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Sammanfattning 

För att locka till sig nya invånare och besökare framhäver städer i Sverige och likaså på 

många håll i världen idag vikten av att höja sin attraktivitet och konkurrenskraft. Det uppnås 

med hjälp av olika flashiga bebyggelser, nöjesparker, idrott och olika former av evenemang, 

med mera. För att locka till sig nya besökare och stärka stadens konkurrenskraft gentemot 

andra svenska medelstora städerna, vill Karlstads politiker etablera Muminvärlden i staden. 

Dock är frågan om det verkligen är rätt att privatisera det offentliga rummet för att kunna 

konkurrera mot andra städer? Studien syftar till att belysa frågor om makten över 

rummet/platsen med utgångspunkt i privatisering av allmänningar. Muminvärlden på 

Skutbergets friluftsområde används som exempel på kampen om det offentliga för att belysa 

syftet.  

Studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning som studien grundar sig på, behandlar 

frågor om makten över rummet, platsens betydelse, demokratiska frågor och privatiseringar 

av det allmänna. Studiens metod utgörs av kvalitativa ansatser i form av semi-strukturerade 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes med Skutbergets Wenners ordförande 

Thomas Martinsson, en sakkunnig aktiv debattör, samt elva stycken besökare på Skutberget. 

För att komplettera de kvalitativa intervjuerna har vi genomfört dokumentstudier av dokument 

som berör ämnet som exempelvis Karlstads kommuns detaljplan för skutberget från 2018.   

Studiens slutsats visar på att privatisering av allmänningar får dels sociala konsekvenser, 

genom att det sociala rummet påverkas och att vissa människor undermedvetet utesluts från 

att kunna vistas på de privata platserna. Vid privatisering av allmänningar visade slutsatsen på 

en positiv konsekvens, vilket var att om den privata etableringen är lyckosam kan det gynna 

stadens ekonomi positivt. På grund av att det finns olika åsikter i om vad det offentliga 

rummet ska användas till kan privatisering av allmänningar leda till polariseringar i samhället.  
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Kapitel 1 – Introduktion 

Våren 2017 slogs Karlstad av en nyhet, som chokade många av Karlstadborna. En stor 

utländsk investerare meddelade att de var beredda att investera 250 miljoner kronor på 

Skutberget för att bygga en temapark. Det visade sig så småningom att det var Muminvärlden 

som ville etablera sig i Karlstad och att det skulle finansieras av Livson Group Oy.   

Frågan om det offentliga rummets vara eller icke vara har studerats av kulturgeografer under 

en lång tid (Mitchell 2003). I och med nyliberalismen framfart på global nivå har frågan om 

det offentliga rummets vara eller icke vara blivit en av de mest angelägna urbana frågor 

(Harvey 2012). Kunskapen om offentliga rum är en viktig del av demokrati, välfärd och 

jämlikhet i staden. På senare tid har kampen om urbana offentliga rum varit en del av städers 

konflikter (Thörn 2013).   

1.1 Problemformulering 

Städer i Sverige liksom på många håll i världen lägger idag en stor del av sin betoning på att 

höja sin attraktivitet och konkurrenskraft i syfte att locka till sig nya invånare och besökare. 

Denna kan ta olika former såsom flashiga bebyggelser, nöjesparker, idrott och olika former av 

evenemang, med mera. Städerna växer på bredden och höjden för att det flyttar in allt mer 

människor. Karlstad är inget undantag. Staden växer, vilket märks tydligt på grund av att det 

byggs för fullt med olika former av bostadstyper och kontorslokaler. Besökare till Karlstad 

lockas idag av Färjestads BK, Färjestadstravet, Lars Lerins utställning på Sandgrund samt 

olika evenemang på Löfbergs Arena, Nöjesfabriken och Karlstad CCC. Det Karlstad saknar i 

nuläget är verksamheter som lockar en stor mängd besökare varje dag liksom andra 

medelstora städer med temaparker som: Kolmården, Borås Djurpark, High Chaparall och 

Skara Sommarland. Med detta i åtanke vill Karlstads politiker etablera Muminvärlden i 

staden. Således locka till sig nya besökare och stärka stadens konkurrenskraft gentemot andra 

svenska medelstora städerna. Frågan är dock om det verkligen är rätt att privatisera det 

offentliga rummet för att kunna konkurrera mot andra städer?  

Diskussionerna kring en eventuell Muminvärld har främst handlat om placeringen av 

Muminvärlden på Skutberget. Då Skutberget idag är ett populärt och offentligt 

friluftsområde/rekreationsområde för Karlstadsborna. Vid en etablering av Muminvärlden 

försvinner 27 hektar mark från friluftsområdet/rekreationsområde, där Mumin och hans 

vänner eventuellt kommer att flytta in. Stora delar av det allmänna området på Skutberget 
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försvinner och delar av området kommer spärras in och avgift berättigas. Det offentliga 

rummet har studerats och debatterats under en lång tid av kulturgeografer. Städer konkurrerar 

motvarandra allt mer, men är det verkligen rätt att privatisera det offentliga rummet för att nå 

framgång för en stad/kommun? Till vilket pris är en stad till salu för en investerare? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa frågor om makten över rummet/platsen. Utgångspunkten är innebörden av 

privatisering av allmänningar. För att belysa syftet används Muminvärlden på Skutbergets 

friluftsområde som exempel på kampen om det offentliga.  

1.2.1 Frågeställningar  

Fråga ett är en allmänfråga medan fråga två och tre är två specifika frågor som är relaterade 

till en eventuell etablering av Muminvärlden på Skutberget: 

1. Vilka konsekvenser har privatiseringar av allmänningar? 

2. Vad kan en eventuell etablering av en Muminvärld på Skutberget medföra? 

3. Vilka aktörer är för eller emot privatisering av skutberget och varför? 

1.3 Avgränsningar  

Studien är avgränsad till att fokusera på allmänningar i städer och hur de påverkas av att 

privatiseras. Eftersom studien använder den eventuella etableringen av en Muminvärld på 

Skutbergets friluftsområde som exempel på kampen om det offentliga är uppsatsen 

geografiskt avgränsad till Karlstads kommun och Karlstad som stad. Intervjuerna som 

genomfördes begränsades till respondenter som berördes av ämnet. De dokument som 

analyseras är noggrant utvalda att vara av relevans till studiens syfte och agerar som 

komplement till intervjuerna.  

1.4 Disposition 

Kapitel 1: Det inledande kapitlet innehåller en introduktion till studien där problemområdet 

beskrivs i form av en problemformulering. Därefter redogörs avsikten med studien med hjälp 

av ett syfte och tre frågeställningar. Kapitlet avslutas med att redovisa studiens avgränsningar. 

Kapitel 2: I det andra kapitlet redovisas första bakgrund om skutberget som dess historia. 

Samt att de olika aktörerna i kampen om Skutberget redogörs, de som arbetar för och de som 

arbetar mot en etablering av Muminvärlden på Skutberget.  
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Kapitel 3: I detta kapitel redovisas studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning som 

studien grundar sig på. Den diskuteras i förhållande med den insamlade empirin senare i 

analysdelen.  

Kapitel 4: Kapitel fyra presenterar studiens metodval vilket är i form av en kvalitativ ansats. 

Valet av respondenter till intervjuer presenteras samt genomförande av dem. Därutöver 

presenteras vilka dokument som har analyserats och varför de valts ut. Vilka forskningsetiska 

aspekter som vi tagit ställning till redovisas även här. Kapitlet avslutas med källkritik och en 

metodreflektion.  

Kapitel 5: Kapitlet redovisar det empiriska resultatet, först med att presentera resultatet från 

intervjuerna med Skutbergets Wenner, den aktiva debattören och besökare på Skutberget. 

Sedan redovisas resultatet från dokumenten från Karlstads kommun och förstudien av Kaluna 

Sverige AB och Business Värmland.  

Kapitel 6: I det näst sista kapitlet analyseras och diskuteras teorin och tidigare forskning i 

förhållande med den insamlade empirin. 

Kapitel 7: I det sista kapitlet redovisas de slutsatser vi drar utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med rekommendationer för framtida forskning.   
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Kapitel 2 – Bakgrunden Skutberget 

I det här kapitlet redogörs Skutbergets historia och vilka aktörerna som är med i kampen om 

Skutberget. Vilka som arbetar för och vem som arbetar mot en etablering av Muminvärlden 

på Skutberget.  

2.1 Historien om Skutberget 

Skutberget är ett friluftsområde som ligger vid Vänerns strand, sju kilometer väster om 

Karlstad (se bild nedan). På området finns det bland annat motionscentral, badplats, 

motionsspår, fotbollsplaner och ett campingområde. I slutet av 1930-talet började skutbergets 

friluftsområde att utformas. Initiativtagaren var orienteraren Anders Forsell som föreslog 

tidigt att Skutberget kunde bli ett friluftsområde med bad, lek, avkoppling och motion för hela 

familjen. 1948 byggdes den första bastun på Skutberget och senare med hjälp av den ideella 

organisationen Skid- och friluftsfrämjandet kunde Skutbergsgården invigas 1954. Som ledde 

till att en ny bastu byggdes 1956, som senare blev tillbyggd ytligare tre gånger. Under 1971 

registrerades 61 367 besök till bastun.   

Bild 1: Skutbergets placering. Källa: Skärmdump Google Earth (2018).  

     

1967 beviljade stadsfullmäktige ett projekteringsanslag för en ny motionsanläggning på 

Skutberget. Fyra år senare påbörjades arbetet med Skutbergets motionscentral och 1972 

invigdes den nya motionscentralen. Under de tio första åren besöktes motionscentralen av 

över hundra tusen badande besökare varje år. 
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Under 2000-talet användes skutbergsområdet för flera arrangemang, SunCup i fotboll för 

flickor, terräng-SM, Skutbergsklassikern, mountainbiketävlingar, kalvruset och tjurruset är 

exempel på arrangemang som genomfördes på Skutberget. Där motionscentralen spelade en 

stor roll med exempelvis dusch och toaletter.  

Campingen på Skutbergsområdet såldes av kommunen 2005 till campingkedjan First Camp 

som även fick arrendeuppdraget att sköta om friluftsområdet, där bland annat 

motionscentralen ingick. Arrendeavtalet innebar att First Camp fick uppdraget att sköta om 

Skutbergets friluftsområde, dock var kommunen som ägare ansvarig för Skutberget. 2016 sa 

First Camp upp arrendeuppdraget med kommunen och kommunen stängde kort därefter 

motionscentralen. Vilket ledde till att satsningar på Skutberget avtog. 

Motionscentralen öppnades senare igen i juli 2017 och sköts numera av Karlstads kommun. 

Kommunen har gått ut med att öppningen av motionscentralen är en tillfällig lösning. 

I det senaste planprogrammet för Skutberget som gjordes 2011, finns det ett dedikerat kapitel 

om eventuellt en upplevelseanläggning på Skutberget (Karlstads kommun 2011). Det avsatta 

området ligger längst österut på Skutberget med Vänern i förgrunden. 

Under våren 2017 presenterade Karlstads kommun ett projekt där en Muminvärld skulle 

byggas på området som är avsatt för en upplevelseanläggning. Ett år senare presenterade 

Karlstads kommun detaljplanen för Skutberget med en Muminvärld inkluderad (Karlstads 

kommun 2018).  

Karlstads kommun har undersökt om andra möjliga placeringar av Muminvärlden och 

redovisar det i en lokaliseringsanalys. Utifrån både företaget bakom Muminvärldens krav på 

område och kommunens lokaliseringsanalys bedöms Skutberget vara den lämpligaste plasten 

för en Muminvärld i Karlstad. I lokaliseringsanalysen har dels faktorer som tillgänglighet, 

påverkan på natur- och friluftsliv, strandskydd och närboende vägts in i analysen. Samt att 

kommunens och aktörens perspektiv på genomförbarhet av en Muminvärld vägs in (Karlstads 

kommun 2018b). 

2.2 Aktörerna i kampen om Skutberget 

Kampen om Skutberget består av både offentliga och privata aktörer. Aktörerna som arbetar 

för en Muminvärld på Skutberget är Karlstads kommun samt Livson Group Oy och har 

använt sig av konsultfirman Kaluna Sverige AB och Public-Private Partnership 
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organisationen Business Värmland. Den aktör som arbetar mot en etablering av 

Muminvärlden på Skutberget är Skutbergets Wenner. 

2.2.1 Offentliga aktörer 

Den enda offentliga aktören som medverkar i kampen om Skutberget är Karlstads kommun. 

Karlstads kommun 

Karlstads kommun driver projektet tillsammans med Lataamo Group Oy om att etablera 

Muminvärlden på Skutberget (Kaluna 2017). 

I dag bor det över 90 000 människor i Karlstads kommun (SCB u.å.). Kommunen har en 

vision om att bli 100 000 invånare och går under namnet ”Livskvalitet 100 000”. För att 

visionen ska gå i uppfyllelse har Karlstads kommun tagit fram fyra ledstjärnor (Karlstads 

kommun 2008):  

1. en attraktiv stad som växer 

2. en stad för alla  

3. den goda gröna staden  

4. en kommun för alla  

Kommunfullmäktiga styrs av en borglig allians bestående av Moderaterna, Liberalerna, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna tillsammans i en koalition med Miljöpartiet (Karlstads 

Kommun 2018a). 

Partierna i kommunfullmäktiga som är för en etablering av Muminvärlden på Skutberget är 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna (KD) och Socialdemokraterna 

(SVT Nyheter 2018 & NWT 2018). 

Miljöpartiet (MP) har inte tagit ställning till Muminvärlden ännu, för att partiet vill ha ett 

medlemsmöte under våren. För att avgöra vilken ställning partiet ska ta (SVT Nyheter 2018). 

Det är bara två partier i kommunfullmäktiga som har tagit ställningen att man är emot en 

etablering av Muminvärlden på Skutberget är Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna (SVT 

Nyheter 2018)   

2.2.2 Privata aktörer (Bolag och konsulter) 

Kaluna Sverige AB har i samarbete med Business Värmland fått uppdrag av uppdragsgivarna 

Karlstads kommun och företaget Lataamo OY att utveckla och genomföra en förstudie om 

möjligheterna att etablera och bygga en Muminvärld attraktionspark i Karlstad, samt 
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analysera parkens möjligheter att lyckas ekonomiskt och som attraktion i Karlstad området 

(Kaluna 2017). 

Livson Group Oy 

Är ett aktiebolag med huvudkontor i Helsingfors (Finland). Bolaget hade en omsättning på 

633 000 euro 2016 (Finder u.åa). Alla andelar av bolaget tillhör familjen Livson som är 

skaparna av Muminvärlden och Muminanimation, som är baserat på Tove Janssons historier 

om Mumin och hans vänner (Kaluna 2017).  

Lataamo Group Oy (Finland) 

Är ett aktiebolag med huvudkontor i Helsingfors och omsatte 6,3 miljoner euro 2017 (Finder 

u.åb). Majoriteten av bolagets andelar tillhör familjen Livson. Företaget är tillsammans med 

Karlstads kommun, uppdragsgivare till förstudien som är gjord av Kaluna Sverige AB och 

Business Värmland (Kaluna 2017). 

Lataamo Oy är en marknadsföringsbyrå som erbjuder övergripande lösningar för 

verksamheters marknadsbehov. Bolaget beskriver sig på deras hemsida:  

”Kärnan i verksamhet är direkt kommunikation, digitala lösningar, traditionell media, 

innehållsmarknadsföring, fångst och strategisk delning (capturing and strategic sharing) av 

innehåll samt effektiv användning av olika sociala medier” (Lataamo u.å).  

Muumumaailima Oy (Muminvärlden AB) 

Turismföretaget Muminvärlden AB är belägen i Nådendal, cirka 16 kilometer från ÅBO 

(Finland) grundades 1993. Muminvärlden omsatte 6,2 miljoner euro under 2016 (Finder u.åc). 

