion med de andra aktörerna. Detta skedde bland annat genom 

följande aktiviteter:  

 Författande av debattartiklar och insändare i lokalpressen (detta skedde i 

varierande omfattning från och med 2008, då dåvarande Högskolan i Kalmar 

presenterade sina idéer och är i skrivande stund i viss mån fortfarande 

pågående). 

 Lämnande av synpunkter på de detaljplaner som kommunen lämnat ut på 

samråd. 

 Besökande av samrådsmöten som kommunen anordnade där information om 

etableringen förmedlades, för att där försöka att lyfta fram sina ståndpunkter. 

 Anordnande av egna informationsmöten för allmänheten där deras egna analyser 

och förslag presenterades och diskuterades.  
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 Producerande av egna faktaunderlag där olika alternativa placeringar 

analyserades och jämfördes med Ölandshamnen.  

 Samlande av namnunderskrifter för att få till stånd en folkomröstning i frågan 

om Linnéuniversitetets placering. Detta var den största insatsen som 

genomfördes av dessa personer ifråga om hur stor tid den tog i anspråk. Totalt 

samlades nära 6000 namnunderskrifter in. Merparten av underskrifterna var 

dock inte kompletta ifråga om de formella krav som ställs på vilka 

personuppgifter som skall finnas med för att tvinga fram en folkomröstning 

(främst personnummer saknades).  

 

5.3 Tidiga motiv  
 

Som tidigare nämnts hade personerna engagerat sig olika länge i planeringsprocessen, 

och det var också en utmaning för samtliga att peka ut exakt vad det var som gjorde att 

intresset för att engagera sig väcktes. Det som dock framgår tydligt är att det för tre av 

respondenterna är under den del av processen då flera olika alternativ diskuterades som 

deras intresse för frågan ökade. I första läget fanns Elevatorkajen, Brofästet, 

Fredriksskans och Ölandshamnen med som tänkbara förslag, i nästa läge var 

Fredriksskans och Ölandshamnen kvar, och slutligen blev det Ölandshamnen som 

föreslogs som placering. När Fredriksskans och Ölandshamnen utreddes, ansåg 

respondenterna att inget av dessa två förslag var tillräckligt tillfredsställande. Samtidigt 

ansåg de att framförallt Brofästet som alternativ placering inte hade utretts tillräckligt 

mycket och förkastats alltför fort. Samtliga beskriver också att Fredriksskans som 

alternativ försvann över en natt och att det därefter endast var Ölandshamnen som sågs 

som ett alternativ – och att det var förbryllande hur detta skedde. Den respondent som 

började engagera sig betydligt tidigare gjorde detta i samband med att ledningen för 

dåvarande högskolan började nämna hamnen som en möjlig framtida placering när 

högskolan skulle samlas och stadsintegreras. Den idén ärvdes sedan när 

Linnéuniversitetet bildades. Sammanfattningsvis var det framförallt förslaget att 

förlägga universitetet till Ölandshamnen som samtliga respondenter vände sig emot, 

eftersom de ansåg att det var den minst lämpliga placeringen av de som funnits som 

förslag.  

 

Det framkommer två huvudsakliga spår till varför intervjupersonerna förordade en 

annan placering än Ölandshamnen. Det första är att samtliga respondenter är överens 
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om att universitetet spelar en stor roll för utvecklingen i Kalmar och att verksamheten är 

viktig för staden. Flera av dem har lyft fram att de känner oerhört starkt för 

universitetet, just eftersom de menar att det är en så viktig pusselbit i helheten. Det är 

också därför de ville att etableringen skulle genomföras på ett sådant sätt att det 

gynnade verksamheten på ett så bra sätt som möjligt, och dessutom var långsiktig. 

Därtill delar samtliga personer bilden av att även hamnverksamheten är av största vikt 

för staden. De anser att det är viktigt att det finns möjligheter även för hamnen att kunna 

utvecklas. När förslaget om Ölandshamnen kom, såg de att det var en typ av vägval – 

där två verksamheter som betyder mycket för Kalmar skulle ställas mot varandra. I 

korthet har alltså alla respondenterna ett stort engagemang för både universitetet och 

hamnverksamheten, och de sätter därför stora värden på vad båda dessa gör för Kalmar 

som helhet. 

