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INLEDNING

Under arbetet med att ta fram en ny över-
siktsplan för Kalmar kommun har en tidig 
medborgardialog genomförts under perioden 
maj till september 2019. För att nå en större 
skara och lätt kunna analysera svaren valde 
vi en metodik med enkäter, där både kom-
muninvånare och besökare haft möjlighet 
lämna synpunkter via vår webbplats. 

För att informera om det översiktliga arbe-
tet, ge möjlighet att ställa frågor och föra en 
dialog med invånarna om Kalmars utveck-
ling, har vi också haft en utställningsmodul 
stående på Ölandskajen. 

Inriktningen i dialogen syftar till att ta reda 
på vad som upplevs bra och vad som kan bli 
bättre med Kalmar, samt vad som upplevs 
vara livskvalitet och hur det kan omsättas 
i samhällsplaneringen. Denna samman-
ställning beskriver process och resultat från 
medborgardialogen.

Vad är en översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen ska alla kommu-
ner ha en översiktsplan. Det är en strategisk 
plan som visar kommunens vilja när det 
gäller användning av mark och vatten samt 
bebyggelseutveckling med syfte att skapa en 
god livsmiljö. En aktuell översiktsplan bidrar 
även till att stärka kommunens attraktions-
kraft och skapa förutsättningar för en hållbar 
tillväxt. Den berör alla personer som bor 
eller verkar inom kommun. En väl förankrad 

översiktsplan skapar förutsättningar för en 
gemensam framtidsbild för hur kommunen 
ska utvecklas.

Varför medborgardialog?
Syftet med en tidig medborgardialog har 
varit att samla in synpunkter från invånarna 
om hur de upplever kommunen. Att de som 
bor och verkar i kommunen har utryckt vad 
de tycker i olika frågor är ett värdefullt be-
slutsunderlag inför formulering av översikts-
planens inriktningsmål om hur Kalmar ska 
fortsätta utvecklas. Därefter ska ett förslag 
på översiktsplan tas fram med bland annat 
framtida markanvändning.

En tidig dialog bidrar även till att uppfylla 
sex nationella mål med koppling till inflytan-
de, vilka är barnkonventionen, mål för ung-
domspolitiken, FN:s konvention om rättighe-
ter för personer med funktionsnedsättning, 
övergripande mål för jämställdhet, mål för 
folkhälsa samt miljökvalitetsmålen.

Det kommer fler tillfällen att lämna synpunk-
ter på innehållet i den nya översiktsplanen. 
Enligt plan- och bygglagen ska översikts-
planen ställas ut två gånger för att garantera 
insyn och påverkan av invånare, myndig-
heter och andra berörda personer. Detta för 
att säkerställa den demokratiska processen 
under framtagandet av översiktsplanen.

Illustrationen visar processen för att ta fram översiktsplanen. Den tidiga medborgardialogen gjordes innan den första pilen.
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PROCESS

Den tidiga medborgardialogen har bestått av 
flera delar för att samla in synpunkter från 
invånarna. Att bedriva dialogen på flera sätt 
ökar chanserna att nå många som berörs av 
översiktsplanen. Målgruppen för dialogen 
har i första hand varit de invånare som bor 
och verkar i kommunen. Besökare och dags-
pendlare har också varit välkomna att delta.

Utformning av enkäten
För att nå en större skara och lätt kunna 
analysera svaren valde vi en metodik med 
enkäter, där alla som vill haft möjlighet 
lämna synpunkter via vår webbplats. Enkä-
ten har varit helt anonym. Bakgrundsfrågor 
om ålder, kön och bostadsort/stadsdel har 
funnits med för att kunna analysera resulta-
ten på bästa sätt. Totalt inkom 1073 svar via 
enkäten.

Inledningsvis genomfördes ett pilottest med 
en enkät under tre evenemang där vi med-
verkade. Enkäten bestod av fem frågor med 
öppna svarsalternativ, där det var möjligt att 
svara förutsättningslöst och med egna ord. 