Temaparken är baserad på den finlandssvenska författarinnan och konstnärinnan Tove 

Janssons berättelser om Mumintrollet och hans vänner. Temaparken är skapad för att erbjuda 

upplevelser för barn och deras familjer (Muminvärlden u.å.). 

Muminvärlden AB skriver att syftet för temaparken är: 

”Syftet med parken är att förverkliga Muminfilosofin: familjefokus, ickevåld, vänlighet, 

miljömedvetenhet, säkerhet, äventyr samt värderingar som främjar barnuppfostran” 

(Muminvärlden u.å.). 

Muminvärlden AB har verksamheter på tre platser. På ön Kailo, på Äventyrs ön Väski och i 

Nådendals stadscentrum. Det totala antalet besökande till Muminvärlden är cirka 250 000 

besökare per år. Personalen består av cirka 250 anställda, varav tio har en heltidsanställning. 

Muminvärlden AB har en omsättning på sju miljoner euro (Muminvärlden 2016). 
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Ägarförhållandet till företagets fördelas enligt aktiefördelning följande: Livson Group Oy 

52%, Baltic Archipelago Oy 18% och Muumumaailma Oy 30% (Muminvärlden u.å).  

Kaluna Sverige AB 

Koncernmoderbolaget är Kaluna Nordic AS med huvudkontor i Oslo, Kaluna Sverige AB har 

sitt huvudkontor i Karlstad och är ett av två bolag som ingår i koncernen. Kaluna Sverige AB 

omsättning 2016 var 1 521 000nkr, med ett förlustresultat på -57 000nkr (Allabolag u.å). 

Kaluna är ett konsultbolag, som enligt de själva kännetecknas av färdigheter och verktyg som 

gör det möjligt att balansera affärs- och organisationsmässiga förändringar i en verksamhet. 

Kaluna verkar både inom offentlig och privat sektor i diverse olika processer och 

förändringsprojekt. De områden som bolaget arbetar med är: ledarskapsfrågor, 

verksamhetsstyrning, rationalisering och resultatskapande (Kaluna u.å.).   

På sin hemsida skriver Kaluna att deras konsulter har erfarenhet från toppledningsarbete samt 

från viktiga fackområden från många olika relevanta bruncher. Konsulterna har även 

erfarenhet från att ha verkat i offentlig och privat sektor samt i privata frivilligorganisationer 

med allmännyttigt eller ideellt syfte. Deras styrka med den kompetens de besitter utnyttjas 

bäst i ett specialistteam anpassad för att hantera en viss typ av situation (Kaluna u.å). 

Business Värmland 

Business Värmland är ett Public-Private Partnership (PPP) och är ett treårs projekt som är 

finansierad av European Regional Development Fund (ERDF) och Region Värmland. I 

styrelsen sitter två stycken från moderaterna (Kommunstyrelsens Per Samuel Nisser är en av 

två), två socialdemokrater samt två adjungerade platser där ena har som titel styrelseproffs 

och den andra är regiondirektör Region Värmland. Business Värmland skriver på hemsida att 

de erbjuder funktionell och professionell support för företag samt investerare om har ett 

intresse att flytta sina verksamheter till Värmland. Deras marknad är både regional och på 

global nivå, men framförallt aktiva på den norska marknaden. Organisationen arbetar inom 

privata, lokala, nationella och internationella nätverk. För att förena, matcha och guida 

människor, vilket leder till affärsmöjligheter i Värmland som leder till jobb och tillväxt 

(Business Värmland u.å.). 

2.2.3 Skutbergets Wenner 

Efter att motionscentralen under en tid fått allt större inskränkningar i öppettider, service och 

underhåll och till sist lades ner helt 1 januari 2017. Hösten 2016 togs en arbetsgrupp fram för 

att driva friskvårds- och friluftsfrågor till Skutberget. Under tiden samlade arbetsgruppen in 
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över 1 000 namnunderskrifter och medverkade bland annat i flera möten med ansvariga 

politiker för att bevara motionscentralen. En kort tid efter att motionscentralen stängt ner 

bildade arbetsgruppen föreningen Skutbergets vänner. Senare under våren blev det känt för 

allmänheten att det fanns planer för avyttra mark av en del av strand- och friluftsområdet på 

Skutberget för en temapark, en konsekvens av byggandet av en temapark var att 

motionscentralen skulle rivas. Vilket ledde till större engagemang för att värna Skutberget 

som friluftsområde. I Juni 2017 bytte ”Skutbergets Vänner” namn till ”Skutbergets Wenner” 

(Skutbergets Wenner u.å,). 

Skutbergets Wenner är en ideell opolitisk förening med över 2000 medlemmar. Föreningen 

vill värna Skutbergets som ett kommunalt friluftsområde som är öppet för alla, utan stängsel 

och avgifter. I det korta perspektivet är föreningens mål att påverka politiker och tjänstemän i 

fråga om en etablering av Muminvärlden på Skutberget. I det långa perspektivet vill 

Skutbergets Wenner påverka Karlstads invånare och vissa på vad området har att erbjuda.   
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Kapitel 3 - Teori & tidigare forskning   

I det här kapitlet redovisas studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning som studien 

grundar sig på, som senare kommer användas i uppsatsens analysdel för att analysera och 

diskutera den i förhållande med den insamlade empirin.  

3.1 Tidigare forskning   

Kampen om Skutberget är intressant ämne att studera för att det handlar om privatisering av 

en allmän plats som idag är ett populärt friluftsområde. Håkan Thörn (2013) som har skrivit 

boken Stad i rörelse: Stadsomvandling och striderna om Haga och Christiania och David 

Harveys (2012) bok Rebel Cities: From the right to the city to the urban revolution handlar 

om makten över rummet, demokratiska frågor och privatiseringar av det allmänna. Frågor 

som idag förekommer i debatten om Muminvärlden i Karlstad. Ida Andersson (2015) har 

skrivit uppsatsen Geographies of Place Branding: Researching small and medium-sized citys 

som visar på hur städer försöker stärka sin attraktivitet och konkurrenskraft.  

Håkan Thörn som är professor i sociologi skriver i boken om att det har skett en större 

skiftning av städers styrning. Idag styrs städer allt mer av politiska och ekonomiska intressen 

för att stärka städernas attraktivitet och konkurrenskraft. Således ställer sig Thörn frågan vem 

som har rätten till staden. För att hitta ett svar använder han sig av Haga i Göteborg och 

Christiania i Köpenhamn. Där det etablerades en urban alternativ kultur och politisk aktivism 

under 1970-talet. För att protestera mot politiska och ekonomiska intressen som fanns i 

städerna (Thörn 2013). 

Med exemplet stadsdelen Haga redogör Thörn om Hagas betydelse för Göteborgs 

civilsamhälle genom 1900-talet. Att Haga från under första hälften av 1900-talet var 

Göteborgs allra viktigaste stadsdel för arbetarklassen och arbetarrörelsen. De relativt låga 

bostadskostnaderna ledde till att området beboddes i till stor del av pensionerade arbetare, 

missbrukare, studenter, konstnärer, musiker och arbetslösa under 1960–70-tal. Således växte 

olika sociala rörelser och rörelsekulturer fram.  Med tiden blev stadsdelen allt mer slitig och 

politikerna i kommunfullmäktige med socialdemokraterna i spetsen började diskutera en 

sanering av stadsdelen. Efter att ett statligt saneringsprogram presenterades bildades ett 

halvkommunalt fastighetsbolag under namnet Fastighets AB Göta Lejon år 1960. Bolaget 

skulle köpa upp fastigheter för att sanera/riva, medverka och se till att marken var upplåten 

för företag som ville medverka i stadsomvandlingen, 80% av Hagas fastigheter tillhörde 

Göteborgs Stad 1970. Vilket möttes av proteser från enstaka personer på 
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stadsbyggnadskontoret och den kommunala aktör som främst var emot saneringen var 

Historiska museet som ville behålla delar av området som ett kulturhistoriskt arv från 

arbetarrörelsen (Thörn 2013.   

Dem demokratiska aspekterna i stadsplaneringen i Göteborg började av invånarna i Haga 

ifrågasätta för att politiska och ekonomiska gynnades och att allmänintresset gagnades. För att 

skapa en starkare röst bland de boende i Haga skapades rörelsen Hagagruppen och Haga 

kommunalförening år 1970. I gruppens åliggande var att bevara Hagas existens, byggnader 

(framförallt landshövdingehusen) och försvara människornas demokratiska rättigheter som 

medborgare i samhälle. För att husen inte skulle rivas ockuperade gruppmedlemmar 

rivningsobjekten.   Gruppen fick stöd hos en grupp arkitektstudenter på Chalmers som 

ifrågasatte samhällsutvecklingen i Göteborg. Studenterna såg tydliga kontraster på att 

kommunen ville få till en totalsanering av Haga för att göra en stadsomvandling och få in 

ekonomiskt starkare person och fasa ut de svagare grupperna i samhällets utkanter. Vilket 

skapade frågor om vem det offentliga rummet tillhör och vem som har rätt att vara där. 

Striderna mellan aktörerna i Hagakampen höll på till 1984. Vinnarna ur striden gick 

Hagagruppen. Till följd av att kommunfullmäktiga godkänner i januari 1978 att riva halva 

Haga. Hagagruppen lämnar därmed in en byggnadsminnesförklaring till länsstyrelsen, som 

lämnar vidare till Riksantikvarien som kör över Göteborgs Stad och stoppar kommunens 

rivningar. Pressen från det urbana civilsamhället blev för stort och kommunfullmäktiga fick 

till sist rösta ner rivningarna av Haga. 

I det andra exemplet Christiania redogör Thörn om hur människor från alternativrörelsen 

intog ett gammalt militärområde i Köpenhamn och gjorde platsen till en fristad som fick 

namnet Christiania år 1971. Först den danska vänsterledda regeringen fristaden som ett socialt 

experiment, men efter ett regeringsskifte ett år senare ville de borgerliga politikerna driva bort 

rörelsen från stadelen eller att den skulle normaliseras. Vilket under åren har lett till hetsiga 

debatter i det danska folketinget. Fristaden har genom åren problematiserades som ett 

problemområde med narkotika, en rörig, sliten och smutsig stadsdel, högar av avfall, sociala 

problem, med mera av den daska staten. Stadsdelen har försökts att tas över genom ett antal 

statliga maktutövningar. Michel Foucaults urbana styrelseformer är metoder som har används 

i försöken att återerövra Christiania. Tre maktformer som Foucaults urskilde var: suveränitet, 

disciplinär makt och biomakt. Den suveräntana makten ska ha starka lagar som det 

territoriella området ska byggas på, ett statligt våldsmonopol. Den disciplinära makten kan 

man antingen förhandla mot motparten för en etablerad villkorad samverkan, eller att 
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genomföra tvångsmedel och övervakning. Biomakten handlar om att staten styr befolkningen 

genom statistik. 

De danska folketingsdebatterna blev nationell offentlighet, där Thörn gör analysen att 

debatten handlar om hur det danska samhället skulle styras och utformas av ekonomi som 

drivs av kapitalismen bortom partiernas ideologier. Ett gemensamt ideal om en liberalstyrning 

för att maximera cirkulationen av människor och varor, och på samma gång få bort/tämja den 

dåliga cirkulationen för att åstadkomma jämnvikt i samhället. Christiania frågan handlade om 

villkoren för urbant liv och medborgarskap, om stadsplanering, urban styrning och friheten i 

staden. Christiania anses vara en plats för offentlighetens rum som är öppen för alla, mitt inne 

i staden på ett område som i de allra flesta huvudstäder i västvärlden är utsatta för politiskt 

och ekonomiskt intressen. Debatterna i det danska folketinget ledde till att Christiania 

röstades ja till att förbli en fristad för alternativrörelsen, dock under vissa villkor med statlig 

styrning. 

David Harvey (2012) diskuterar om hur den neoliberala marknads logiken har påverkat rätten 

till staden trots att vi människor lever i en värld som värdesätter mänskliga rättigheter. Det 

sker en privatisering över överskott. Överskott kan vara mark som inte använd eller att 

marken inte genererar ekonomisk tillväxt. Marken kan vara en del av det offentliga rummet 

och är ett populärt område för stadens invånare och urbana sociala rörelser. Med den ökande 

urbanisering blir det svårt för kommunerna att bevara marken när markexploatörer börjar visa 

sitt intresse. Vilket gör att stadens makt går över till den privata sidan, som kan bestämma om 

vilka som har rätten till att tillträda staden.   

Diskussionen om Muminvärlden på Skutberget i Karlstad har handlat om att 

friluftsområdet/rekreationsområdet idag är en populär plats för karlstadsborna att besöka. 

Karlstads kommun ser dock platsen som en ett nergånget område där det behöver ske radikala 

åtgärder för att rusta upp området för att stärka stadens attraktivitet. Ida Andersson avhandling 

är intressant till våran uppsats för att se hur andra små och medelstora orter i Sverige har 

använt sig av flaggskeppsbyggnader som en stark bidragande orsak till ökad attraktionskraft 

ur ett hållbarhetsperspektiv. Avhandling handlar om hur ett platsteoretiskt perspektiv kan 

utveckla förståelsen av platsmarknadsföring. Syftet med avhandlingen var att bidra till den 

geografiska forskningen om platsmarknadsföring genom fallstudier om platsmarknadsföring 

av små och medelstora orter i Sverige. Valet av orterna berodde på att merparten av de studier 

som fanns var gjorda på större städer och huvudstäder i Europa, Asien och Nord Amerika. 

Således fanns det en stor kunskapslucka att fylla igen. Forskning inom platsmarknasföring går 
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idag ut på att analysera sociala, politiska, rumsliga och ekonomiska strukturer samt 

plattsammanhanget med hjälp av samverkan ska skapa platsmarknadsföring. Frågeställningen 

till syftet är hur en mer rumslig orienterad förståelse kan introduceras i platsmarknasföringen 

(Andersson 2014a, 2015).  

 

I avhandlingen kom Andersson fram till att städer primärt betonar det relationella 

perspektivet, men var dåliga på att förstå platsens territoriella aspekter.  För att städer i 

framtiden ska vara hållbara måste städerna förstå att det territoriella och relationella hör ihop 

med stadens uppkomst och utveckling (socialt, ekonomiskt och ekologiskt). Andersson visar 

fem exempel på flaggskepsbyggnader i svenska små och medelstora städer som har använt sig 

av metoden som Andersson visar på. Ishotellet i Jukkasjärvi, Holiday Club i Åre, Selma Spa i 

Sunne, Kosta Boda Art hotell i Kosta och Varbergs Kurortshotell i Varberg. Hotellen erbjuder 

sina gäster en kulturell upplevelse, äventyr och avslappning, dessa typer av hotell har 

uttrycket engelska ”best practice” (Andersson 2014b, 2015).  