 

5.4 Motiv under planeringsprocessens gång  
 

Samtliga respondenter lyfter fram att en av de huvudsakliga anledningarna till att de 

fortsatte att engagera sig under en längre tid var att de kände att de fick ett stort stöd 

från ett betydligt större antal privatpersoner i Kalmar. Detta blev framförallt tydligt när 

namninsamlingen genomfördes, då många människor lovordade deras arbete och 

uttryckte sina sympatier för deras ståndpunkter. En av intervjupersonerna uttryckte det 

som att det var både ryggdunkar, uppmuntrande ord och telefonsamtal, förutom de nära 

6000 namnunderskrifter som samlades in. Stödet från allmänheten såg flera av dem som 

ett bevis på att deras ståndpunkter hade en relevans hos fler än dem själva, och detta var 

en av de saker som motiverade en fortsättning. En av respondenterna berättade också att 

personer med anknytning till universitetet hört av sig och visat sitt stöd, medan de 

samtidigt berättade om sina upplevelser kring att de inte vågade föra fram sina åsikter 

med risk att bli påkomna. Detta ansåg intervjupersonen ifråga var bland dennes 

starkaste upplevelser från hela processen, och menade på att det är både förkastligt och 

tragiskt att människor i Kalmar inte vågade säga vad de tycker.  

 

Med det upplevda medborgerliga stödet i ryggen kände gruppen att de inte bara förde 

sin egen talan utan också talade för ett betydligt större antal personer. Från en av 

intervjupersonerna gjordes reflektionen att engagemang aldrig uppstår om det är 

utsiktslöst, för då är det meningslöst, det måste finnas en chans. En annan av 

intervjupersonerna menade i sin tur att det var en jobbig process att känna det stora 
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stödet men samtidigt uppleva att det inte fanns några reella möjligheter att påverka eller 

få gehör för sina ståndpunkter. Det var därför också en tung motgång när 

namnunderskrifterna som samlats in underkändes av rent formella skäl. Gruppen hade, 

som en av intervjupersonerna uttryckte det, inte lagt sitt fokus på att få det formella rätt, 

utan på att försöka tydliggöra att det fanns en stor oro hos många människor för vad 

som pågick.  

 

5.5 Motiv i förhållande till medborgardeltagande och demokrati 
 

Alla respondenterna menar att medborgardeltagande rent formellt har funnits med under 

processen. Kommunen har arrangerat flera informationsmöten och haft detaljplaner ute 

för samråd. De beskriver dock hur de som har besökt informationsmötena inte har haft 

någon reell möjlighet att påverka eller ens få diskutera frågorna. En av 

intervjupersonerna framhöll att mötena var planerade utifrån att presentationen skulle 

vara omfattande och mångordig och därmed uppta merparten av tiden och att det sedan 

blev mycket lite tid för frågor på slutet. En annan upplevelse som fanns hos flera av 

dem var att den person som modererade ett av mötena hade blivit tydligt instruerad att 

inte låta just dessa personer få komma med frågor, trots att de bad om ordet upprepade 

gånger – helt enkelt ett osynliggörande. En av respondenterna menade på att ”bilden 

redan var målad” (respondent D) och att storytellingen kring projektet redan var igång 

och inte gick att stoppa. Reaktionen från intervjupersonerna på att de inte fick komma 

till tals på kommunens möten var att de istället anordnade egna informationsmöten för 

allmänheten. På dessa tilläts diskussioner – problemet var istället att intresset från 

kommunens representanter var mycket svagt att delta.  

 

Intervjupersonerna var också involverade i att lämna synpunkter på den detaljplan som 

kommunen hade samråd kring och sedan lämnade sina svar på. De synpunkter som 

lämnades av intervjupersonerna var bland de mer omfattande, i relation till de som 

lämnades av andra. Här upplevde flera av dem att även om kommunen svarade på deras 

skrivelse, blev inte deras argument bemötta. Vissa punkter besvarades med fakta, medan 

det vid andra helt enkelt inte lades någon vikt alls. Detta förstärkte känslan av att deras 

ståndpunkter inte togs på allvar.  

 

Det har från alla intervjupersonerna lyfts fram att de upplever att den ovilja som funnits 

från framförallt kommunens sida att bemöta deras argument grundar sig i att politikerna 
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ville sköta den här processen utan inblandning från medborgarna. Detta har vållat såväl 

ilska som frustration hos flera av personerna. De menar också att processen inte varit 

särskilt transparent och att utrymmet för diskussioner inte har funnits alls. Det politiska 

klimatet upplever de är präglat av att det finns en stark majoritet som i mångt och 

mycket kan agera utan att de behöver ta hänsyn till vare sig oppositionen eller 

medborgarna. Intervjupersonerna hade en förhoppning om att frågan kring 

Linnéuniversitetets placering skulle bli en viktig fråga i kommunalvalet som ägde rum 

under 2014. Dock var det bara ett antal av de mindre oppositionspartierna som var 

intresserade av att lyfta fram frågan, vilket inte gav samma tyngd som om något av de 

ledande partierna hade gjort samma sak. Likaså avfärdade den styrande majoriteten de 