Efter att ha fått in cirka 300 svar under pilot-
testet, så analyserades svaren och kategorise-
rades till tolv olika svarsalternativ per fråga. 
Varje person kunde därefter lämna upp till 
tre svarsalternativ till varje fråga, och marke-

ra ut en favoritplats i kommunen Detta för att 
underlätta hanteringen av alla svar som har 
kommit in under dialogen.

Ett öppet fält med övriga kommentarer inför-
des i slutet av enkäten, där det var möjligt att 
lämna egna synpunkter. Totalt lämnade cirka 
500 personer övriga kommentarer.

Marknadsföring
När pilottestet var färdigt och svarsalternativ 
hade blivit formulerade marknadsfördes en-
käten via fem korta filmer. Varje video repre-
senterade ett tema som var bostäder, mobili-
tet, natur, service och kultur. Under cirka två 
månader visades filmerna på sociala medier, 
Kalmar länstrafiks informationsskärmar på 
innerstadsbussarna samt som bioreklam för 
att väcka uppmärksamhet för dialogen. 

Medverkan på 
evenemang och 
platsbesök

Utöver marknadsföringen via filmer så har vi 
medverkat på flera evenemang under som-
maren för att sprida enkäten och samtalat 
med invånarna om Kalmars utveckling. 

• Lindsdalsdagen - 18 maj

• Kalmar trädgårdsdag (Skälby) - 15 juni 

• SM i Beach Soccer (Långviken) - 30 juni

• Rockneby marknad - 12 juli

• Stadsfesten (gästhamnen) - 8-10 augusti

• Ironman (gästhamnen) - 17 augusti

• Berga centrum - 20 augusti

• Norrliden centrum - 20 augusti 

• Ljungbyholm (Ica) - 22 augusti

• Påryd (affären) - 22 augusti

• Kalmarsundsveckan (Stortorget)  
  28-30 augusti

• Halltorpsdagen - 7 september 

HÄR HAR NI HAFT MÖJLIGHET ATT TRÄFFA OSS:
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Evenemangen var utspridda geografiskt i 
kommunen och många personer var nyfikna 
och tog sig tid för att lämna svar på enkäten, 
vilket vi är glada över! 

Till varje evenemang och platsbesök tog vi 
med oss teknisk utrustning där invånarna 
kunde svara direkt på enkäten. Vi delade 
även ut små visitkort med en direktlänk till 
enkäten, vilket möjliggjorde för många att 
svara hemifrån. 

Utställningsmodul på 
Ölandskajen
Under sommaren 2019 (från slutet av juni 
till sista september) hade vi även en utställ-
ningsmodul i gästhamnen. I modulen mark-
nadsfördes enkäten och det fanns under vissa 
tider möjlighet att samtala med representan-
ter från kommunen om stadens utveckling. 
Vi fanns på plats i utställningsmodulen i snitt 
två gånger i veckan.

Riktad dialog
I tidigt skede definierades vissa fokusgrup-
per som särskilt berörs, men ofta är svårare 

att nå kring frågor om samhällsplanering.  
Dessa grupper kan behöva sökas upp särskilt 
för att samla in synpunkter. Vi genomförde 
därför en riktad dialog med representanter 
från tillgänglighetsrådet. En gymnasieskola, 
SFI och några studiecirklar kontaktades också 
med förfrågan om de kunde sprida enkäten i 
sina verksamheter. 

Under samrådskedet av översiktsplanen är 
ambitionen att utveckla konceptet vidare 
med riktade dialoger.

Utställningsmodulen stod på Ölandskajen hela sommaren.  
För att fler skulle delta i dialogen delades även visitkort med adress till enkäten ut.
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RESULTAT

Enkäten fick totalt 1073 svar som kan analyseras utifrån ålder, kön och bostadsområden.