Flaggskeppsbyggnads idéen är tagen från den spanska staden Bilbao. Staden var en 

blomstrande industristad, men under 1990-talets fick staden ekonomiska problem. Den lokala 

regeringen tillsammans med den amerikanska Guggenheim stiftelsen tog då fram planer för 

ett museum i staden. Museum byggnaden skulle vara ett flaggskepp som stimulerar den 

kulturella och ekonomiska utvecklingen genom att bygga en spektakulär byggnad med 

koppling till ett kulturellt policyprogram, utan att nödvändigtvis bygga världens högsta och 

spekulativa byggnad. Guggenheim museet blev en verklighet och invigdes 1997. Idag är 

museet en succé och staden har tusentalsbesökare. Staden har fått en ny identitet från att vara 

en industri- och hamnstad till en viktig kulturstad. Den nedåt gående ekonomiska utveckling 

har vänt och staden har fått en ny platsmarknad.  Stadens omvandling är idag känd som 

”Guggenheim strategin”. Forskare förespråkar idag strategin som ett bra verktyg för hur 

städer/regioner snabbt kan generera ekonomisk omstrukturering och tillväxt (Andersson 

2014b, 2015). 
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3.2 Urbana allmänningar1 

Staden som en gemenskap kan inte existera utan offentliga rum. Offentliga rummet är själva 

förtrollningen stadslivet (Harvey 2012) 

Staden är ett så kallat offentligt rum, med vardagliga platser som torg, gator, cykelvägar, 

gångvägar, gångtunnlar, parker och friluftsområden. Det offentliga rummet utgör ett av 

stadens mest grundläggande komponent och är ett rum som ska vara till för alla. Vilket 

innebär att alla ska ha tillgång till rummet. Dock finns det olika uppfattningar om vad det 

innebär att stadens rum är ett offentligt rum som ska vara tillgängligt för alla.  

Inom samhällsvetenskap anses det offentliga rummet skapa möjligheter för relationer mellan 

människor. På grund av de värden och betydelser som det offentliga rummet har för 

samhället. Det vill säga att det offentliga rummet är ett gemensamt rum som gör det möjligt 

för relationer mellan människor utanför den privata sfären. Det offentliga rummet ses inte 

enbart som ett fysiskt och materiellt rum utan också som ett rum bestående av sociala 

relationer (Wikström & Olsson 2012).   

Vad är det då som avgör vad som gör ett offentligt rum offentligt? För att besvara frågan kan 

specifika egenskaper som gör ett rum offentligt identifieras. En egenskap som ofta 

understryks som grundläggande för att ett rum ska kunna betraktas som offentligt är, 

tillgängligheten. Det vill säga huruvida det finns möjlighet att beträda och vistas i det 

offentliga rummet. Tillgängligheten avser inte enbart den fysiska framkomligheten, alltså om 

rummets materiella egenskaper. Utan också om de legala aspekter som omgärdar det 

offentliga rummet, det vill säga rummets ägo förhållanden. Ett rum som ägs och förvaltas av 

staten eller kommunen värderas vanligtvis som ett offentligt rum. Således värderas oftast inte 

ett rum som är privatägt som ett offentligt rum.  

Däremot finns det vissa privatägda rum som delvis bedöms som offentliga rum. Som till 

exempel, ett shoppingcenter är ett öppet och tillgängligt privatägt rum som kan uppfattas som 

ett offentligt rum. Därmed innebär inte direkt tillgängligheten till ett rum att det är offentligt 

eller inte. Dock har ett shoppingcenter reglerade öppningstider som begränsar tillgängligheten 

                                                 
1 “Offentligt rum, del av bebyggelsemiljö som är tillgänglig för allmänheten, till exempel 

gator, passager, gallerior, torg och parker” är Nationalencyklopedins definition av det 

offentliga rummet (Nationalencyklopedin 2018a).   
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till platsen beroende på vilken tid på dygnet det är. Dessutom regleras det vilka som får vistas 

i shoppingcentret, personer som anses ej lämpliga att befinna sig på platsen plockas bort. Som 

exempelvis hemlösa och det regleras med hjälp av vakter (Wikström & Olsson 2012).  

Det Grundläggande med ett offentligt rum är enligt Stephen Carr och hans medförfattare 

(1992), rätten och friheten att använda det offentliga rummet. Vilket alla inte har tillexempel i 

gallerior (Wikström & Olsson 2012). Mats Fanzén, Nils Hertting och Catharina Thörn, 

Författare av Stad till salu - Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummet (2016), anser 

att det offentliga rummet har en demokratisk funktion. De menar dels att det offentliga 

rummet kan fungera som en demokratisk mekanism på flera olika sätt och för flera olika 

demokratiska värden. De menar dels att det offentliga rummet fyller demokratiska funktioner 

på grund av sin öppenhet. Samtidigt som författarna menar att entreprenörurbanismen hotar 

dessa funktioner, att det finns risk för att öppenheten i det offentliga rummet minskar.  

3.2.1 Privatisering av det offentliga rummet  

Det offentliga rummet har på senare år förändras och det i form av privatisering, dels med 

anledning av entreprenörsurbanismen. Privatisering av det offentliga rummet finns i olika 

former, från köpcenter till inhängande områden.  Det som oftast kännetecknar privatisering av 

ett offentligt rum är att attraktiva verksamheter innesluter sig. Det kan vara i form av ett 

köpcenter som med sina öppningstider reglerar när allmänheten får röra sig där, en arena som 

endast får besökas i sammanband med ett evenemang. Eller i form av en temapark som 

inhägnar parken och endast de som betalar inträde får närvara inom parkens gränser (Davis 

1990). Det menar Franzén et.al. (2016) automatiskt utesluter de verksamheter och människor 

som upplevs som ointressanta, störande och farliga. De inhängde områdena är oftast strikta 

övervakade och det finns kontroll om vilka som befinner sig på insidan och utsidan för att 

reglera att enbart de som är välkomna släpps in.  

Det vanliga är att de offentliga rummen privatiseras genom att det byggs shoppingområden 

och företagskomplex. Tendensen är dock att privatisering av offentliga rum har sträckt sig 

bortom shoppingområden och företagskomplexen. Under de senaste åren har de så kallade 

gated communties ökat i hög grad i USA, med exempelvis inhägnade bostadsområden 

(Banerjee 2007). Den utvecklingen har vi inte sett i Sverige än, dock är anledningen till varför 

boende i dessa områden bosatte sig där av intresse. För att studien av Blakely och Snyder 

(1997) tyder på att tendensen är att dessa inhägnade bostadsområden med gemensamma 

platser och faciliteter. Uppstår på grund av rädslan för främlingar, synnerligen rädslan för 

människor vilka kommer från andra klasser, kulturer, nationaliteter eller etniciteter. Det finns 
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ett samband mellan hur nya bostadsområden konstrueras och hur underhållningsindustrin 

utvecklas. De båda går mot att utveckla områden med klubbkänsla, det vill säga att endast 

dem som är medlemmar i klubben är välkomna (Banerjee 2007).  

Disney World i Florida, USA som bedrivs av The Disney Corporation, är ett bra exempel på 

hur underhållningsindustrin har etablerat områden med klubb känsla. Området Celebration är 

ett samhälle som är byggt från grunden i närheten av Disney World. Målet med samhället är 

att skapa en gemenskap som är ett idealsamhälle. Det offentliga hotas att minska med 

anledning av att verksamheter som Disney kan skapa idealsamhällen som Celebration. Både 

Celebration och Disney World erbjuder rena miljöer, bra utbud och förutsägbara möten. Allt 

detta garanteras av inträdesavgiften och allmänheten verkar vara villiga att betala för att trivas 

(Banerjee 2007).      

3.3 Nyliberal urbanism  

Karlstad är en stad som växer och har en vision om att bli 100 000 invånare i kommunen För 

att visionen ska bli verklighet är två av de fyra ledstjärnorna En attraktiv stad som växer och 

En kommun i gott skick. De två ledstjärnorna är till för att främja den ekonomiska tillväxten i 

Karlstad för att skapa en konkurrenskraftig kommun. Genom att skapa nya jobb och se till att 

näringslivet och privatperson får bra förutsättningar (Karlstads kommun 2008).  

3.3.1 Entreprenörsurbanism 

Begreppet entreprenörsurbanism användes redan 1989 av David Harvey, där det diskuteras 

om att staden skulle utvecklas till en dynamiskt företagsam stad. Således att politiken skulle 

sträva efter strategiska åtgärder som skulle öka den ekonomiska tillväxten i staden och göra 

staden konkurrensduglig. Entreprenörsurbanism ett svar på industristadens nedgång och 

privat-offentligt partnerskap. Välfärd får stå till förmån för ekonomisk tillväxt och nya 

investeringar bland annat via spekulativa platskonstruktioner och gentrifiering (Harvey 1989).  

Entreprenörsurbanismen har lett till att offentliga rum har förändrats, på grund av att de 

privat-offentliga projekten tar det offentliga rummet i anspråk, i försök att sälja staden 

(Franzén et.al. 2016).   

Det innebär att städer utvecklar platser för att vara spektakulära, platser som inte anses vara 

attraktiva görs om till attraktiva. Den entreprenörsurbanistiska stadsutvecklingen präglas av 

privat-offentliga partnerskap, där det utformas olika partnerskap för olika former av projekt. 

Här kommer den övergripande kommunala planeringen i skymundan. 

Entreprenörsurbanistiska stadsutveckling kännetecknas därmed av samgåendet mellan 
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offentlig, politisk makt och privat, ekonomisk makt. Entreprenörsurbanism innebär också att 

städer strävar efter att sälja in staden, det vill säga skapa en image av staden som bidrar till 

stadens varumärke, vilket ska göra staden mer attraktiv. Argumentet är att kommunen har 

anledning av att eftersträva att öka stadens varumärke och sälja in staden. Då skatteunderlaget 

kan stärkas och staden utvecklas när staden ökar sin attraktivitet. (Franzén et.al. 2016).  

Entreprenörsurbanism kännetecknas av spektakulära projekt och är därmed spekulativ. 

Således medför den också en högriskprofil när den används som ekonomisk 

utvecklingsstrategi. På grund av att de spektakulära projekten oftast är kostsamma, som till 

exempel spektakulära byggnader, köpcentra, arenor och temaparker, som i ett längre 

perspektiv inte alltid lönar sig ekonomiskt. Trots den risk dessa satsningar innebär kombineras 

de med ekonomiska förhoppningar 

 för medverkande aktörer. Projekten antas inte bara löna sig för enskilda intressen utan för 

staden som helhet. Dock kan effekterna det har ifrågasättas hur det fungerar i praktiken. De 

privat-offentliga partnerskapen kan i värsta fall leda till att i slutändan det offentliga ta på sig 

de ekonomiska riskerna. Samtidigt som de privata aktörerna tar hem eventuella vinster. 

Därmed är dessa stora projekt så kallade politiska riskprojekt. På grund av att projekten är 

svåra att förutspå i förväg och att det är svårt att komma fram med en uträkning som alla kan 

komma överens om (Franzén et.al. 2016).  

3.3.2 Postpolitisk urbanism 

Det grundläggande för postpolis är att främja finanskapitalets obehindrade cirkulation och 

ackumulation. En följd av främjande av finanskapitalet är att städer hela tiden strävar efter att 

kunna erbjuda investeringsmöjligheter och ett lukrativt affärsklimat för att konkurrera ut 

andra städer. Postpolis är en maskin för spekulation, tillväxt, entreprenörskap och konkurrens. 

Vi lever i en värld där flera livsområden har erövrats av den spekulativa ekonomin och 

kulturen som har blivit allt mer normaliserat i samhället. Att ständigt tänka på 

vinstmaximering är vägledande för städers syn på miljö, vardagsliv, kultur och sociala 

relationer (Tesfahuney & Ek 2016).   

Globaliseringen av postpolis skedde genom strukturanpassningsåtgärder under internationella 

valutafondens och världsbankens teknologiska regi. I början av 1990-talet var det fullbordat 

globalt. Det sades då att historien hade tagit slut för att världen antogs ha uppnått den eviga 

ekonomins tillväxt och ackumulationens tidsålder (Tesfahuney & Ek 2016). 
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Postpolitik är ”politik med andra medel” skriver Tesfahuney och Ek (2016) som förklaras 

genom att en fråga som tidigare har ansetts vara politisk har bortdefinierats och avlägsnats 

från det politiska rummet. Postpolitiken har rört om i den traditionsenliga politiken. 

Konflikter som sker mellan olika globala ideologiska visioner ersätts i postpolitken av 

politiska partier som strider om makten av samarbete mellan kunniga anhängare av 

teknokratin. Den nya politiken är en expert styrd social organisation. Politiken styrs av 

marknadens och ekonomins logik genom två sammanlänkande processer som består av 

politikens ekonomisering samt avpolitiseringen av ekonomiska. Detta har lett till en 

omkastning i förhållandet mellan suveränitet/ territorialitet, kunskap, makt och styrning. 

Politiken har tidigare betraktats som en aktivitet som har skett i det offentliga rummet. Idag 

sker en minskning av insynen för samhällsmedborgarna för att frågor som förut ansågs vara 

politiska omdefinieras som något annat, till exempel som en fråga för marknad, experter, 

individers moraliska frågor eller frågor som vidrör karaktär med kultur, religion, eller 

etnicitet. Politiska partier börjar allt mer att frångå sina politiska ideologier, politiken 

reduceras ner till förvaltning. Statliga verksamheter och styrning anses kräva mer tekniska 

lösningar än politiska frågor om till exempel allmänningar och offentliga rum reduceras till 

frågor om tillväxt och kreativitet.  

Att politiken ska ha folket som en självklar utgångspunkt är inte längre istället har de med 

tiden blivit ett bihang till logiken inom ekonomismen skriver Tesfahuney och Ek (2016). Idag 

måste människor/företag förtjäna sina rättigheter och skyldigheter som är baserat på 

marknadens rationalitet. I den nya politiken ska den postpolitiska staden styras av den som är 

bäst lämpad för att styra staden. Där alla ska tjäna marknaden och där människor konkurrerar 

mot varandra på alla olika plan, från barnuppfostran och föräldraskap till yrkesliv. Länder, 

regioner och städer ska agera som tillväxtmotorer och där människor ska finna livsglädje, 

mening i form av ett attraktivt arbete samt olika former av tillfredställelser. Nyttomaximering, 

hedonism och risktagande är ledorden för den postpoliska staden.  

3.4 Den kreativa staden 

Florida (2008) anser att det ekonomiska är den främsta poängen vad som avgör för att tillhöra 

den kreativa klassen. Han vill hellre definiera det som en ekonomisk klass samt dess 

ekonomiska funktion både bär upp och genomsyrar medlemmarnas sociala och kulturella 

livsstilsval. De som tillhör den kreativa klassen är människor som bidar till det ekonomiska 

värdet med hjälp av den kreativitet de besitter. Definitionen klass kommer från hur människor 

väljer att organisera sig i sociala grupper och skapar gemensamma identiteter baserat på 
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ekonomiska förutsättningar. Människor från den kreativa klassen har oftast en hög nivå av 

humankapital, tillexempel läkare, civilingenjörer, civilekonomer, med mera. Kreativitet 

klassningen ökar idag många andra yrken idag menar Florida på än vad det har ansetts 

tidigare, medans andra jobb tappar i status som tillexempel lågavlönade servicejobb.  

Risker som finns med städer ska locka till kreativa klasser är att det kan bli stora 

klasskillnader geografiskt. Städer blir allt mer segregerade på grund av ekonomiska skillnader 

mellan den kreativa klassen och arbetarklassen. Vilket även gäller för regioner överlag där det 

bildas kreativa klassen och arbetarklass regioner. Ett tydligt exempel är USA, där de kreativa 

städerna blomstrar och pengarna flödar. Medan andra arbetarklass regioner står och stampar 

och ekonomin är stillastående. Dessa städer har det även svårt att komma ur skuggan och 

finna tillväxt när andra städer lockar till sig de kreativa människorna som kan hjälpa till och 

vända den nedåtgående utvecklingen Florida (2008).      

3.3 Platsens betydelse   

Skutberget är en plats som berör. Många av invånarna som är uppvuxna i Karlstads kommun 

har varit på Skutberget sedan de varit små. Där har de haft simskolor, gymnastik, 

scoutverksamhet med mera. Vilket utgör att många människor har starka känslor för platsen. 