namnunderskrifter som samlats in med hänvisning till att de inte uppfyllde de formella 

kraven, när frågan om dessa var uppe i kommunfullmäktige. Även vid detta tillfälle var 

det endast några av de mindre oppositionspartierna som var av en annan åsikt än 

majoriteten. Flera av respondenterna menade att kommunen hade haft möjlighet att ta 

hänsyn till namnunderskrifterna om de ledande politikerna bara hade velat göra det. En 

av dem pekar på att det i ett större perspektiv finns en politisk prestige i att inte vilja 

framstå som svag och avvika från den väg som valts, och att det dessutom är ett dåligt 

politiskt klimat i Kalmar just nu. Just det dåliga politiska klimatet nämns också i ett 

annat sammanhang av ytterligare en respondent, då denne lyfter fram att den starka 

majoriteten dels utsätter oppositionen för förlöjliganden och dels ”straffar” de som går 

emot dem. 

 

En annan händelse som tas upp av en av intervjupersonerna handlade om att en person 

som arbetade i ledande position på samhällsbyggnadskontoret uttalade sig om att denne 

tyckte att det behövdes ett större engagemang från kommuninvånarna i hur staden skulle 

utvecklas framåt. När detta skedde hade intressegruppen arbetat i fyra år, och ett sådant 

uttalande kändes då, utifrån hur respondenten uttryckte det, som en ”spark i arslet” 

(respondent A). Ytterligare en händelse som togs upp av flera respondenter var att 

landshövdingen (den ledande tjänstemannen vid Länsstyrelsen) vid ett tillfälle hade sagt 

att om ett överklagande från Intressegruppen kom upp på hans bord, så skulle 

”..processen bli kort, och ärendet hamna i papperskorgen.” (respondent A). Detta visade 

sig i viss mån stämma, för när gruppen väl överklagade så tog det endast en vecka innan 

de fick svar, och i vanliga fall tar ett sådant ärende åtminstone en månad. De försökte 

därefter att hävda att Länsstyrelsen var partisk i frågan men fick inget gehör för det. 
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Sammantaget så har respondenterna alltså på flera olika sätt upplevt och pekat på att 

demokratin inte har fungerat tillfredsställande genom processen. En av dem pratar 

särskilt om en upplevd maktlöshet, att beslutsfattarna helt enkelt inte lyssnat. 

Frågeställningar såsom ”varför vill de inte lyssna?” (respondent C) och ”varför vill de 

inte bemöta invändningarna?” (respondent C) lyftes också fram i samband med detta. 

Den upplevda maktlösheten har dock snarare stärkt intervjupersonens vilja att fortsätta 

engagera sig.   

 

En annan faktor som alla intervjupersonerna lyfter fram när de pratar om demokratin är 

det upplevda oansvarsfulla sätt som kommunen agerat ifråga om hantering av 

skattemedel. Eftersom universitetet kommer att lämna ett antal lokaler så har gruppen 

efterlyst en kostnadsanalys för hela projektet, även med de konsekvenser av detta slag 

som de menar kommer att uppstå – och där även skattebetalarna kommer att bli lidande 

i förlängningen om det inte finns en plan. Ett antal av de befintliga lokalerna har 

kommunen anpassat för universitetets verksamhet, och när då universitetet väljer att 

lämna så har ju då de tidigare insatserna varit ”kapitalförstöring” (respondent B). Även 

hamnverksamheten och dess ekonomiska betydelse nämns i sammanhanget av en av 

intervjupersonerna. Frustration är en känsla som nämndes när de ekonomiska frågorna 

kom på tal, och då frustration över det upplevda oansvariga agerandet från kommunen.  

 

5.6 Motiv i förhållande till föranledda behovet  
 

En av frågorna som togs upp under intervjuerna handlade om hur respondenterna såg på 

det som lett fram till processen, alltså universitetets ambition att samla sin verksamhet i 

större utsträckning än idag. Här skilde sig åsikterna åt, där tre av intervjupersonerna var 

positiva till idén om att samla universitetet på en plats medan den fjärde uttryckte det 

som att det var meningslöst att göra det. De tre som var positiva menar att det finns en 

förståelse för att universitetet från sin sida vill göra någonting bra för verksamheten i 

Kalmar och att det finns poänger i att samla ihop allt på samma plats. Det är egentligen 

den valda placeringen som engagemanget varit riktad mot, inte mot själva samlandet av 

verksamheten. En av dem menar att hela processen snarare gått ut på att bygga ett 

monument snarare än att se till verksamhetens faktiska behov. Den fjärde respondenten, 

som var mer kritisk till en samlad etablering, framhöll att de möten över 

institutionsgränser för såväl studenter som lärare som universitetet har lyft fram som en 

av fördelarna, är så kallade ”opportunistiska floskler” (respondent C). Detta grundas på 
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dennes antagande om att en samlad etablering fortfarande kommer innehålla svårigheter 

att mötas mellan olika delar inom universitetet ändå, eftersom de personer som är 

knutna till respektive verksamhet (både lärare och studenter) ändå kommer att ha sitt 

största intresse inom sina respektive områden. Likaså menade personen att universitetet 

har framställt det som att de är mer utspridda i dagsläget än vad de egentligen är. Att 

vara utspridd är dessutom en realitet i många städer idag, vilket gjorde att dennes 

inställning till samlandet var mer kritisk.  