Åldersgrupperna delades in i personer upp till 12 år, 13 – 19 år, 20 – 29 år, 30 – 44 år, 45 – 64 år 
och de som är 65 år eller äldre. Resultatet från åldergrupperna 30 – 44 år och 45 – 64 år redovi-
sas gemensamt eftersom deras svar inte skilde sig mycket från varandra

Geografiskt har vi fått svar från hela kommunen. Omkring hälften av de personer som har 
svarat bor i Kalmar stad, följt av Lindsdal med 128 svar. Se tabell på nästa sida var alla som har 
svarat kommer ifrån.

Totalt har 627 kvinnor och 434 män svarat på enkäten. Ytterligare 15 personer som inte vill 
uppe kön har svarat. Svaren på enkäten har inte skiljt sig särskilt mycket mellan könen, och 
redovisas därför gemensamt.

Tabell: Ålder och kön på de som svarat på enkäten.
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Tabell: Bostadsort svarande på enkäten.
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Vad är bra med Kalmar?
Sett till det sammanvägda svaret från alla åldersgrupper så är det allra bästa med Kalmar att det 
är en kuststad. Kalmars stadsmiljö, till exempel arkitektur och den historiska kulturmiljön, samt 
tillgång till landsbygd, natur och parker pekades ut som de näst bästa kvaliteterna.

Svaren från de olika åldersgrupperna varierade något, men samtliga hade Kalmar som kuststad 
och stadsmiljön som sina favoriter. För åldersgruppen upp till 12 år upplevs också tryggheten 
som bra med Kalmar. För åldersgruppen 13 – 19 är det istället upplevelser i kommunen, till 
exempel evenemang, kulturutbud och nöjen. För de andra åldersgrupperna valdes tillgång till 
landsbygd, natur och parker som något av det bästa med Kalmar. 

Tabell: Samtliga svar på frågan ”Vad är bra med Kalmar?”.
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Vad kan bli bättre med Kalmar?
På frågan om vad som kan bli bättre med Kalmar fanns det stora skillnader i svaren mellan ål-
dersgrupperna. Sett till svaren från samtliga åldergrupper så är det de regionala och nationella 
kommunikationerna, möjligheten att förflytta sig med kollektivtrafik i kommunen samt utbudet 
av bostäder som behöver mest förbättring.

Tabell: Samtliga svar på frågan ”Vad kan bli bättre med Kalmar?”.
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Åldersgruppen upp till 12 år svarade att serviceutbudet, till exempel skolor, handel och äld-
reomsorg samt  att de offentliga miljöerna, till exempel torg, parker och lekplatser behöver 
förbättras mest.

Åldersgruppen 13 – 19 år efterfrågar framför allt ökad trygghet följt av bättre utbud  
av bostäder.

Tabell: Svar på frågan ”Vad kan bli bättre med Kalmar?”, upp till 12 år.

Tabell: Svar på frågan ”Vad kan bli bättre med Kalmar?”, 13-19 år.
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Svaren från åldersgruppen 30 – 65 år vill se förbättringar i de regionala och nationella kommu-
nikationerna, möjligheterna att förflytta sig med kollektivtrafik i kommunen samt gång – och 
cykelförbindelserna.

För åldersgruppen 20-29 år är utbudet av bostäder den absolut viktigaste frågan.

Tabell: Svar på frågan ”Vad kan bli bättre med Kalmar?”, 20-29 år.

Tabell: Svar på frågan ”Vad kan bli bättre med Kalmar?”, 30-65 år.
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Enligt de som är 65 år eller äldre är det serviceutbudet, till exempel skola, handel och äldreom-
sorg, de regionala och nationella kommunikationerna samt de offentliga miljöerna, till exempel 
torg, parker och lekplatser som mest behöver förbättras.

Tabell: Svar på frågan ”Vad kan bli bättre med Kalmar?”, över 65 år.



12

Vad är livskvalitet för dig?
Det viktigaste för livskvalitet i Kalmar kommun, med svar från samtliga åldersgrupper sam-
manslaget, är närhet och tillgång till natur, grönområden och landsbygd, social samvaro samt 
hälsa och välfärd.  