Skuttberget är inte enbart ett populärt besöksmål för de som är uppvuxna i kommunen, utan 

även för inflytande, nysvenskar och turister som badar, motionerar, grillar spelar frisbeegolf 

eller bara att man umgås med sina kompisar på platsen. Att det nu vill komma ett företag som 

vill investera flera hundra miljoner kronor på området och bygga om hela området har rört 

upp mångas känslor. Många invånare känner sig svikna av kommunen och dess politiker att 

de inte har några känslor för platsen samt att de bara ser de pengar som företaget vill 

investera. Nayak och Jeffrey (2013) skriver i sin bok Geographical Thought – An introduction 

to ideas in human geography för att förstå en plats karaktär behöver man först besöka platsen 

och för det andra prata med dem som bor, arbetar och besöker platsen. För att skapa en 

förståelse för hur världen runt omkring oss fungerar. Platser upplevs däremot olika av grupper 

till exempel mellan boende och besökare, även inom dessa grupper har individer olika 

uppfattningar om platsen. Någon kan tycka att platsen är ett underverk och magiskt samtidigt 

som en annan kan tycka att platsen är sliten och nedgången.     

Yi-Fu Tuan (1979) förklarar att en plats består av två delar: att platsen har en position i 

samhället och att platsen är rumslig. Platsens rumslighet bygger dock på platsens position i 

samhället. Vad som utgör vilka förutsättningar på för platsen. Meningen av platsen består av 
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två delar, att platsen har en ”själ” och ”personlighet” samt ”Sense of place”. Enligt Tuan kan 

bara människor ha en känsla för platsen. Begreppet ”sense of place” behandlar människans 

relation till en viss plats, genom både materiella och immateriella element. Det materiella är 

allt synliga som gör en plats vacker. Det immateriella är saker som inte syns men som luktar, 

hörs, smakar och känns. Tillskillnad från det synliga som en människa kan se på en gång så 

krävs det att man besöker platsen och vistas där en längre tid för att skapa en känsla för det 

som inte är synligt. En plats har olika betydelser för oss människor för att det baseras på 

minen, vad man har gjort på platsen och platsens utformning beroende på våra kulturella 

skillnader.       

Tim Cresswell (2009) skriver i artikeln Place att plats är centralt i geografers intresse. 

Geografi handlar om platser, men ordet plats är ett begrepp som är väldigt komplext. Ordet 

”plats” har benämnts i geografin sedan man först började behandla ämnet, däremot är det bara 

sedan 70-talet och framåt som det har försökts göra en föreställning om begreppets betydelse 

av en specifiks platsbetydelse och tillbehörighet. För att bli en plats krävs det att marken 

används eller är bebodd. För att förstå vad en plats är finns tre stycken principiella meningar. 

Den första meningen är absoluta platsens specifika plats på jordytan. Till exempel att 

Skutberget ligger på en speciell punkt och platsen kommer att finnas kvar imorgon också. Den 

andra meningen är att platsen är relativ. Platsen består av en materiell utformning som 

byggnader, gator, parker och andra synliga materiella aspekter av en plats. Skutberget kan ena 

dagen vara ett friluftsområde och den andra dagen en Muminvärld. Den tredje meningen är 

relationella är känslorna för platsen. Karlstadborna har till exempel olika känslor för 

Skutberget. Skutberget är för många Karlstadsbor en ett friluftsområde där man kan 

motionera, bada, umgås med vänner, koppla av från stressen inne i staden, med mera. Att 

privatisera delar av Skutberget kan för många kännas som ett intrång på privat livet, då många 

spenderar sin fritid på området.  

Städers utveckling har fått kritik av kulturgeografer för att inte har någon förståelse ut av 

platsen. Cresswell tar upp kritik som massproduktion och mobiliteten har gjort städer allt mer 

liknande varandra. Städer hämtar inspirations från varandra och försöker göra ”fake kopior” 

av andra platser för att öka konkurrenskraften. Begrepp som används av geografer för att 

förklara problemet kallar det för ”McDonaldization” eller ”Americanization”. Andra 

kulturgeografer anser att platser har gynnats av mobilitet och att städer har skapats på grund 

av den. Således blir det en mer ”global sense of place” , vilket innebär att människor börjar få 

en större förståelse för varandra då det är svårare att se på vad som är ”insidan” och vad som 
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är ”utsidan”. Cresswell tror att plats alltid kommer att diskuteras och att vi alltid kommer vara 

oense om vad som utgör en plats, om en plats är skapad av naturen eller om den är skapad av 

en social process och så vidare (Cresswell 2009).  
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Kapitel 4 – Metod 

I uppsatsens metodkapitel diskuteras de metodval som valts till studien. Metoden som har 

använts i uppsatsen är den kvalitativa metoden. Vi har använt oss utav både intervjuer och 

dokument. För att komplettera det med varandra för att få fram ett resultat, slutsats och 

diskurs.  

4.1 Metodologisk utgångspunkt  

Studiens metodologiska utgångspunkt är i form av fenomenologi, vilket är en av de vanligaste 

använda filosofierna av kulturgeografer. Begreppet innebär att försöka förstå vad det innebär 

att vara mänsklig. Det undersöker och beskriver fenomen som människor upplever genom ett 

filosofiskt tillvägagångsätt. Fenomenologi innebär även att undersöka relationen mellan 

individer och den materiella världen. Mer specifikt vad specifika platser betyder för 

människor (Nayak & Jeffrey 2011). Eftersom studien undersöker en specifik plats i form av 

skutberget lämpar sig en fenomenologisk utgångspunkt till uppsatsen.    

4.2 Intervjuer 

I samband med vetenskapsforskning inom samhällsvetenskap finns det två forskningsmetoder 

när det gäller insamling av data, dessa två är kvantitativ och kvalitativ metod (Patel & 

Davidson 2011).  

De intervjuer som genomfördes var av kvalitativ karaktär, vilket innebär att en längre intervju 

genomfördes mellan en intervjuare och en informant. En kvalitativ intervju är en så kallad 

kvalitativ ansats, motsvarigheten till det är en kvantitativ ansats. Den teknik som används 

mest i samband med insamling av kvantitativa data är i form av ett frågeformulär. Vilket 

kännetecknas av att ett frågeformulär utformas som har färdig formulerade frågor och 

svarsalternativ. En kvantitativ undersökningsmetod lämpar sig till studier som önskar samla in 

data som är så kallade hårda data som exempelvis analyseras med hjälp av räkneoperationer 

(Johannessen & Tufte 2003).  

Till vår studie är vi mer intresserade av så kallade mjuka data, vilket samlas in med hjälp av 

kvalitativa ansatser och innefattar att kortare och längre texter ska tolkas och bearbetas. Enligt 

Johannessen och Tufte (2003) är en kvalitativ ansats lämpligast när studiens syfte och 

frågeställningar är utformade på ett övergripande plan. Där de utgår från ett 

tolkningsperspektiv, det vill säga att de kan tolkas på olika sätt. Denna metod är lämpligast för 
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studien eftersom studiens syfte och frågeställningar anser vi utgår från ett tolkningsperspektiv 

(Johannessen & Tufte 2003).  

Studiens kvalitativa ansatser är i form av kvalitativa intervjuer, mer bestämt semi-

strukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom 

vi vill ge respondenterna utrymme att svara på intervjufrågorna med egna ord. Vilket 

kvalitativa intervjuer ger förutsättningar för, eftersom de har inte lika strukturerade 

frågeformulär som en kvantitativ metod. En kvalitativ intervju behöver inte vara antingen 

strukturerad eller ostrukturerad, en semi strukturerad intervju är ett mellanting av de två. Valet 

av semistrukturerade intervjuer grundar sig i att vi vill att respondenterna ska ha stor frihet 

och utrymme att utforma sina svar. Eftersom studiens syfte och frågeställningar utgår från ett 

tolkningsperspektiv, vilket kräver att informanten kan utrycka sina svar obehindrat. Därav vill 

vi inte ha färdig formulerade svarsalternativ eller ledande frågor, istället ställdes frågor med 

olika teman som gav respondenten större frihet att utforma sina svar. Syftet med de kvalitativa 

intervjuerna är att identifiera och upptäcka respondentens uppfattningar om studiens 

problemformulering (Patel & Davidson 2011).  

4.2.1 Urval 

Motivet till urvalet för våra intervjuer är att de intervjuade personerna är involverade i 

debatten och till besökare som påverkas av en eventuell etablering av Muminvärlden på 

Skutberget. Vårat urval består av en sakkunnig aktiv debattör, Skutbergets Wenners 

ordförande Thomas Martinsson och elva stycken besökare som var på Skutberget den 21 

April 2018.  

Intervjun med den sakkunniga debattören genomfördes för att få åsikter och perspektiv från 

en som är insatt i ämnet och debatten. 

Intervjun med Skutbergets Wenners ordförande Thomas Martinsson genomfördes för att få 

föreningens perspektiv på ämnet.  

Intervjuerna med besökare på Skutberget var slumpmässiga, det vill säga att vi slumpmässigt 

valde ut respondenter. Dock försökte vi välja ut personer i olika åldrar, för att få variation på 

deltagare i undersökningen. Vi har valt att intervjua besökarna för att få ett bredare perspektiv 

för vilken utveckling de vill se på Skutberget och vad de känner för platsen idag.  
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4.2.2 Genomförande av kvalitativa intervjuer 

Respondenterna kontaktades först via e-post och tillfrågades om de var intresserade av att 

medverka i en intervju. Efter att respondenterna tackat ja till att medverka i en intervju, 

bokades ett datum och tid då intervjun skulle genomföras. Efter att intervjuerna var bokade 

utformades intervjuguider som hade kvalitativ karaktär med generella frågor som skulle tas 

upp under intervjuns gång.    

Samtliga intervjuguider för intervjuerna med besökarna på Skutberget, den aktiva i debatten 

samt Skutbergets Wenner inledes med neutrala frågor för att samla in bakgrundsvariabler som 

är nödvändig information. Sedan ställdes frågorna som är kopplade med studiens själva 

frågeställning. Intervjuguiderna avslutades även med neutrala frågor som gav utrymme för 

respondenten att ge övriga synpunkter, kommentarer eller något de ansåg var betydelsefullt 

som inte kommit med i frågorna (Patel & Davidson 2011).    

Både den aktiva i debatten samt Skutbergets Wenner fick bestämma själva vart intervjun 

skulle genomföras, för att de skulle känna sig bekväma i intervju situationen. Intervjun med 

den aktiva i debatten genomfördes på respondentens arbetsplats i kontors miljö, den andra 

intervjun med Skutbergets Wenner genomfördes i ett konferensrum. Vilket innebar att båda 

intervjuerna genomfördes i fridsam och tyst miljö. Vilket underlättar ljudinspelning av 

intervjun, när det är mindre bakgrundsljud som kan störa och försvåra tolkningen av 

ljudinspelningen (Johannessen & Tufte 2003). Vid båda intervjuerna agerade en av oss 

forskare intervjuare och ställde frågor enligt intervjuguiderna samtidigt som den andra förde 

anteckningar.  

Intervjuerna med besökare på Skutberget genomfördes på Skutberget en helgdag med fint 

väder. Intervjuerna genomfördes på en helgdag för att garantera oss att det skulle vara 

tillräckligt med besökare att intervjua. Intervjuer genomfördes med sammanlagt elva besökare 

på Skutberget. Intervjuguiden till intervjuerna med besökarna på skutberget gjordes kortfattad 

och inleddes som sagt ovan med neutrala frågor som ålder och utbildning. Sedan ställdes 

frågor som är kopplade med studiens själva frågeställning och till sist fick respondenten tid 

till övriga synpunkter eller kommentarer. Se bilaga 3. Intervjuerna varade i maximalt två 

minuter, vilket var vår avsikt, att inte intervjuerna skulle vara för länge. På grund av att det 

underlättade att hitta respondenter som var villiga att ställa upp på en intervju när det 

förklarades att intervjun maximalt skulle ta två minuter (Patel & Davidson 2011).   
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Samtliga intervjuer spelades in för att underlätta databearbetningen av intervjuerna, samt att 

det underlättar att identifiera saker som lätt missas under själva intervjun, som exempelvis 

intervjupersonens tonläge. Som kan visa på om personen är glad, allvarlig, irriterad med mera 

när hen svarar på en fråga (Johannessen & Tufte 2003).  

4.3 Dokument 

För att komplettera de kvalitativa intervjuerna har vi genomfört en dokumentstudie dels av 

Karlstads kommuns detaljplan för skutberget som samtidigt som studien genomfördes, under 

våren 2018 var under samråd. Som komplement till den har vi använt oss utav 

planprogrammet. Därutöver har vi studerat Karlstads kommuns översiktsplan från 2012. Till 

sist har vi studerat en förstudie som skapats av Kaluna Sverige AB och Business Värmland. 

Som har fått i uppdrag av Karlstads kommun att genomföra en förstudie som ska studera 

möjligheterna att bygga och etablera en Muminvärld i Karlstad.  

Valet av att även studera dokument är dels för att komplettera de kvalitativa intervjuerna och 

för att ha större omfattning av empiri material som kan ställas mot teorin och tidigare 

forskning. Dokumenten från Karlstads kommun valdes ut för att få deras perspektiv på ämnet, 

detaljplanen för skutberget är det huvudsakliga dokumentet som studeras, som kompletteras 

av planprogrammet och översiktsplanen från 2012. Förstudien som skapats av Kaluna Sverige 

AB och Business Värmland valdes ut för att den kan uppfattas vara partiskt. Det finns ett 

kapitel i förstudien som heter, “What´s in it for Karlstad” som är tomt. Därav titeln till denna 

uppsats. Förstudien bidrog till att vi började fråga oss vad en etablering av en Muminvärld 

skulle innebära för Karlstad (Kaluna 2017).  

4.4 Databearbetning  

Enligt Patel och Davidson (2011) är syftet med kvalitativ dataanalys att skaffa en annan och 

djupare kunskap än den som skaffas vid kvantitativ dataanalys. Därav är samtliga intervjuer 

och dokument analyserade med hjälp av en kvalitativ dataanalys, för att vi vill få en djupare 

förståelse av vad intervjupersonen sagt. En annan anledning till varför vi valde att använda 

oss utav kvalitativ dataanalys, är att den har både en praktisk och teoretisk avsikt. Den 

praktiska avsikten med kvalitativ dataanalys är att få ordning och en sammanfattning av 

datamaterialet. Den teoretiska avsikten är att kunna utveckla tolkningar och perspektiv av 

datamaterialet (Johannessen & Tufte 2003) . 

Intervjuerna och dokumenten analyserades med hjälp av vad Johannessen och Tufte (2003) 

kallar för ”Analys av meningsinnehåll”. Vilket betyder att data som samlats in vid intervjuer 
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och dokumentstudier har gjorts till texter och kodas med koder som är teoretiskt härledda. 

Koderna klassificeras sedan i teman och kategorier, som sorteras för att upptäcka likartade 

mönster, uttalanden, samband och likheter och skillnader. Sedermera undersöktes det 

sorterade datamaterialet för att identifiera väsentliga processer och mönster. Till sist sättes de 

identifierade mönstren mot teorier och tidigare forskning för att arbeta fram en analys 

(Johannessen & Tufte 2003). 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

För att säkerställa att arbetet kommer att ha en god validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

kommer vi att arbeta kontinuerligt med begreppen genom hela projektet.  

När det kommer till reliabilitet innebär det att studiens data ska vara tillförlitligt. Det innebär 

att forskaren ska ta hänsyn dels till vilka data som används, hur de samlas in samt bearbetning 

av data (Johannessen & Tufte 2003).  

Detta innebär att vi kommer att samla in och bearbeta empirisk data på ett pålitligt och 

organiserat sätt. Dels genom att omsorgsfullt välja ut respondenter till uppsatsen och noggrant 

välja ut vilken data som ska bearbetas och analyseras för att kunna besvara uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Till sist kommer studiens empiriska material att bearbetas med studiens 

teoretiska utgångspunkter för att öka uppsatsens reliabilitet. Intervjuerna spelades in för att 

sedan kunna studeras i efterhand för att bidra till studiens reliabilitet ytterligare.     