 

5.7 Upplevelser av att engagera sig  

 

Respondenterna fick under intervjuerna försöka att sätta ord på hur de har upplevt 

processen som helhet och vilka de starkaste intrycken har varit. Något som flera av dem 

särskilt lyfte fram är att de ofta har mötts av argument som att de är bakåtsträvare, att de 

är vithåriga gamla gubbar och att de inte har något bättre för sig än att klaga och försöka 

stoppa utvecklingen. En av intervjupersonerna menade på att det handlat om ren 

diskriminering, vilket var både onödigt och tragiskt, då de faktiskt tillsammans besitter 

en del väsentlig kompetens. En annan av respondenterna menade att processen 

präglades av att kommunen sjabblade bort möjligheten att göra en mer djupgående 

analys, och en annan påpekade att processen var starkt färgad av att frågan redan var 

avgjord utan att ha diskuterats med invånarna. Från en respondent beskrevs det som att 

processen trots utfallet varit mycket lärorik, och att de faktiskt gjorde allt som de kunde 

men inte riktigt nådde hela vägen fram. Processen beskrevs också som att den var rolig 

och uppiggande, och när det hamnar i sådana här lägen med flera sidor så måste de olika 

aktörerna vässa sina ståndpunkter och utveckla sina argumentationer. Detta såg 

personen som positivt. Flera respondenter uttryckte att de är nöjda med sina insatser 

även om det inte ledde till att det blev som de förordade. Nu är förhoppningen istället att 

det faktiskt skall bli bra i hamnen, och att deras farhågor inte besannas, vilket de dock 

tror att de kommer att göras till viss del. En av intervjupersonerna uttryckte det som att 

”jag hoppas vi hade fel om precis allt” (respondent C), med hänvisning till att 

förhoppningen ändå är att det skall bli ett tillfredsställande projekt för universitetet i 

slutändan.  

 

En annan reflektion som gjordes av en intervjuperson var att det hade varit mycket svårt 

för en person som arbetar till vardags att tidsmässigt kunna engagera sig i processen. 

Engagemanget har tagit mycket tid, och även en del pengar, i anspråk från personerna 
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som har varit involverade – med både namninsamlingar, framtagande av faktamaterial 

och besök på möten. Detta kan enligt personen vara en anledning till att de som 

engagerat sig mest är pensionärer – att de har haft möjlighet att lägga den tid som krävs.  

 

Det är främst två stycken övriga aktörer som respondenterna har nämnt under 

intervjuerna; kommunen och universitetet. Upplevelserna av kommunen har nämnts en 

del redan och har främst bestått i upplevd maktlöshet, frustration och att kommunen har 

haft en ovilja att lyssna på intervjupersonernas ståndpunkter. Debatten har främst förts 

gentemot kommunen eftersom det är de som har haft beslutanderätten gällande 

planerna. Vad gäller hur personerna upplevt universitetets agerande så liknar det 

egentligen hur de har upplevt kommunens agerande. Flera av respondenterna beskriver 

exempelvis hur de har skrivit öppna brev via media som universitetet aldrig har 

besvarat, vilket har skapat upplevelsen av att de inte heller har velat lyssna. Flera av 

dem beskriver också att de upplevt universitetets agerande som närmast arrogant. En 

intervjuperson beskrev att universitetet i princip hotat kommunledningen att dra ner på 

verksamheten i Kalmar om de inte fick bygga de lokaler som de ville. En annan 

berättade om ett tillfälle där denne träffat rektorn för universitetet, och att rektorn 

uttryckt sig som att ”du och dina siffror, de bryr vi oss inte om” (respondent B). En av 

respondenterna gjorde liknelsen mellan universitetet och en fyraårig flicka som pekar på 

en docka i ett skyltfönster, och blir jättearg om hon inte får den. Dockan är i det här 

sammanhanget Ölandshamnen.  