För åldersgruppen upp till 12 år upplevdes även sport och fritid samt trygghet och säkerhet 
som viktigt för livskvaliteten. Trygghet och säkerhet upplevs också som särskilt viktigt för 
åldersgrupperna 12 – 19 samt 20- 29 år. Närhet och tillgång till natur, grönområden och lands-
bygd, social samvaro samt hälsa och välfärd var viktiga för resterande åldersgrupper, om än på 
olika platser i rangordningen.

Tabell: Samtliga svar på frågan ”Vad är livskvalitet för dig?”.
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Vilken är din favoritplats?
I enkäten fanns också en karta där det gick att markera ut sin favoritplats i kommunen. De går 
att finna över allt i kommunen, men de flesta har sina i Kalmar stad. Omkring hälften av alla 
svarande pekade ut sin favoritplats längs med kusten mellan Ängö och Stensö.

Kalmar

Lindsdal

Hagby

Smedby

Trekanten

Dunö

Påryd

Drag

Rockneby

Ljungbyholm

Läckeby

Vassmolösa

Rinkabyholm

Halltorp

Boholmarna

Tvärskog

Revsudden

Svar från tidig dialog 2019
Vilken är din favoritplats i kommunen?

© Samhällsbyggnadskontoret, 2019

0 2,5 5 7,5 10 km

Favoritplatser i Kalmar kommun.
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Övriga kommentarer
Över 500 personer passade på att lämna kommentarer i enkäten med flera olika teman. Om-
kring en femtedel av dem handlar om att ta hand om och utveckla Kalmars grönska och vat-
tenmiljöer. I fallande ordning utifrån vanligast återkommenade teman handlar kommentarerna 
också om bostadsutbudet, rekreationsmöjligheter, stadsmiljön, cykel- och gångförbindelser, 
biltrafik, att det både finns för mycket och för lite parkeringar, kollektivtrafiken, serviceutbudet, 
väginfrastruktur, landsbygden, regionala och nationella kommunikationer, kulturmiljö, trygg-
het, stadens storlek och närhet samt integration och tillgänglighet.

Jag tycker att det är otroligt 
viktigt att vi behåller skog 
och grönområden i närhet till 
stadskärnan. Små lungor av 
lugn måste behållas.

Hyreslägenheter i kollektiv för 
olika grupper i samhället.  
Arbeta för tillsammansheten 
som bygger tilltro till varandra.

Mer nöje ute i de mindre 
orterna behövs.

Skapa fler allmänna mötes-
platser i den vackra miljön 
runt om Kvarnholmen. Bort 
med bilar och parkering i 
innerstan. Cykelvägar.

Kommunikationerna måste bli 
bättre. Inte behöva vänta mer  
än 25 minuter på buss för att  
ta sig mellan hem och jobb.

Några exempel på övriga kommentarer.
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FORTSATT ARBETE

De synpunkter som invånare och besökare har gett om Kalmars utveckling är ett värdefullt un-
derlag inför framtagandet av översiktsplanen. Nu börjar arbetet med att ta hand om synpunk-
terna och se över hur svaren kan omsättas till samhällsplanering. Resultatet av det går att läsa i 
samrådsförslaget till ny översiktsplan för Kalmar kommun!

Krösatågens funktion som 
pendeltåg bör utökas med fler 
hållplatser och fler avgångar

Att service stannar kvar i 
småorterna!

Minska den tunga trafiken 
längs Södra vägen till hamnen. 
Färre bomfällningar för tåget.

Satsa mer på kulturmiljön i 
Kalmar som är så bra! Våga 
bygg nytt som har så hög 
kvalitet att det blir fram- 
tidens kulturmiljö!

Översiktsplanen måste 
främst öka jämlikheten 
och minska segregationen. 
Staden ska vara tillgänglig 
för alla!

Några exempel på övriga kommentarer.
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