Validitet är relationen mellan studiens forskningsfråga och studiens konkreta data. Vilket 

betyder att studiens data ska vara relevant till uppsatsens forskningsfråga.  Därav kommer 

studiens metodval att noggrant övervägas utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Detsamma gäller frågorna som ska användas till intervjuer för att ytligare öka studiens 

validitet, frågorna utformas med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar.  Samma 

princip kommer användas när studiens dokumentstudier genomförs (Johannessen & Tufte 

2003).  

När studien bedöms att uppfylla kraven för att ha god reliabilitet och validitet kvarstår frågan 

om resultaten av studien är generaliserbara. Generaliserbarhet kopplas oftast med kvalitativa 

studier eftersom det innebär att resultatet av studien kan överföras till framtida liknande 

undersökningar (Johannessen & Tufte 2003).  Eftersom vår studie undersöker ett ämne som är 

aktuellt i fler städer, kan studiens resultat att överföras och användas i liknande fall i landet. 

När det gäller generalisering från intervjustudier ska inte intervjuresultatet generaliseras i 
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största allmänhet. Istället ska kunskap som producerats i specifika intervjuer kunna överföras 

till studiens resultat (Kvale & Brinkmann 2014). 

4.5 Etiska spörsmål 

Studien har dels tagit hänsyn till vilka negativa konsekvenser som studiens valda metod kan 

orsaka. Det vill säga att vi har reflekterat över om undersökningen har negativa konsekvenser 

för berörda undersökningsdeltagare. För att undvika negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare finns det fyra huvudkrav som vi som forskare har följt.  

Ett av kraven är informationskravet, som innebär att forskaren bör alltid informera syftet med 

studien till samtliga berörda av studien, som exempelvis respondenter. Detta innebär att vi har 

noggrant beskrivit syftet med studien till samtliga som har medverkat i en intervju. 

Andra kravet är samtyckeskravet som betyder att respondenter som deltar i studien har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. När vi kontaktade respondenterna, skutbergets Wenner 

och en docent i idéhistoria, ställde båda frivilligt upp att medverka i en intervju. När intervjuer 

genomfördes med besökare på Skutberget, frågade vi först om de var villiga att ställa upp på 

en intervju. Samt att vi beskriv noggrant syftet med intervjun och därefter fick respondenten 

bestämma om de ville delta eller inte. Eftersom frågan om en Muminvärld är en känslig fråga 

var vi noggranna med att förklara för respondenterna att deras medverkan är frivilligt. 

Tredje kravet är det så kallade konfidentiellts kravet som innebär att samtliga uppgifter om 

deltagare i studien ska ges möjlighet till konfidentiellt. Samt att personuppgifter skall förvaras 

på ett säkert sätt som ger obehöriga ej tillträde till dem. Innan intervjuerna genomfördes med 

besökare på Skutberget var vi noga med att förklara att deras medverkan är anonym. Samt att 

intervjuerna med besökarna på Skutberget gjordes nerskalade med få frågor och enbart med 

bakgrundsfrågor om ålder och utbildning/yrke. För att respondenterna ska få vara anonyma. 

Dessutom har vi haft det känsliga läget i beaktande när intervjuguiden utfördes. Exempelvis 

tog vi hänsyn till vilken respondenten är och försökte att inte ställa frågor som kan uppfattas 

som stötande. Till Skutbergets Wenner och docenten i idéhistoria förklarade vi att de själva 

fick bestämma om deras medverkan skulle vara anonym eller inte.  

Sista kravet är nyttjandekravet som innebär att samtliga uppgifter som är insamlade om 

enskilda personer ska enbart användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

Till samtliga som medverkade i en intervju förklarade vi att den information som samlas in 

enbart är till för oss att använda i studien och att det till exempel ej kommer publiceras 
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någonstans. Samtliga intervjuer spelades in och innan vi började intervjun förklarade vi att det 

inspelade materialet är enbart för att vi ska kunna bearbeta materialet.  

Skutbergets Wenners representant hade inget emot att nämnas vid namn i studien därav 

nämns hens namn i studien. Däremot önskade personen som är sakkunnig och aktiv i debatten 

vara anonym därav nämns hen som en person som är aktiv i debatten.  

4.6 Källkritik 

De teoretiska utgångspunkterna har hämtas från relevant litteratur. I samband med sökandet 

av litteratur valdes de noggrant ut, för att vara av relevans till studien samt trovärdiga.   

Studiens teoretiska utgångspunkter är alla kopplade med det kulturgeografiska ämnet och 

anses därav vara relevanta till att utgöra en del av studiens teori. Då studiens 

problemformulering berör det kulturgeografiska ämnet.  

Studiens tidigare forskning utgörs av Ida Anderssons avhandling Geographies of Place 

Branding: Researching small and medium-sized citys och Håkan Thörns bok Stad i rörelse: 

Stadsomvandling och striderna om Haga och Christiania samt David Harveys bok Rebel 

Cities: From the right to the city to the urban revolution. Alla anses beröra det 

kulturgeografiska ämnet som studeras i uppsatsen, samt studiens frågeställningar.  

Eftersom studiens intervjumaterial är från två personer som båda är negativt inställda till 

etableringen av Muminvärlden, blir resultatet där efter. Därför kompletterades intervjuerna 

med dokument från Karlstads kommun, för att få en annan vinkel.  

4.7 Metodreflektion 

Att använda sig av en kvalitativ metod med semistrukturerade frågor har både styrkor och 

svagheter i  val av metod och frågornas utformning. En styrka i den valda metoden är att den 

ger förutsättningar för respondenten att kunna utförligt svara på frågor. Vilket passade studien 

bäst då syfte och frågeställningar är utformade på ett övergripande plan. En svaghet med 

metoden är att den kan leda till att respondenten kommer ifrån ämnet och inte ger ett svar som 

är kopplat till ämnet.  

En intervju vi gärna hade haft med i uppsatsen är en intervju med en tjänsteman från 

Karlstads kommun. Vi har försökt att få till en intervju med en tjänsteman på kommunen, men 

har hela tiden blivit vidareskickad till nästa person i ledet. Vilket mycket väl kan bero på den 

känsliga frågan som en eventuell Muminvärld på Skutberget är. Att ingen från kommunen 

vågar uttala sig enskilt på grund av att det man säger kan tolkas på olika sätt. En intervju med 
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Karlstads kommun hade stärkt upp arbetet och varit ett bra komplement till översiktsplanen 

för kommunen och detaljplanen över Skutberget. För en rekommendation till en framtida 

forskning kan det vara bra att få tag på en tjänsteman från kommunen. 

Eftersom intervjuer genomfördes med besökare på just Skutberget kan påverka resultatet då 

de som besöker Skutberget i största sannolikhet tycker om Skutberget idag. Samt att de då har 

en negativ inställning till en Muminvärld.   
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Kapitel 5 – Empiri 

I empirikapitlet redovisas resultatet från insamlad empiri som samlats in i form av intervjuer 

och dokumentstudier.  

5.1 Intervjuer 

Här nedan kommer vi redogöra respondenternas svar på våra intervjufrågor. De intervjuade 

var Skutbergets Wenners ordförande Thomas Martinsson, en aktiv debattör i Skutbergs frågan 

samt elva stycken besökare på Skutberget.  

5.1.1 Skutbergets Wenner 

Skutbergets Wenners ordförande Thomas Martinsson har starka band och känslor till 

Skutberget, han spenderat sin tid där sommar som vinter sedan 1973. Där har han genom åren 

tränat, badat bastu, vindsurfat och badat vid stränderna. Han tycker att platsen under 

årensgång har nedrustning med exempelvis poolen som fanns på området, gymmet i 

motionscentralen samt att det inte längre finns möjligheter att handla kaffe och glass. Han 

beskriver sina känslor för platsen genom att säga att det är ”En vacker och fridfull plats”. Med 

det menar han att platsen har en helhet, du kan som besökare göra allt från springa i skogen, 

bada, leka med hunden, paddla kanot, cykla, med mera. Att få komma ut till vattnet, skogen 

och tystnaden för att få lugn och ro, är en viktig del i livet enligt Thomas. För Thomas själv 

var platsen extra viktig när han genomgick en rehabilitation från en arbetsolycka. Det var 

viktigt för honom att komma ut till Skutbergets vatten, tystnaden, skogen och kunna röra på 

sig utan att alla kolande på en för att han gick konstigt och såg konstig ut, eller som han själv 

säger ”Utan att bli ihjäl stirrad då man gick som Quasimodo”.        

I framtiden vill Skutbergets Wenners ordförande Thomas Martinsson att det ska bedrivas året 

runt verksamheter på Skutbergets område och helst med lokala kopplingar, för att locka till 

sig besökare året runt. Förut kom det fotbollsklubbar från Norge, orienteringsklubbar och 

liknande för att träna på Skutberget. Området ha en tydlig fokusering på hälsa och friskvård 

samt friluftsliv. För det anser föreningen är framtiden. För att dels skapa bra förutsättningar 

för att hålla barn och ungdomar borta från fetma och psykisk ohälsa, och dels för att hålla 

äldre människor friska. Ordförande Martinsson hävdar att det kan leda till att en person 

förlänger sitt liv med ett antal år och inte behöver belasta sjukvården samt vård och omsorg. 

Vilket innebär att det blir en vinst för personen i sig och en stor vinst för samhället som sparar 

miljontals kronor menar Martinsson.   
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”Kan du hålla äldre människor friska i god samvaro kan de leva sex till åtta år längre utan att behöva belasta 

sjukvården eller vård och omsorg. Så är ju det en enorm vinst för personerna ifråga och det är ju även en stor 

vinst för samhället.”  

Martinsson menar på att dessa vinster inte syns i siffror, då det inte går att räkna i svarta 

siffror som det går att göra med antalet gästnätter, måltider, besöksantal, med mera.  

Skutbergets område ska vara öppet, besökarna ska ha tillgång till att komma till vattnet och 

stränderna samt att röra sig fritt i skogen. Däremot anser föreningen att det finns plats för 

privatverksamhet, till exempel i form av uthyrning av mountainbike, ziplines, caféer och 

restauranger, som drivs av lokala entreprenörer. Idag finns det redan byggnader på området 

som klarar av dessa typer av verksamheter som inte används till dess nytta menar föreningen.  

Att Muminvärlden eventuellt ska flytta in på Skutberget är inget Skutbergets Wenners 

ordförande Martinsson vill ska bli till verklighet. Skutbergets område kommer att krympa 

med ungefär 30% och strandlinjen med ungefär 40%. Stora delar av där det idag går att bada 

försvinner, kvar blir bara en strand och några klippor som går att bada vid resterande delen av 

kustlinjen är både väldigt svårt att ta sig ut till samt att komma ner i vattnet. Dessutom 

hänvisar Skutberget Wenner till visionen Livskvalitet 100 000 där målet är att Karlstads 

kommun ska komma upp till 100 000 invånare. Föreningen anser att privatiseringar av 

allmänningen leder till att kommuninvånarna kommer leva och bo på en trängre yta i 

framtiden. Desto trängre städer blir, desto mer behöver människor komma ut i till vatten och 

natur för att slippa all stress som finns inne i städerna. För att kunna komma ner i varv, andas 

in friskt luft och spendera mer tid i vacker naturlig miljö. Skuttbergets Wenner har åsikten att 

en etablering av en Muminvärld skulle leda till att människor kommer upp i varv för att man 

förväntar sig en upplevelse och vill bli underhållen. De tycker att den här satsningen inte 

ligger i tiden, de menar att hälsa, friskvård och friluftsliv ligger mer i tiden.  

”Det ligger inte i tiden. Det som ligger i tiden idag är hälsa, friskvård, friluftsliv. Det ökar så här pang. Den här 

besöksnäringen vad gäller friluftsliv och natur den går ju rakt upp. För att i Europa står de på varandra. 

Tyskar, holländare, fransmän, belgare, danskar alla åker hit upp. Där de får lugn och ro. Paddla kanot och må 

gott och njuta av naturen.” 

Föringen tycker att det område på Skutberget som temaparken är förslagen på är det bästa 

området på hela Skutberget för friluftsliv. 

5.1.2 Aktiva debattören 

Den aktiva debattören är en flitig besökare på Skutberget då hen besöker området minst en 

gång i veckan. Debattören är dock där mestadels sommartid för att motionera eller att ligga på 



 

 

32 

stranden, under vinterhalvåret använder sig personen av vinterbadet. Hen värdesätter även 

Skutberget som en plats för att umgås och grilla med kompisar. Platsen Skutberget är för den 

aktiva debattören ett frilufts-och naturområde samt ett rekreationsområde. Där det finns tid för 

återhämtning i naturskönmiljö.  

Debattören har en medvetenhet om att många vill se en utveckling av Skutberget och har 

samtidigt själv insikten om att det troligtvis behövs en upprustning av området. Emellertid är 

debattören något kluven i frågan då hen säger ”jag kanske inte saknar någon utveckling då jag 

föredrar stillheten och lugnet”. Debattören nämner att Skutberget har blivit utsett till Sveriges 

bästa motionsspår och att det verken marknadsförs eller finns någon notis om det när man 

som besökare anländer till platsen. Hen nämner även att området känns nergånget överlag. Ett 

exempel på hur debattören upplever att området är nergånget är Skutbergets portal när man 

lämnar området, gen tycker portalen ser otroligt nergången och risig. Vilket enligt debattören 

kan tolkas som ett tecken på att politikerna och kommunen rustar ner området för att bevisa 

att det behövs en satsning som exempelvis Muminvärlden.  

”Om man är konspiratoriskt lagd skulle man nästan kunna se det som att det understryker att här krävs det 

radikala förändringar. Att här behövs det en temapark ungefär. Det är obegripligt för mig att ett så fint område 

som dessutom har fått den här utmärkelsen då. Till att vara nummer ett som motionsspår. inte har en bra skylt 

ens.”  

I en framtida utveckling av Skutberget kan debattören tänka sig att det ska kunna finnas 

verksamheter som inriktar sig med fokus på friskvård som till exempel spa och 

överlevnadsläger. Med överlevnadsläger menar den aktiva debattören att skolbarn och 

ungdomar ska få vara ute i skog, mark och natur för att lära sig hur man lever i naturen. Enligt 

debattören är detta ett koncept som vi i Sverige kommer ifrån allt mer. En bidragande orsak 

till detta är enligt debattören Sveriges inträdande i Europiska Unionen (EU), efter Sveriges 

inträdande har landet gått allt mer ifrån att vara ett självförsörjande land. På grund av den fria 

rörligheten och konkurrensen har Sverige blivit beroende av att importera varor med mera 

från andra länder. Om det i dag skulle hända något med världsläget och det skulle försvåras 

att importera mat, skulle Sverige få det svårt att få ihop mat. Således anser debattören att det 

är viktigt att barn och ungdomar vet om hur de ska överleva. Därav ser han ett 

överlevnadsläger som en möjlig verksamhet  

Den aktiva debattören är emot en etablering av Muminvärlden på Skutberget. Debattören 

hänvisar till planprogrammet från 2011 och översiktsplanen från 2012. Där det omtalas att 

någon form av upplevelseanläggning kan få etablerar sig på Skutberget, dock på en betydligt 
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mindre yta än vad det förslagna området ska uppta med den nya förslagna detaljplanen. Enligt 

debattören stämmer även inte upplevelseanläggningens profil överens med översiktsplanen då 

det står att anläggningen ska ha ett fokus på hälsa och friskvård samt att det ska bedrivas 

verksamhet året runt. Muminvärlden kommer i det planerade området på Skutberget ta delar 

av strandområdet. Debattören har samma tankar som Skuttbergets Wenner att det tilltänkta 

området är det viktigaste delen av Skutberget idag och att det berörda området utgör 

Skutberget. Hen för fram att de som är för en Muminvärld har en annan åsikt som framhäver 

att den delen inte alls är något vidare viktig, värdefull eller omtyckt. Debattören tog upp i 

intervjun att hen hade besökt Facebook gruppen Välkommen Mumin som är för en 

Muminvärld på Skutberget och såg ett inlägg där en person uttryckte sig att om man googlade 

på Skutberget kom nästan enbart bilder fram som var tagna ut mot Värnens öppna horisont. 