 

5.8 Förhållandet till andra plankontroverser i Kalmar  
 

I den här frågan skilde sig respondenternas åsikter åt relativt mycket. De lyfte dock fram 

ett antal möjliga faktorer som kan ha påverkat att det de senaste åren florerat stora 

debatter kring olika byggprojekt, tillsammans med andra reflektioner. Respektive punkt 

nedan kommer från olika respondenter, och skall inte ses som deras samlade åsikter 

utan som olika uttryck:   

 Kalmarborna är mycket måna om sin närmiljö och sin stad. Därför är de också 

rädda om den och engagerar sig för den. Det finns ett folkligt engagemang som 

är en oerhörd styrka. Ju större en stad blir, så mindre blir det folkliga 

engagemanget. Detta borde vara något som togs vara på, då ”..litenheten föder 

en medvetenhet” (respondent D).  
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 Processen kring Linnéuniversitetets placering är en upprepning av tidigare 

omdiskuterade projekt, och visar på en dålig styrning och framförallt otillräcklig 

dialog med andra aktörer, där medborgarna är en.  

 Det var första gången det var ett så stort samlat motstånd, vilket skulle kunna ses 

som unikt. Anledningen till detta är att förmodligen att det är ett projekt som är 

viktigt för Kalmar som helhet i ett längre perspektiv. Universitetet får stora 

influenser på både en stor mängd människor och inom många områden (denna 

bild delades av flera respondenter).  

 Kalmar kommun har faktiskt agerat på ett bra sätt i samband med tidigare 

processer och gör det i det mesta som de gör. Detta är ett undantag.  

 Kontexten till att det finns en skepsis till olika byggprojekt kan delvis grunda sig 

i en uppfattning om att ”allt gick bakåt” (respondent B) i Kalmar tidigare. Med 

detta åsyftas att Kalmar tappade mycket tung industri i form av till exempel 

Volvo och Kalmar Verkstad. Därefter har politikerna ”gripit efter varje 

halmstrå” (respondent B).  

 Troligen finns det ingen ”klagokultur” (respondent C) i Kalmar, utan liknande 

händelser utspelar sig antagligen i stor omfattning även i andra städer.  

 

6 Analys  
 

Utifrån den definition som Grahn Danielson m.fl. (2014, s. 90) gör av 

samhällsplaneringens aktörer, så anser jag att det går att se på de engagerade 

privatpersonerna i denna studie på flera olika sätt. Det är tydligt att det finns en skillnad 

i hur de övriga aktörerna har beskrivit och förhållit sig till personernas agerande, och 

hur de själva ser på vad de har gjort. De aktörer som tar en aktiv roll i 

samhällsplaneringen kan göra det antingen genom att vara förändringsdrivna eller 

genom att försöka förhindra förändring (Grahn Danielson m.fl 2014, 90). Studiens 

respondenter har tydligt sett sig själva som att de inte försöker motverka förändring, 

utan att de försöker få förändring att ske på ett andra sätt. Detta visar sig bland annat 

genom att merparten av personerna är positiva till att universitetet vill samla sin 

verksamhet. De framhåller också att de har en stor omtanke om såväl universitetet som 

verksamheten i hamnen. Personerna har å andra sidan upplevt att de andra aktörerna har 

sett dem, och dessutom försökt att framställa dem, som att de försöker förhindra 

förändring (de har talats om som bakåtsträvare och pensionärer med för lite att göra).  
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Representativiteten hos de personer som intervjuats går att diskutera. Cars m.fl. (2009, 

s. 136) menar att personer som gör överklaganden ofta försöker att lyfta sina 

särintressen och framställa dessa som allmänintressen, och därtill ofta är välutbildade 

och informerade om hur processer går till. Samtliga respondenter är akademiskt 

utbildade, och det finns även de som har erfarenhet av samhällsplanering från sitt 

yrkesliv. På så sätt utgör de representanter för den grupp Cars m.fl. (ibid.) menar ofta är 

aktiva i överklaganden. Samtidigt är de argument som de lyfter fram formulerade på ett 

allmänt sätt. Att personerna som grupp också lyckades att samla ett stort antal 

namnunderskrifter menar jag ändå säger något om att frågan som debatterades faktiskt 

var av ett allmänt intresse, även om dess företrädare inte var helt representativa.  

 

Vad gäller medborgardeltagande, så har samtliga intervjupersoner upplevt att det inte 

har fungerat tillfredsställande under processen. Enligt både Granberg (2005, s. 138-

143), Johansson och Khakee (2008, s. 59) och Khakee (2000, s. 112-114) så är det ofta 

rationalitet och effektivitet som står i fokus i samhällsplanering, och deltagande från 

medborgarna är i det sammanhanget en missgynnande faktor. Granberg (2005, s. 140) 

menar till exempel att medborgarnas möjligheter att påverka försvåras av att de aktörer 

som har större resurser ges ett större inflytande som dessutom är betydligt mindre 

transparent. Alla respondenterna har lyft fram att universitetet har haft ett betydligt 

större inflytande än vad kommunen har velat ge de medborgare som engagerat sig. De 

menar också att rent formellt så har medborgardeltagande funnits med i form av samråd 

och informationsmöten, men att det i realiteten har varit omöjligt att påverka, då de 

exempelvis inte fått ställa frågor under informationsträffarna eller fått relevanta svar på 

sina synpunkter när samråden har ägt rum. Johansson och Khakee (2008, s. 59) menar 

att planerarnas inställning till medborgardeltagande avgörande för hur medborgarna 

upplever sina möjligheter att delta. Flera av respondenterna har berättat upplevd 

frustration, ilska och maktlöshet, och därtill en känsla av att kommunen ville sköta hela 

ärendet utan inblandning från medborgarna. Detta kan enligt mig vara en indikation på 

en negativ inställning till medborgardeltagande hos kommunen. Trots detta så verkar 

kommunen själva se det som att problemet inte ligger hos dem, utan hos medborgarna. 

Detta med hänvisning till den händelse som beskrevs av en av respondenterna, där 

kommunen aktivt uttryckte att de efterlyste med engagemang för 

samhällsplaneringsfrågor.  
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Samhällsplanering kan enligt Nyström och Tonell (2012, s. 86) ses som maktutövning i 

tid och rum, samtidigt som de ideologiska strömningarna ger avtryck i 

planeringstraditionen. Processen har enligt samtliga respondenter präglats av hur den 

starka politiska majoriteten i Kalmar agerat. Majoritetens inflytande är stort, och den 

politiska oppositionen har i praktiken ganska små möjligheter att påverka. Nyström och 

Tonell (2012, s. 86) menar i sin tur att en av planeringens funktioner är fördela makt 

mellan såväl medborgare som offentliga institutitioner. Enligt flera av 

intervjupersonerna så har det funnits en upplevd maktlöshet inför att politikerna i den 

styrande majoriteten redan har landat i hur processen skulle fortgå och inte varit öppna 

för diskussioner. Likaså har det funnits en frustration över hur hanteringen av 

skattemedel skett. Detta är enligt mig ett tecken på att demokratin inte har varit 

prioriterad och samhällsplaneringen har misslyckats med sitt uppdrag att fördela makt 

mellan politiken och medborgarna. Flera av intervjupersonerna har också nämnt att det 

funnits en politisk prestige i att driva igenom det här projektet och inte vika sig för 

allmänhetens röster.  

 

Heneckes (2006, s. 35) definition av plankontrovers, en motsättning som har sitt 

ursprung i idéer eller planer som behandlar hur mark skall användas, anser jag stämmer 

väl in på processen kring Linnéuniversitetets etablering i Ölandshamnen. Det har enligt 

intervjupersonerna funnits framförallt två ståndpunkter, där kommunen och universitetet 

har representerat uppfattningen om att Ölandshamnen är det bästa alternativet och där 

medborgarna, representerade av Intressegruppen, har förordat en djupare analys av 

platsvalet där även andra alternativ funnits med. En plankontrovers tar enligt Henecke 

(2006, s. 110) sällan sin utgångspunkt i att behovet som underbyggt framtagandet av 

planen ifrågasätts. Henecke (2006, s. 110) pekar också på att en plankontrovers nästan 

aldrig enbart handlar om planen i sig, utan också innehåller ställningstaganden mot 

själva planprocessen. Intervjupersonerna har framförallt upplevt processen som 

odemokratisk utan möjlighet att kunna påverka. Känslan av maktlöshet och att de 

offentliga institutionerna inte är opartiska har förstärkts av exempelvis Länsstyrelens 

agerande. Merparten av respondenterna är dock uttalat positiva till Linnéuniversitetets 

ambition att samla sin verksamhet i större utsträckning än idag, men vänder sig emot 

valet av plats. Detta menar jag är ett tydligt exempel på att dialogen inte har fungerat 

och därför har parternas ställningar blivit mer låsta. Intervjupersonerna har agerat 
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utifrån sin övertygelse om vad som är det bästa för universitetet, vilket även kommunen 

har gjort. Det finns också andra faktorer som kan användas för att underbygga 

ståndpunkter, enligt Henecke (2006, s. 111). I det här fallet vill jag hävda att utifrån 

respondenternas berättelser så är det främst rättviseaspekter, säkerhetsaspekter och 

estetiska aspekter som har lyfts fram i deras argument.  