Det skulle enligt personen inte ha varit många bilder som var tagna in mot viken, i en del av 

att vissa på att det berörda området inte är vidare populärt bland Skutbergets besökare. 

Debattörens svar på inlägget var att vid strandkanten som går ut mot värnen går det att ta 

väldigt fina bilder, medans inne vid viken så är det där gör man massa saker som besökare 

istället. Till exempel som att bada, stand up paddling och massa andra aktiviteter för att viken 

är vind och våg skyddad. Således utgör även dessa faktorer att området är väldigt populärt 

bland barnfamiljer enligt den aktiva debattören. 

Den sista faktorn som debattören såg vid en etablering av Muminvärlden är att det kommer bli 

konstigt för barnfamiljer som är på Skutbergets friluftsområde, då Mumin finns på andra 

sidan stängslet med musik och andra roligheter. Hen menar på att det blir svårt att förklara för 

barn att man ska vara på friluftsområdet och inte inne hos Mumin när man är ute på 

Skutberget. Debattören köper inte Mumin vännernas argument ”Ni har ju kvar allting det ni 

vill ha” för att det är någonting annat att vara utanför någonting som man inte har tillgång till. 

Vilket leder till att friluftsområdet skjuts allt mer väster ut och på allt mindre yta enligt 

debattören.  

Om Muminvärlden blir till verklighet tror den aktiva debattören att det politiska förtroendet 

och tilliten till samhället bland karlstadsborna hade sjunkit. Eftersom att det enligt hen finns 

en strak polarisering och att det är precis som ledarskribenten Peter Franke på Värmlands 

Folkblad skrivit:  

”Att han egentligen är emot enfrågepartier liksom tillfälliga partier och så där, han tror mer på dem 

traditionella folkrörelserna. Men att politikerna har misskött det här så grovt, genom att inte lyssna, att 
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förminska och att själva bidra att öka klyftan. Att dem i sin tur har skapat den här situationen. Det man får är en 

väldig polarisering och att klyftan bara blir större och större.” 

I det längre perspektivet tror debattören att det kommer ta lång tid innan Muminvärlden 

försonas med Karlstad. Muminvärldens VD ska vid flera tillfällen ha sagt att det tidigare även 

fanns ett motstånd i Nådendalen i Finland också. Vilket är ett argument som den aktiva 

debattören inte köper. Hen tror att motståndet inte alls var likvärdigt mot det man idag kan se 

bland Karlstads kommuns invånare. Debattören tror att Muminvärlden kan vara den största 

politiska frågan som någonsin har diskuterats i Karlstad. 

5.1.3 Besökare på Skutberget  

De intervjuade besökarna på Skutberget åker till Skutberget för att sola, bada, motionera, bada 

bastu, umgås och spela beachvolleyboll. Intervjuerna visar på att åldern har betydelse för hur 

ofta någon besöker Skutberget, de som är yngre besöker platsen minst en gång i veckan under 

sommartid. Besökarna som är i åldern 60–70 besöker mer varierat, en del är där fem gånger 

om året medans andra kan besöka en till tre gånger i veckan. Dock när det bedrivs gymnastik 

för äldre för två till tre år sedan besökte de platsen oftare.  

Majoriteten av de intervjuade besökarna på Skutberget är negativt inställd till en etablering av 

en Muminvärld på skutberget. Endast en av de intervjuade var positivt inställd, som ansåg att 

det inte finns mycket för barn i Karlstad och därav var positiv till en etablering av en 

Muminvärld. Fyra av elva av de intervjuade saknar en servering av något slag på Skutberget 

som exempelvis en cafeteria. 

5.2 Dokument  

Dokument som redovisas är Karlstads kommuns översiktsplan, förslagna detaljplanen av 

Skutberget samt vision och planprogrammet. Även Kalunas och Business Värmlands 

förstudie kommer att redovisas.    

5.2.3 Karlstads kommun 

Karlstads kommun skriver i förordet av Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och 

rekreationsområde att de förstår att området ligger många karlstadsbor varmt om hjärtat, 

många har varit delaktiga av utvecklingen på området, genom olika former av föreningsliv, 

eller att man har badat, motionerat och campat på området (Karlstads kommun 2018b). I 

Karlstads kommun detaljplan för Skutbergets temapark nämns det att Skutberget är idag ett 

område som starkt identifieras som en plats för motion, träning och friluftsliv. Vilket gör 

området extra viktigt för hälsa och integration.  
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I Karlstads kommuns översiktsplan står det att tillkomsten av en upplevelseanläggning ska 

inte försämra tillgängligheten till Skutbergets och Sörmons friluftsområde. Vidare står det att 

kommunstyrelsens direktiv är att anläggningen ska vara en året-runt-anläggning som har en 

stark koppling till Karlstad och regionen, med fokus på hälso- och friskvård. För att stärka 

regionens konkurrenskraft. Anläggningens utformning ska passa in i omgivningen och 

byggnaderna ska hålla hög estetik och arkitektonisk kvalitet, samt att Värnens och Klarälvens 

resurs ska tas tillvara för att öka sevärdheten.    

I detaljplanen för Skutbergets temapark nämns ekonomiska, sociala och miljömässiga 

konsekvenser av temaparkens etablering. Ekonomiskt sett anses temaparken bidra till både 

kommunens och regionens ekonomi positivt. Temaparkens genomförande bedöms överlag 

medföra positiva ekonomiska konsekvenser, då det anses öka skatteintäkter. Dels på grund av 

att temaparken kommer bidra till turism och besöksnäringen positivt. Vilket bedöms skapa 

goda tillväxtmöjligheter både lokalt och regionalt.  

” Sammantaget bedöms temaparkens etablering bidra till positiva effekter på bland annat turism och 

besöksnäring, vilket skapar goda tillväxtmöjligheter lokalt och regionalt i form av arbetstillfällen, 

kompetensförsörjning och befolkningsökning”.- (Karlstads kommun 2018c) 

Temaparken beräknas generera 250 arbetstillfällen under säsong samt att den indirekta 

sysselsättningseffekten beräknas vara tre gånger så stor. På grund av de positiva effekterna på 

turism och besöksnäringen samt sysselsättningen anses det bidra till Karlstads kommun vision 

och målsättning Karlstad Livskvalité 100 000.  

”Detaljplanen och genomförandet av den beräknas också bidra till kommunens vision och målsättning Karlstad 

Livskvalité 100 000, då ökat antal besökare och sysselsättningsmöjligheter ger goda förutsättningar för en 

befolkningstillväxt och en god kompetensförsörjning.” - (Karlstad kommun 2018c) 

Det nämns att etableringen av temaparken kommer medföra nödvändiga investeringar för 

både temaparkens huvudman och kommunen. Utbyggnader som är avsett för temaparken 

samt infrastruktur som behövs särskilt för temaparken står temaparkens huvudman 

ekonomiskt för. Åtgärder som är nödvändiga för en etablering av en temapark som 

exempelvis ny busshållplats, kapacitetsökning i Va-system samt ersättning för funktioner som 

behövs flyttas på, på grund av att de idag finns inom temaparksområdet. Är kostnader som 

fördelas mellan kommunen och temaparkens huvudman. Det betonas att temaparkens 

etablering möjliggör upprustningen av Skutbergsområdet.  
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”De investeringar som görs kommer att möjliggöra både utveckling av temaparken och viktiga förbättringar för 

både friluftsområdet och campingen. Investeringarna bedöms innebära god hushållning med resurser då de 

förutom att möjliggöra etableringen av temaparken också bidrar till upprustningen av Skutberget, samtidigt som 

de ger förutsättningar för övriga utvecklingsmöjligheter i området.”- (Karlstads kommun 2018c) 

De sociala konsekvenserna delas in kategorierna sammanhållen stad, samspel, vardagsliv, och 

identitet, fokus ligger på barriärer, tillgänglighet och målgrupper. Inom kategorin 

Sammanhållen stad tas bland annat segregation upp. Det nämns att det är viktigt att 

överbrygga barriärer för att motverka en segregerad stad där sociala, ekonomiska och 

kulturella förhållanden skiljer sig åt. Enligt detaljplanen görs det genom att skapa 

kommunikation och rörelse.  

”Detta görs genom att skapa kommunikation och rörelse och tillåta stor variation av funktioner och uttryck i den 

fysiska miljön. Konkret innebär detta bland annat en blandning av funktioner för olika målgrupper och en god 

tillgänglighet för framförallt den oskyddade trafikanten”.- (Karlstads kommun 2018c) 

Enligt detaljplanen ska både kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken förbättras, vilket 

Karlstads kommun anser minskar barriärerna till och från området. På grund av att det blir 

enklare för framförallt barn och personer utan tillgång till egen bil att ta sig till området. 

Tillgängligheten framhävs som en viktig faktor för att fler människor i olika åldrar och från 

olika bakgrunder ska lockas till området. Möjligheterna för integration och hälsa ökar om 

tillgängligheten till naturen, kulturen, friluftslivet och utomhusaktiviteter ökar. Vilka ska bidra 

till en mer sammanhållen stad enligt detaljplanen (Karlstads kommun 2018c).  

Detaljplanen belyser att Skutberget idag upplevs som ett allmänt tillgängligt område och att 

vid planering av natur- och grönområden är det viktigt att främja jämlik användning. Att 

platsens tillgänglighet har betydelse för vilka och hur ofta platsen besöks.  

”Att ett område är fritt tillgängligt för allmänheten har också en stor betydelse för vilka och hur ofta platsen 

besöks. Ett område som är gratis att besöka främjar jämlik användning av det och är särskilt viktigt vid 

planering av natur- och grönområden.”- (Karlstads kommun 2018c) 

Det nämns att etableringen av Muminvärlden kommer begränsa tillgängligheten till en del av 

området, då endast betalande kommer ha tillgång till temaparkens område under temaparkens 

öppettider. Vilket förklaras att det inte främjar jämlikhet jämfört med om hela området var 

gratis att besöka. Dock planeras de privatiserade delar inom planområdet i form av 

arrendetomter och hyresstugor tillgängliggöras i samband med genomförande av detaljplanen. 
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Vilket bedöms som att tillgängligheten ökar under delar av året och det medför att fler kan 

besöka de områdena jämfört med idag (Karlstads kommun 2018c).  

De friluftsfunktioner som idag befinner sig inom planerade planområdet, planeras att ersättas 

inom andra delar av Skutberget på grund av dess höga friluftsvärden. Tillgängligheten till 

Skutbergets västra delar planeras förbättras. Etableringen av temaparken och förflyttningen av 

friluftsfunktionerna bedöms medföra positiva effekter för områdets attraktivitet.  

Inom kategorin Samspel tas bland annat barriärer upp, dels att Skutberget är stort och 

fragmenterat. Som innebär att funktioner är uppdelade på området och att stora delar av 

området är lågt utnyttjade. Det nämns att den planerade temaparken kommer skapa nya 

fysiska barriärer på Skutbergets område, då temaparken kan inhängas. De negativa effekterna 

av barriärerna ska motverkas genom att området ska öppnas upp.  

”Ett av visionens fokusområden är att området ska länkas samman och ”öppnas upp” samt att funktionerna 

friluftsliv, camping och temaparken ska vara lika välkomnande, tillgängliga och komplettera varandra.”- 

(Karlstads kommun 2018c) 

Inom kategorin Vardagsliv nämns det att Skutberget fyller en viktig funktion för Karlstad på 

grund av att tillgång till större grönområden är vitalt för städer. Eftersom Skutberget är en 

plats för aktiviteter som rörelse och motion, som är viktiga vardagliga aktiviteter. Blir det en 

viktig plats för att kunna ta en paus från den urbana miljön. Karlstads kommun bedömer att 

temaparken kommer bidra med att fler upptäcker vad Skutberget har att erbjuda i form av 

friluftsliv, natur och kultur. Fastän den planerade temaparken inte förväntas locka till sig 

vardaglig motion (Karlstads kommun 2018c). 

Sista kategorin är Identitet och belyser att Skutberget är en plats som för många medborgare i 

Karlstads kommun har höga känslomässiga värden. Skutberget är en plats som många 

identifierar som en plats för lugn och ro, enligt en medborgardialog som genomfördes av 

Karlstads kommun hösten 2017. Det nämns att temaparken kommer påverka lugnet negativt 

under vissa tidpunkter. Då dels biltrafiken på området närmast temaparken ökar och ljud från 

högtalare och teaterscener kan förekomma under vissa tider. Dock anses förflyttningen av 

friluftsaktiviteterna till Skutbergets västra del, förstärka porten till lugnet och den orörda 

naturen på grund av att området öppnas upp (Karlstads kommun 2018c). 

Enligt detaljplanen bedöms genomförandet av planförslaget sammanlagt leda till positiva 

sociala konsekvenser för Skutberget. Dock förväntas genomförandet av detaljplanen leda till 
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både positiva och negativa konsekvenser. En negativ konsekvensen är att tillgängligheten 

begränsas på Skutberget på grund av etableringen av temaparken. En positiv konsekvens är 

förflyttningen och upprustningen av friluftsområdet. Emellertid bedöms både etableringen av 

temaparken och upprustning av Skutbergets friluftsområde medföra positiva effekter på 

friluftsliv och rekreation (Karlstads kommun 2018c).   

5.2.4 Förstudien 

I förstudien om en etablering av Muminvärlden i Karlstad står det inget om att Muminvärlden 

ska ligga på just Skutberget. Förutom i SWOT analysen där det står att motstånd mot 

Muminvärlden kan komma vid en etablering i ett friluftsområde. Däremot står det varför 

Karlstad är en bra plats för Muminvärlden enligt Kaluna och vilka krav Muminvärldens VD 

Tomi Lohikoski har på området för en eventuell etablering (Kaluna 2017).  

Kaluna skriver i förstudien att Muminvärlden i Karlstad kommer att locka till sig potentiella 

besökare som normalt sett inte omfattas av den regionala- eller turistmarknaden. För att i 

dagsläget finns det ingen nöjespark av den här typen av verksamhet vilket konsultföretaget ser 

som en stor möjlighet. I Kalunas SWOT analys står det som styrka att Mumin är ett starkt 

varumärke i utlandet och att det finn ett växande intresse. En stor möjlighet är att det finns en 

potential för turistverksamhet i regionen, men det står även som svaghet då Mumin inte är 

välkänt i Karlstad området och att själva konceptet är gammaldags. Parken skulle även ha 

stora möjligheter till att utveckla samarbeten med lokala näringslivet, för att locka till sig 

andra kundgrupper som annars inte hade besökt Muminvärlden till exempel personer som är 

här på konferens (Kaluna 2017).  

I förstudien skriver Kaluna vidare att Muminvärlden har en etablerad modell för samarbets- 

och media parter. Leverantörsavtalen av exponerings- eller sponsring kommer göras med 

starka varumärkesprofiler som Mumin, som upprätthåller samma värden. Gemensamt för alla 

sammaberbetsparter är att företagen ska ha liknande värdegrunder, profil och riktlinjer som 

Muminvärlden har enlig Kaluna (Kaluna 2017). 

Kaluna anser att Karlstad är en bra plats för en temapark på grund av det geografiska läget att 

det ligger väldigt centralt och miljön runt omkring. På en radie av cirka tre timmars bilresa 

från Karlstad bor det ungefär 6 miljoner människor (Stockholm, Göteborg, Värmland och 

centrala Østland) (Kaluna 2017).  
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Kaluna skriver i förstudien att primärmålgruppen för temaparken är barnfamiljer med barn i 

och under skolbarnsåldern, men att det även ska finnas äventyrsupplevelser för större barn 

(Kaluna 2017). 

De önskemål som Muminvärldens VD Tomi Lohikoski har för hur området där 

Muminvärlden skall ligga och hur det skall utformas. Områdeskraven för en Muminvärld 

beror på regiontypen, infrastruktur och så vidare. För att starta en temapark behövs en yta på 

ungefär 10-12 hektar. I beräkningen ska det även finnas möjligheter till en framtida 

expansion. Platsen där Muminvärlden är belägen ska vara fridfull och naturlig intill en sjö 

eller ett hav. Bilden för parken är att den ska eftersträva Mumindalens miljö där Mumintrollet 

och hans vänner bor i utseendet. Parken behöver ligga på ett område som är naturlig med en 

mångfacetterad miljö, naturens konturer, ”havet” i närheten samt träd och klippor. För att ha 

möjligheter till att skapa olika typer av utrymmen och stämningar i parken. Att det ska finnas 

en sjö med en kustlinje som är badvänlig är önskvärt. Vattnet gör det möjligt för parken att 

erbjuda olika typer av vattenaktiviteter, framförallt under sommartid. Några nyckelord som är 

framtagna för parken är: autentisk, sagolik, naturlig, trygg och säker, fantasifull, vacker och 

att platsen är mumin lik (Kaluna 2017). 

Krav som ställs på infrastrukturen till temaparken är att det ska vara lättillgängligt att ta sig dit 

med bil, buss, husvagn, cykel med mera. Parkeringsområdet ska ta plats för ungefär 800–1 

000 bilar och ligga i närhet till parken. Parken ska ha tillgång till en särskild väg för service 

och räddningsfordon. Framkomligheten på parkområdet behöver vara barnvänlig och 

handikappanpassad för att underlätta framkomligheten för småbarn samt att barnvagnar och 

rullstolar ska ta sig fram. En större del av parken skall ha tillgång till avloppssystem, 

elektricitet och dricksvatten. Det ska vara möjligt att använda området året runt. Området får 

inte hellre vara allt för nära privata hus, industrier, shoppingcentra med mera (Kaluna 2017). 

Kaluna vill att detaljplanen inte ska vara begränsande utan att den ska vara flexibel, för att 

kunna vara kreativ och innovativ i planeringen av parken. Det borde även finnas möjligheter 

för en framtida expansion av parken. För att till exempel bygga hotell eller vattenpark intill 

parken (Kaluna 2017). 

En eventuell etablering av en temapark kan bli en lönsam investering för Karlstads kommun 

enligt Kaluna. Dels rent ekonomiskt för företaget, och dels för den betydelse parken skulle få 

för det lokala tillbudet, arbetsplatser och utöka det lokala kulturutbudet. Konsultföretaget 

tycker att det är viktigt att Muminvärlden utvecklar sin verksamhet för att anpassa sig till 
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dagens målgrupper med innehåll och aktiviteter. Kaluna tycker att det är viktigt att använda 

sig av den vackra naturen och skapa fysiska aktiveter för hela familjen (Kaluna 2017).  

I förstudien räknas det på att Muminvärlden i Karlstad kommer ha 180-200.000 besöker per 

år. En endagsbiljett för barn/vuxen kostar 28euro på Muminvärlden i Finland. Parken har nio 

fastanställda och 226 säsongsarbetare. kostar och att det kommer investeras  

Ägarna strävar efter att hålla aktiemajoriteten i ett svenskt registrerat bolag. Alternativt starta 

ett dotterbolag till Muminvärlden Oy. Bolagets aktiekapital kommer att vara på en nivå som 

säkerställer finansiering, verksamhet och skyldigheter för anställda, samarbetspartners och 

kommunala/offentliga myndigheter. Bolaget kommer att investera 250 miljoner kronor i en 

Temapark. Det är dock oklart om beloppet är räknat på Skutberget då det inte står någonting 

om friluftsområdet i förstudien.   
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Kapitel 6 – Analys  

I det här kapitlet analyserats och diskuteras den insamlade empirin i förhållande till studiens 

teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

6.1 Skutbergets betydelse  

Att Skutberget som en urban allmänning är en plats med minnen, historia, gemenskap och att 

många identifierar sig med området står klart efter att ha studerat både respondenternas svar 

och dokumenten från Karlstads kommun samt Kaluna Sverige AB och Business Värmland. 

Idag har alla Karlstads invånare och besökare tillgång till hela Skutbergets 

friluftsområde/reakreationsprogram (Wikström & Olsson 2012). De intervjuade besökarna på 

Skutberget berättade att de besökte området för att sola, bada, motionera, bada bastu, umgås 

och spela beachvolleyboll, vilket stämmer överens med den bild som Skutbergets Wenner, 

aktiva debattören och Karlstads kommun har om vad som utgör platsens syfte för att vara ett 

frilufts- och rekreationsområde. Området identifieras idag som ett viktigt område för hälsa 

och integration av både respondenterna och Karlstads kommuns förslagna detaljplan. Där 

människor med socioekonomiska skillnader, etniciteter och intressen träffas och samsas om 

platsen och är en del av många karlstadsbors identitet. Båda representanterna tillägger att 

platsen natura sköna miljö och tysthet är viktig del för att finna lugn och ro i det så annars 

stressiga livet som finn i den urbana miljön.    

Skutbergets Wenners ordförande Thomas Martinsson har vad Tuan kallar för ”sense of place” 

av Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. Det går tydligt i vår intervju se att platsen 

Skutberget betyder mycket för Martinsson både materiellt och immateriellt. Han har spenderat 

stora delar av sitt liv på Skutbergets friluftsområde för att motionera, bada, basta och umgås 

med familj och vänner sedan 1973. Han är noga med att påpeka platsens betydelse för 

Karlstad och för dess invånare, vad som gör platsen speciell. Extra viktigt var tillgängligheten 

till platsens under hans rehabilitering från en arbetsolycka h. På Skutberget fick Martinsson 

ostört gå omkring i den natursköna miljön samt känna platsens tystnad och lugn, utan att 

någon pekade på honom som att han var någon ”Quasimodo” (Tuan 1979).  

Att det nu finns planer på att privatisera en tredjedel av Skutbergets allmänning och att det 

kan göra delar av platsenens besökare och karlstadsborna upprörda över beslutet, visar både 

Karlstads kommun och Kaluna Sverige AB förståelse för. Karlstad kommun nämner i 

planprogrammet att Skutberget ligger många karlstadsbor varmt om hjärtat, för att det är där 

man bada, motionera, med mera. I förstudiens SWOT analys skriver Kaluna under Threat 
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(hot) att många kan bli upprörda och göra motstånd om temaparken etableras på ett 

friluftsområde. Upprördheten beror på precis som ovan nämnda att Skutberget är en plats som 

för många är en del av sin identitet. En plats som människor besöker för att koppla av lugn 

och fridfull miljö för att komma undran det urbana livets stress och förpliktelser, vilket går att 

tolka Skutberget som en fristad liknade Haga och Christiania. Det är därmed inte konstigt att 

det rör upp känslor och bildas motstånd när delar av frilufts- och rekreationsområdet planeras 

att försvinna från allmänningen för en inhängd Muminvärld (Cresswell 2016, Thörn 2013 & 

Tuan 1979). 

6.2 Utformning av Skutbergets friluftsområde  

Skutbergets Wenner, den aktiva debattören och besökarna på Skutberget har en förståelse för 

att området är i behov av en upprustning. Att etablera Muminvärlden på Skutberget anser de 

dock är en allt för drastisk förändring och absolut inte nödvändigt för att förbättra området. 

Respondenterna vill istället se satsningar på vad de kopplar till platsen med motion, fridfullhet 

och friluftsliv. Karlstad kommun vill dock göra en mer genomgripande förändring på 

Skutberget för att förbättra områdets attraktivitet, och anser att en etablering av 

Muminvärlden möjliggör att hela Skutbergs området kan rustas upp. Således har 

respondenterna och Karlstads kommun olika syn på Skutbergets områdes framtida 

utformning.  

De intervjuade kopplar Skutberget mestadels med motion, fridfullhet och friluftsliv. Samtidigt 

som kommunen kopplar Skutberget både med motion, fridfullhet och friluftsliv och en plats 

som kan öka attraktiviteten för Karlstad, med en etablering av en Muminvärld. Kommunen 

och de intervjuade uppfattar uppenbarligen olika om vad Skutberget är för plats och vilken 

betydelse den har. Platser upplevs olika av olika grupper, även om både Karlstads kommun 

och de intervjuade pratar om samma plats. Har de olika uppfattningar om vad för plats 

Skutberget är (Nayak och Jeffrey 2013). Samtidigt som de intervjuade upplever Skutberget 

som en plats som enbart behöver små upprustningar och som inte behöver drastiska 

förändringar. Upplever kommunen att området är en plats som behöver stora förändringar för 

att både upprusta dagens funktioner samt för att kunna gynna kommunens ekonomi genom en 

etablering av en temapark. Det går att dra kopplingar mellan Skutbergets besökare och Hagas 

invånare för hur man vill värna om sitt offentliga rum, att det ska vara tillgänglig för alla och 

att värna områdets historia. Medans Karlstads kommun agerar på ett liknande sätt som 

Göteborgs Stad gjorde under 1960-70 tal med att visa på att området är smutsigt ner slitet och 
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att det behövs radikala förändringar för att området ska rustas upp med hjälp av nya 

verksamheter och byggnader för att få bort problemen från området.  

Den alltmer framväxande nyliberala urbanismen är en stor bidragande faktor att kommuner 

till att kommuner precis som Karlstads kommun vill främja staden finanskapitalets 

obehindrade cirkulation och ackumulation. I det är fallet låter sig Karlstads kommun 

arrendera ut 27 hektar mark av Skutbergets område för att erbjuda Livson Group Oy de bästa 

investeringsmöjligheterna för att skapa konkurrenskraft mot andra städer i Sverige. Vilket 

stärks av de två av de fyra ledstjärnorna för Karlstads kommun som går ut på att främja den 

ekonomiska tillväxten i staden (Thesfahuney & Ek 2016).  

Med stark konkurrenskraft och attraktivitet kan Karlstad locka till sig människor från den 

Kreativa klassen. En klass med sociala och kulturella livsstilar som bidrar till stadens 

ekonomiska värde, eftersom att de besitter en hög nivå av humankapital. Vilket Karlstads 

kommun är ute efter med Livskvalitet 100 000 (Florida 2008)     

Utifrån resultatet från detaljplanen kan vi se en koppling med Cresswels teori om platsens 

betydelse. Där han menar att städer inte har förståelse för platsers betydelse. Där städer 

härmar varandra för att öka konkurrenskraften. I Karlstads situation är det Skutberget som tas 

i anspråk för att öka stadens konkurrenskraft (Cresswell 2016).  

En stor fråga i debatten om Skutberget är det offentliga rummet på Skutberget, att den 

planerade Muminvärlden kommer förändra det offentliga rummet på området. På grund av att 

Muminvärlden planeras att inhängas på ett område som är 27 hektar. Det medför att 

Skutbergets karaktär förändras jämfört med idag till att delas upp i två delar, en del som 

friluftsområde och den andra delen som temapark. Frågan är då om Skutberget skulle 

fortfarande räknas som ett offentligt rum. Enligt Wikström och Olsson (2012) är 

tillgängligheten det grundläggande för ett offentligt rum. På grund av att en etablering av en 

Muminvärld skulle begränsa tillgängligheten på Skutbergs området. Innebär det att det 

offentliga rummet kommer påverkas på området, det kan sägas att det skapas två områden. Då 

det enligt detaljplanen planeras att förflytta de friluftsfunktioner som befinner sig inom det 

planerade området för Muminvärlden, till de västra delarna av Skutberget. Det gör att en del 

blir ett temaparks område i form av Muminvärlden och den andra delen blir ett frilufts- och 

campingområde. Vilket även de två intervjuade påtrycker som en stor nackdel då det 

offentliga rummet krymper med en tredjedel.   
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6.3 Tillgängligheten till Skutberget 

Om Muminvärlden blir till verklighet kommer Skutbergets friluftsområde att krympa med 27 

hektar mark. Området på Skutberget där temaparken planeras för är idag ett väldigt populärt 

område för barnfamiljer och nysvenskar, för att bada, umgås och grilla. Skutbergets Wenners 

ordförande Thomas Martinsson och den aktiva debattören tycker att det berörda området det 

viktigaste område på Skutberget, för att det är där allting utgår från. Området är det enda 

stället på frilufts- och rekreationsområdet som är vind och våg skyddat. Således är området ett 

bra ställe för barn och icke-simkunniga att leka och lära sig simma på. På de andra stränderna 

och badvänliga klipporna är vattnet strömt, vilket gör det svårt för en del människor att 

komma i vattnet. Om den berörda delen försvinner blir det svårt i framtiden för barnfamiljer 

och icke-simkunniga att bada på Skutberget, och blir därmed tvungna att leta upp nya 

badplatser som är mer vänliga. Det planerade området på 27 hektar rör även upp känslor då 

det från början var tänkt med ett mindre område. I Kalunas förstudie ställer Muminvärlden vd 

Tomi Lohikoski krav på att området ska ha ett utrymme på 10-12 hektar.   

Karlstads kommun förklarar i detaljplanen att de vet om att det offentliga rummet kommer 

påverkas av etableringen av Muminvärlden. Dock bedömer de att fördelarna väger upp det, 

dels med att friluftsområdet kan rustas upp. Samt att de privatiserade områdena i form av 

arrendetomter och hyresstugor tillgängliggörs. Vilket bedöms öka tillgängligheten under delar 

av året då temaparks området planeras vara tillgängligt under tiden temaparken är stängd för 

säsongen. Vilket innebär vinterhalvåret. I alla intervjuer som genomfördes med både 

besökarna och den aktiva debattören och Skutbergets Wenner visade på att Skutberget 

utnyttjas framförallt under sommarhalvåret. Vilket innebär att det inte spelar jättestor roll om 

området görs mer tillgängligt under vinterhalvåret. 

Detaljplanen överskrider översiktsplanen på flera områden. Då det tydligt står att Skutberget 

vid en eventuell etablering av en upplevelseanläggning, att det ska vara fokus på hälso- och 

friskvård. Anläggningen ska vara en året-runt-anläggning med en lokal koppling, som är ett 

tydligt direktiv ifrån kommunstyrelsen. Alla de ovan nämnda faktorer passar inte in med 

utformningen av Muminvärlden. Då det verken planers bli en året runt verksamhet eller har en 

lokal koppling. Konsultföretaget Kaluna har lämnat som förslag till Muminvärlden att 

utveckla verksamheten genom att skapa aktiviteter för hela familjen för att passa in som en 

hälso- och friskvård verksamhet. Enligt översiktsplanen ska utformningen av byggnader på 

Skutberget vara av estetisk och arkitektonisk kvalitet i betraktarens öga för att öka 

attraktiviteten och konkurrenskraften. De planerade byggnaderna i Muminvärlden kan anses 
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vara av en sådan karaktär. Flashiga byggnader går att dra paralleller till Ida Anderssons 

avhandling. Där hon visar fem exempel på hur svenska små och medelstora orter i Sverige har 

använt sig av flaggskepsbyggnader som är tagna från Guggenheim strategin. Där hon vill att 

man ska bygga efter platsens förutsättningar, vad hon kallar för ”best practice” (Andersson 

2014a,2015). Miljömässigt går det att anse att Muminvärlden passar in miljömässigt på 

Skutberget. Däremot kan man ifrågasätta om temaparken passar in i Karlstad. Då verken 

staden eller regionen har en lokal anknytning till Mumin berättelserna. I förstudiens SWOT 

analys anses svagheten med en Muminvärld i Karlstad vara att staden inte har en lokal 

anknytning till Mumin och att konceptet är gammaldags.  