 

Det kan under samhällsplaneringsprocesser uppstå utomparlamentatiska proteströrelser 

när medborgarna känner att den politiska vägen inte fungerar för att påverka, beskriver 

Stahre (2005, s. 159). Den så kallade Intressegruppen för Linnéuniversitetet i Kalmar, 

som samtliga respondenter har varit knutna till och engagerat sig genom, anser jag är ett 

tydligt exempel på en sådan proteströrelse. Stahre (2005, s. 159) menar att dessa 

proteströrelser ofta skapar motsättningar eftersom de verkar utanför de ramar som de 

offentliga institutionerna använder sig av – men samtidigt så går det att se dessa som 

drivna av ett utvecklingsfokus och som en kompettering till det politiska systemet. När 

dessa konflikter uppstår så behöver politiker på ett direkt sätt möta personerna som 

engagerar sig, för att demokratin skall kunna bibehållas och utvecklas (Stahre 2005, s. 

159). I fallet som har studerats så är dock upplevelsen från respondenterna att 

politikerna varit ointresserade av att möta dem, utan istället agerat på motsatt sätt genom 

att osynliggöra dem och på olika sätt stänga dem ute från de forum som har funnits.  

 

Enligt Tam m.fl. (2009, s. 51) kan en systematisk konfliktanalys vara till hjälp när en 

plankontrovers uppstått, exempelvis genom att någorlunda objektivt sätta de olika 

parternas argument i relation till varandra. I fallet som studerats menar respondenterna 

att en diskussion om sakfrågan har varit vad de har varit ute efter, men att de har mötts 

av ett ointresse från kommunen. Jag menar att kommunens agerande med tystnad och 

ett upplevt ointresse hos respondenterna kan ha förstärkt konflikten snarare än att den 

lindrades. Personerna som engagerat sig har på olika sätt utifrån sina ståndpunkter 

försökt att sätta sina egna argument i relation till de andra aktörernas argument, men då 

inte de andra aktörerna i samma utsträckning gjort samma sak har resultatet blivit 

relativt ensidigt. Det är endast lokalmedia som i någon mån har försökt redovisa båda 

sidornas ståndpunkter.  
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7 Slutsatser och idéer om vidare forskning 
 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vad som har motiverat privatpersoner i 

Kalmar att engagera sig i samhällsplanering, och utgångspunkten har varit processen 

kring Linnéuniversitetets etablering i Ölandshamnen.  

 

Anledningen till att de personer som intervjuats i studien började att engagera sig i just 

det här projektet ligger till stor del i att de har ansett sig representera perspektiv som de 

själva anser viktiga, men samtidigt har de saknat dessa i processen. Personerna betraktar 

sig själva som människor som månar om Kalmar som helhet och menar att både 

universitetet och hamnen är viktiga för stadens utveckling i framtiden. Diskussionen de 

velat föra har främst rört placeringen och inte frågan om huruvida det är en bra idé att 

universitetet samlar sin verksamhet. Personerna har fortsatt att driva sin linje trots flera 

motgångar, eftersom de har känt sig uppbackade av ett betydligt större antal människor.  

 

Det går också att utifrån studien konstatera att demokratiska strukturer, som av 

medborgarna inte upplevs fungera på ett bra sätt, kan skapa känslor av till exempel 

frustration, maktlöshet eller ilska hos medborgarna. Dessa känslor kan också lägga 

grunden till att de personer som upplever dem också vill göra någonting åt situationen, 

det vill säga fungera som motiv till engagemang. I det fall som studerats så har 

demokratin ifrågasatts av personerna som engagerat sig, utifrån att de upplevt att deras 

ståndpunkter har blivit ignorerade och osynliggjorda. Opartiskheten hos de offentliga 

institutionerna har också ifrågasatts såväl som den politiska majoritetens agerande. 

Engagemanget har alltså inte enbart handlat om att privatpersonerna har argumenterat 

för en annan fysisk lokalisering, utan det har också varit riktat mot hur hela processen 

har gått till.  

 

Det som också visade sig under studien var att flera av personerna i studien tyckte att 

själva debatterandet i sig är något som de finner uppiggande och lärorikt även för deras 

egen del. Personerna som engagerat sig tycker helt enkelt att det är roligt med 

diskussioner och att utveckla sin argumentation gentemot andra aktörer.  

 

Något annat som blivit tydligt i studien är att det finns en stor skillnad på hur 

personerna som engagerar sig ser på sig själva och sitt engagemang och hur andra 

aktörer uppfattar dem. Personerna själva ser sig som drivna av omtanke, gällande 
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universitetet, hamnen och Kalmar som helhet. Det är dock inte så som övriga aktörer 

uppfattar dem – och framställer dem istället som bakåtsträvande pensionärer som inte 

har något bättre för sig än att engagera sig i deras projekt. 