Ett offentligt rum möjliggör relationer mellan människor utanför den privata sfären och är ett 

gemensamt rum. Där det finns förutsättningar för sociala relationer, den planerade 

Muminvärlden skulle påverka dessa förutsättningar på Skutberget. Då rummet delas upp och 

besökarna som befinner sig på Skutberget kommer att befinna sig på olika platser. Det 

inhängande området skapar en barriär som gör att relationer mellan besökarna på 

friluftsområdet och i Muminvärlden uteslutas. Vilket medför att de sociala relationerna på 

Skutberget kommer minska (Wikström & Olsson 2012).  

Däremot finns det tecken på att allmänheten är bereda på att betala för att garanteras rena 

miljöer, bra utbud och förutsägbara möten (Banerjee 2007). De privata platserna garanterar 

oftast dessa saker och därav är människor villiga att betala för att få en trivsam upplevelse. 

Muminvärlden kommer att vara en privatägd plats med en entréavgift som kommer troligtvis 

garantera en trivsam miljö. Besökarna kommer enligt Muminvärldens VD Tomi Lohikoski 

vistas i en mångfacetterad miljö som följer naturens konturer. Entréavgiften i Muminvärlden i 

Nådendalen (Finland) är för både vuxna/ barn 28 euro, vilket innebär att det blir en högre 

avgift om en familj består av många familjemedlemmar. Ett exempel är att två vuxna och två 

barn har en entréavgift på 112 euro plus extra avgifter som förekommer inne i parken.  

Detta innebär att alla de människor som idag vistas på Skutberget kanske inte har de 

ekonomiska förutsättningarna som krävs för att besöka Muminvärlden. Vilket gör det till en 

klasskillnad, för vilka som vistas på Skutberget (Florida 2008). Således blir det en fråga om 

vem som får vistas i staden när en allmänning som är ett offentligt rum tas över och 

privatiseras. Precis som Thörn (2013) tar upp i fallen Haga och Christiania, som är offentliga 

rum och försöks tas över för att gynna den ekonomiska marknaden. Eftersom marken 

Skutberget står på är som Harvey (2012) förklarar, ett överskott av mark. Som Karlstads 

kommun måste förvalta samtidigt som marken inte bringar någon inkomst. Därför ser dem en 
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möjlighet att kunna sälja marken till en markexploatör, som i detta fallet är Livson group Oy. 

Skutbergets Wenner ordförande kan tydligt se en nedrustning av området då han tycker att 

kommunen inte förvaltar Skutberget på rätt sätt. Snarare att kommunen nedrustar och 

nedmonterar området för att göra det mindre populärt för att lättare kunna sälja till exploatör.  

6.4 Kampen om Skutberget 

När det nu planeras för en etablering av Muminvärlden på Skutberget. Har det bildats två 

läger som strider mot varandra. På ena sidan står Karlstads kommun ihop med Livson Group 

Oy med en investering på 250 miljoner kronor för en temapark samt en totalförvandling av 

Skutbergets frilufts-rekreationsområde, och på andra sidan står Skutbergets Wenner med stöd 

från besökarna på Skutberget för att försvara hela Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. 

Historien påminner redan mycket om striderna som pågick i kampen om Haga och striderna 

om Christiania (Thörn 2013)    

Mot bakgrund av Thörn (2013) visar våra resultat på att i städer som Karlstad, håller den 

politiska styrningen på att förändras, för att stärka städers attraktivitet och konkurrenskraft. 

Genom att staden styrs av ekonomiska och politiska intressen. Vi ställer samma fråga som 

Thörn om vilken som har rätten till staden. Är etableringen av Muminvärlden till för att 

erbjuda kommunens invånare mer kulturutbud eller för att gynna ekonomin genom att öka 

attraktionskraften.  

Utifrån detaljplanen för Skutbergets temapark visar det på att huvudsyftet med etableringen 

av Muminvärlden är att bidra till både kommunens och regionens ekonomi positivt. 

Etableringen bedöms bidra till kommunens vision och målsättning Karlstad Livskvalité 

100 000, då det förväntas bidra till sysselsättningen och besöksnäringen, vilket bedöms ge 

goda förutsättningar för en god kompetensförsörjning och befolkningstillväxt. Att Karlstads 

kommun vill öka kompetensförsörjningen kan kopplas med Florida (2008) och hans teori om 

den kreativa klassen. Att Karlstad söker sådana kompetenser för att gynna den ekonomiska 

marknaden i kommunen. Däremot finns det inga garantier att Muminvärlden kommer vara ett 

svenskt registrerat bolag med kontor i Karlstad, det är med andra ord inte säkert att pengarna i 

slutändan kommer hamna i Karlstads kommun. Vad gäller arbetsplatser så har 

Muumumaailima Oy 250 anställda, varav 10 stycken är har en heltidsanställning. Vart 

säsongsarbetarna kommer ifrån står inte utan de kan lika väl hämtas utanför Karlstads 

kommun. 
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Kommunens förhoppningar med etableringen av Muminvärlden. Kan kopplas med Ida 

Anderssons avhandling om flaggskeppsbyggnader som attraktionskraft. Att städer snabbt kan 

via byggen av flaggskeppsbyggnader generera ekonomisk omstrukturering och tillväxt. 

Karlstads kommuns huvudargument för etableringen av Muminvärlden är att det kommer 

gynna kommunen och regionen ekonomiskt. Det gör att Muminvärlden kan på sätt och vis 

kallas för ett flaggskeppsbygge, då det förväntas gynna ekonomin. Guggenheim museet i 

Staden Bilbao, Spanien är exempel på ett flaggskeppsbygge som har lyckas och gynnat staden 

ekonomiskt. (Andersson 2014a, 2015). Dock nämner Andersson (2014b,2015) att när städer 

utvecklas är det viktigt att de tar hänsyn både till de territoriella och relationella aspekterna. 

Det vill säga att de ska ta hänsyn till både sociala och ekonomiska aspekter. Resultatet tyder 

på att Karlstad kommun prioriterar de ekonomiska aspekterna och att de sociala kommer lite i 

skymundan.  

Ett argument från Karlstads kommun till varför Muminvärlden ska etableras i Karlstad är att 

det kommer öka attraktionskraften för staden. Vilket kan kopplas med begreppet 

entreprenörsurbanism, där stadsutvecklingen präglas av privat-offentliga partnerskap. Där 

städer utvecklar attraktiva platser för att sälja in staden för att öka sin konkurrenskraft mot 

andra städer (Franzén 2016). Muminvärldens etablering bedöms av kommunen öka 

Skutbergets attraktivitet som plats. Entreprenörsurbanism karakteriseras av spektakulära 

projekt och anses därav vara spekulativ (Franzén 2016).  Muminvärlden kan ses som ett 

spektakulärt projekt då det är en stor investering och att det är ett stort område som tas i 

anspråk. Vilket leder till att etableringen av en Muminvärld kan betraktas som ett spekulativt 

projekt.    

I Thörns (2013) exempel om Haga i Göteborg tar han upp att rörelsen Hagagruppen och Haga 

kommunalförening skapades för att skapa en starkare röst bland de boende i Haga. Här kan vi 

se en koppling med föreningen Skutbergets Wenner som är en opolitisk förening som vill 

värna Skutberget. Föreningen vill behålla Skutberget som ett friluftsområde som är öppet för 

alla. Precis som rörelsen i Haga är Skutberget Wenners mål att påverka politiker och försöka 

påverka deras åsikt om en etablering av Muminvärlden på Skutberget. Den intervjuade aktiva 

debattören är inne på samma spår att kommunens invånares politiska förtroende har sjunkit. 

Att det finns en viss polarisering och därav bildas föringar som Skutbergets Wenner som på 

70-talet i Haga, Göteborg.  

Till sist kan man säga att det finns många obesvarade frågor om Skutbergets vara eller icke 

vara. Ett politiskt spel där politikerna sitter på ena sidan och förespråkar att Muminvärlden 
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kommer vara en bra investering för Karlstads Kommun. Vilket de stärker upp med Kalunas 

och Business Värmlands förstudie för en temapark i Karlstad. Dock går det att ifrågasätta om 

det har gått rätt till då kommunstyrelsens ordförande Per-Samuel Nisser även sitter med i 

styrelsen för Business Värmland. Det går att fråga sig vem Per-Samuel Nisser är lojal mot om 

det är mot kommuninvånarna som han ska tjäna eller om det är för ett Public-Private 

Partnership som arbetar för en etablering av Muminvärlden på Skutberget. På grund av att 

partierna i Karlstad kommun inte har lyssnat på de arga delarna av befolkningen har 

Skutbergets Wenner skapats. Föreningen har på kort tid växt ordentligt, så det går tydligt att 

se att en Muminvärld på Skutbergets friluftsområde inte är vidare populärt hos delar av 

Karlstads invånare. Vilket även empirin visar på de intervjuade besökarna var negativt 

inställda till en etablering av Muminvärlden. 
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Kapitel 7 – Slutsatser och framtida forskning 

Syftet med uppsatsen var att belysa frågor om makten över rummet/platsen. Utgångspunkten 

var innebörden av privatisering av allmänningar. För att belysa syftet användes 

Muminvärlden på Skutbergets friluftsområde som exempel på kampen om det offentliga. 

Utifrån syftet skapades tre frågeställningar för att försöka svara på studiens syfte. Första 

frågeställningen gick ut på att försöka förstå vilka konsekvenser privatiseringar av 

allmänningar har. Utifrån teorin och resultatet kan vi dra slutsatsen att konsekvenserna av 

privatisering av allmänningar är dels sociala. Det vill säga att det sociala rummet påverkas, att 

exempelvis vissa människor undermedvetet utesluts från att kunna vistas på de privata 

platserna. En positiv konsekvens är att det kan gynna stadens ekonomi positivt om den privata 

etableringen är lyckosam. Till sist kan vi se att privatisering av allmänningar kan leda till 

polariseringar i samhället, på grund av att det finns olika åsikter i om vad det offentliga 

rummet ska användas till. 

Andra frågeställningen var att undersöka vad en eventuell etablering av en Muminvärld på 

Skutberget skulle medföra. Vi kan för det första dra slutsatsen att Skutbergets offentliga rum 

kommer förändras, att området delas upp i två delar. En del som dediceras för Muminvärlden 

och den andra för friluftsområdet och campingen. För det andra att de sociala rörelserna på 

Skutberget kommer påverkas på grund av att området delas upp.  

Sista frågeställningen gick ut på att studera vilka aktörer är för eller emot privatisering av 

skutberget och varför. Aktören som är för privatisering av skutberget är Karlstads kommun 

som driver projektet tillsammans med företaget bakom Muminvärlden. Kommunen är för 

etableringen av Muminvärlden främst på grund av de ekonomiska konsekvenserna som 

förväntas. Dels att besöksnäringen förväntas gynnas vilket bidrar till sysselsättningen och 

kompetensförsörjningen i kommunen.  

Skutbergets Wenner är den aktören som är negativt inställd till en eventuell etablering av en 

Muminvärld. Den främsta faktorn är att de vill behålla Skutberget som ett frilufts- och 

rekreationsområde som är tillgängligt för alla. En viktig beståndsdel i dagens Skutberget 

tycker Skutbergets Wenner är lugnet, vilket skulle påverkas negativt av en etablering av 

Muminvärlden.  
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7.1 Framtida forskning  

Vid framtida forskning skulle vi rekommendera att intervjuer genomförs med samtliga aktörer 

för att få samtligas inblick i ämnet. Som exempelvis hade uppsatsen trovärdighet ökat om 

intervjuer hade genomförts med Karlstads kommun och Företaget bakom Muminvärlden. I 

framtida forskning vore det intressant om fler olika städer jämfördes. Det vill säga att 

exempelvis undersöka hur olika städer arbetar med liknade offentliga rum. Vilka städer 

privatisera sina offentliga rum och vilka försöker behålla sina offentliga rum. Om etableringen 

av Muminvärlden blir av vore det intressant att undersöka vad de faktiska konsekvenserna blir 

av etableringen.  
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Bilaga 1 

Intervjuer - Aktiv i debatten  

• Hur ofta besöker du Skutberget? 

· Vad gör du när du besöker Skutberget? 

· Saknar du något idag på Skutberget? 

· Vad för slags plats skulle du säga att Skutberget är? 

• Hur insatt är du i frågan om en eventuell Muminvärld på Skutberget? 

· Vad är din syn på frågan? 

• På vilka sätt tror du att Karlstadsbo påverkas av en eventuell etablering av en 

Muminvärld på Skutberget (positivt/negativt)? 

• Hur skulle en eventuell etablering av en Muminvärld påverka det offentliga rummet på 

skutberget (positivt/negativt)? 

• Vilka risker ser du med att städer konkurrerar med varandra? 

· Tycker du att det kan leda till att fler av städernas allmänna platser kommer att 

försvinna? 

· Gynnar den utveckling alla i städerna eller enbart vissa grupper? 

• Anser du att det finns några positiva aspekter med att privatisera offentliga rum? 

• Tycker du att projektet är genomtänkt av kommunen? 

• Ser du några andra möjligheter för Skutberget med etablering av någon form av 

verksamhet? 

• Har du vetskap om det finns någon stad som bryter mönstret och prioriterar offentliga 

rum? 
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Bilaga 2 

Intervjuer - Skutbergets Wenner 

 

• Hur ofta besöker du Skutberget? 

· Vad gör du när du besöker Skutberget? 

· Saknar du något idag på Skutberget? 

· Vad för slags plats skulle du säga att Skutberget är? 

• Vad har du för position i Skutbergets Wenner? 

· Hur länge har du varit aktiv? 

· Varför gick du med i föreningen? 

• Vad är föreningens huvudsakliga syfte? 

· Vem vill ni främst påverka i frågan, Karlstads kommuns invånare, kommunen 

eller politikerna? 

· Hur många medlemmar har föreningen just nu? 

· Vad för aktiviteter drivs av föreningen? 

· Ni är en förening som driver en politisk fråga, är föreningen politisk 

oberoende? 

• Hur insatt är du i frågan om en eventuell Muminvärld på Skutberget? 

• Tycker du att projektet Muminvärld är genomtänkt av kommunen? 

• På vilka sätt tror du att Karlstadsbo påverkas av en eventuell etablering av en 

Muminvärld på Skutberget (positivt/negativt)? 

• Hur skulle en eventuell etablering av en Muminvärld påverka det offentliga rummet på 

Skutberget (positivt/negativt)? 

• Städer runt om i Sverige konkurrerar idag mot varandra om att locka till sig nya 

invånare och besökare, vilket anges som ett motiv av politikerna för etableringen av 

Muminvärlden. Vad tycker du? 

• Ser du några andra möjligheter för Skutberget med etablering av någon form av 

verksamhet? 

• Hämtar ni inspiration från andra friluftsområden i Sverige och övriga världen?  
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Bilaga 3 

Intervjuer - besökare på Skutberget 

• Ålder? 

• Bor? 

• Utbildning? 

• Yrke? 

• Hur ofta besöker du Skutberget? 

· Vad gör du när du är på Skutberget? 

· Saknar du något på Skutberget? 

• Har du hört om planerna om en eventuell Muminvärld på Skutberget?  

· Är du engagerad i frågan? 

· Vad tycker du om planerna?  

· Har ni någon annan åsikt i frågan?  
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Bilaga 4 

Lagar och förordningar   

I 3 kap. 6§ Miljöbalk (MB 1998:808) står det mark- och vattenområden som har betydelse 

från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 

friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 

eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt 

beaktas. 
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