 

Sett i förhållande till andra plankontroverser som figurerat i Kalmar, så har debatten 

kring Linnéuniversitetets placering varit större än vid tidigare projekt, och 

medborgarnas ståndpunkter har förts fram på organiserat sätt som inte förekommit 

under åtminstone de senaste femton åren. Detta gör att fallet i viss mån är unikt, men 

flera av personerna som deltog i studien lyfte ändå fram att kommunens agerande med 

avsaknad av dialog känns igen från tidigare processer.  

 

Studien och dess resultat behöver ses i kontexten av att den endast lyfter fram ett 

perspektiv, medborgarnas. För att utveckla studien så är mitt förslag att utöver 

invånarna även lyfta fram andra aktörers perspektiv, framförallt kommunens och i viss 

mån även universitetets. En ytterligare dimension skulle kunna vara att undersöka varför 

privatpersoner gör valet att inte engagera sig i samhällsplaneringsprocesser, och vad de 

grundar dessa val på.  
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8 Sammanfattning 
 

Samhällsplanering är en komplex process med flera aktörer och många olika faktorer att 

förhålla sig till, inte minst med hänvisning till att samhället är under ständig utveckling. 

Städer har så länge de funnits ständigt mött nya krav från de som bor och verkar i dem, 

samtidigt som de har skapat trygghet genom sin kontinuitet. Idag ökar kraven från 

framförallt näringsliv och offentlig sektor på att städerna skall förtätas, samtidigt som 

medborgarna kan vara av en annan åsikt och kräva att även deras intressen och åsikter 

beaktas. När åsikter går isär kan motsättningar uppstå.   

 

Studien har syftat till att undersöka motiven bakom medborgarnas engagemang för 

samhällsplaneringsprocesser i Kalmar, där det de senaste åren uppstått ett antal 

kontroverser kring olika byggprojekt. För att ta reda på vad som ligger bakom 

engagemanget har en kvalitativ fallstudie genomförts kring den senaste stora 

plankontroversen, Linnéuniversitetets etablering i Ölandshamnen. Datainsamling har 

skett genom intervjuer med privatpersoner som tydligt har engagerat sig i projektet. 

Personerna som intervjuats har haft anknytning till den så kallade ”Intressegruppen för 

Linnéuniversitetet i Kalmar”, en sammanslutning av privatpersoner som argumenterat 

för framförallt en alternativ placering av universitetet.  

 

Resultaten visade att de personer som valde att engagera sig i planeringsprocessen till 

stor del drevs av en omtanke om såväl Linnéuniversitetet som staden i stort. De 

upplevde dock att de inte hade några reella möjligheter att med sina ståndpunkter 

påverka processen, trots sina demokratiska rättigheter och insamlade stora stöd från 

allmänheten. Samtidigt så har de till största del inte vänt sig mot idén om ett samlat 

universitet, utan engagemanget har varit riktat mot valet av plats.  

 

De slutsatser som dras utifrån studiens resultat handlar bland annat om att det finns 

stora skillnader i hur personerna som engagerat sig ser på sitt engagemang och hur det 

togs emot av övriga aktörer. Demokratiska strukturer som av medborgarna inte 

upplevdes fungera på ett transparent och tillfredsställande sätt visade sig också starkt 

bidra till att dessa personer valde att engagera sig. 
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Intervjuer 

Respondent A. Intervju 3 december 2015. 

Respondent B. Intervju 7 december 2015. 

Respondent C. Intervju 9 december 2015. 

Respondent D. Intervju 9 december 2015.



  
 

 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A – Intervjuguide  

 

Bakgrundsinformation 

Ålder? 

Utbildning? 

Hur länge har du bott i Kalmar?  

 

Frågor 

När började du att engagera dig i processen kring Linnéuniversitetets placering, och i 

vilken fas var processen då?  

 

Vad var det som gjorde började du att engagera dig i processen?  

 

Vad var det som gjorde att du sedan fortsatte att engagera dig i processen?  

 

Vilka reaktioner har du fått på ditt engagemang?  

 

Hur skulle du sammanfatta dina intryck från processen som helhet?  

 

Hur upplever du att medborgardeltagande har funnits med i processen?  

 

Upplevde du att era ståndpunkter togs upp till diskussion, och om de gjorde det, blev det 

något resultat av de diskussionerna?  

 

Hur ser du på Linnéuniversitetets ambition att samla sin verksamhet på en plats?  

 

Hur skulle du beskriva de andra aktörernas agerande under processen?  

 

I jämförelse med andra kontroverser som varit i Kalmar senaste åren (arenabygget, 

konstmuseet med flera), ser du att fallet med Linnéuniversitetets etablering i hamnen är 

unikt, eller liknar det tidigare händelser?    

 

Har du något annat som du skulle vilja lägga till?  


