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ABSTRACT 

The present licentiate thesis deals with decision processes, entrepreneurship, and politics in 
a  local  context.  The  study  focuses  on  the  local  project  Björntanden  in  Östersund,  an 
entrepreneurial  idea  aiming  at  regional  development.  The  purpose  of  the  thesis  is  to 
understand  the decision processes  that enable or hinder  the  realization of entrepreneurial 
ideas in a local context.  

The background of the study is the notion that regional development often is considered 
a condition for economic growth. Concepts such as local and entrepreneurial processes are 
commonly used in this context. These processes are seldom run in isolation by single actors 
but normally in cooperation with others. It is not uncommon that actors such as politicians 
and other representatives of local government and state agencies play an important role in 
influencing  the conditions  for  local entrepreneurship. As decision processes  in  the private 
and public sector are different, this creates coordination problems. 

Cooperation  between many  actors  also  tends  to  create  coordination  problems when 
actors with different  organisational principles  and  organisational  cultures meet  in  a  joint 
arena.  This  is  further  accentuated  when  business  people,  civil  servants,  politicians  and 
others are to cooperate in decision‐making on entrepreneurial ideas that often are inherently 
unclear. 

I followed the project Björntanden for four years by observations, interviews and studies 
of  published  and  unpublished  documents. On  the  basis  of  the  experiences  of  the  actors 
involved I have interpreted the meaning of their actions, i.e., what they have said and what 
they have done,  in order  to  form  the  concepts used  in  the  study. Through  an  interactive 
process between received theory and the gradually evolving results of the empirical study I 
have  attempted  to  reach  an  understanding  of  the  decision  processes  by  linking  local 
conditions, i.e. points of departure for entrepreneurial ideas in a local context, with different 
types of decision processes. The analysis indicates aspects that may create possibilities and 
space  as  well  as  obstacles  for  successful  decision‐making  when  entrepreneurship  and 
politics are to act in cooperation.  

Keywords:  decision  processes,  entrepreneurship,  politics,  cooperation,  regional 
development, phenomenology, hermeneutics. 
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SAMMANDRAG 

I den här licentiatuppsatsen behandlar jag beslutsprocesser, entreprenörskap och politik i en 
lokal  kontext.  Studien  fokuserar  på  det  lokala  projektet  Björntanden  i  Östersund,  en 
entreprenöriell  idé  för  regional  utveckling.  Syftet  med  uppsatsen  är  att  förstå  de 
beslutsprocesser som ger möjlighet eller hindrar att entreprenöriella idéer i en lokal kontext 
förverkligas.  

Bakgrunden till studien är att regional utveckling ofta framhålls som en förutsättning för 
ekonomisk  tillväxt.  Begrepp  som  lokala  och  entreprenöriella  processer  är  vanligt 
förekommande  i  ett  sådant  sammanhang.  Dessa  processer  bedrivs  sällan  isolerade  hos 
någon enskild aktör utan ofta i samverkan med andra. Vidare är det inte ovanligt att aktörer 
såsom  politiker,  kommunala  och  statliga  företrädare  har  en  framträdande  roll  för  de 
möjligheter  och  hinder  som  gäller  för  entreprenörskap  i  ett  lokalt  sammanhang.  Då 
beslutsprocesser  inom  den  privata  sektorn  skiljer  sig  från  beslutsprocesser  inom  den 
offentliga innebär det koordinationsproblem.  

Samverkan mellan många aktörer tenderar också att leda till koordinationsproblem när 
mötet  mellan  aktörer  med  olika  organisationsprinciper  och  organisationskulturer  skall 
hanteras på en gemensam arena. Detta blir än mer framträdande, när näringslivsföreträdare, 
offentliga  tjänstemän, politiker och andra skall samverka kring beslut om entreprenöriella 
idéer, vars signum många gånger är det otydliga.  

Under fyra år har jag följt projektet genom observationer, enskilda samtal och studier av 
publicerade och opublicerade handlingar.  Jag har utgått  från aktörernas egna upplevelser 
och erfarenheter av projektet Björntanden och tolkat möjliga innebörder i deras ageranden i 
form  av  vad  de  har  sagt  och  vad  de  har  gjort  som  underlag  för  begreppsbildningen  i 
studien.  Genom  växelspel  mellan  teoretiska  utgångspunkter  och  den  empiriska 
undersökningens  gradvis  framväxande  resultat  har  jag  försökt  uppnå  förståelse  av 
beslutsprocesserna genom att sammankoppla lokala förutsättningar, alltså aktuella points of 
departure  för entreprenöriella  idéer,  i en  lokal kontext, med olika slag av beslutsprocesser. 
Analysen visar på aspekter som kan skapa möjligheter och ge utrymme men också hinder 
för framgångsrikt beslutsfattande när entreprenörskap och politik samverkar.  

Nyckelord: beslutsprocesser, entreprenörskap, politik, samverkan,  regional utveckling, 
fenomenologi, hermeneutik. 
 



 

iv 

FÖRORD  

Det här är en licentiatuppsats i vilken jag verkligen har försökt att förstå. Försökt att förstå 
och  därmed  i  någon  mening  bidra  till  ny  kunskap  inom  området.  Beslutsprocesser, 
entreprenörskap och politik i samverkan är alla komplexa begrepp i sig själva. Tillsammans 
minskar de  inte den komplexiteten. Men det är nog  just denna komplexitet som också har 
varit drivkraften  för min vilja av att  försöka  förstå en  liten del  i en, vad  jag uppfattar det 
som, oändlig helhet. Området är för mig både spännande och vardagsnära, samtidigt som 
det är svårbegripligt och utmanande.  Jag  ser på mitt arbete som ett  försök  till orientering 
inom det området. Dock är det ju så att arbetet inte bara är ett resultat av min egen drivkraft 
och vilja  av  att  försöka  förstå. Förhållandena och  förutsättningarna  runtomkring mig har 
också varit av betydelse.  

Jag vill börja med att rikta ett djupt och innerligt tack till mina handledare professor Lars 
Hallén, professor Håkan Boter samt ekonomie doktor Yvonne von Friedrichs Grängsjö. Ni 
har alla, i bästa samverkan, bidragit till arbetets innehåll och utformning. Jag har under den 
senaste tiden, tack vare er, fått uppleva hur en intensiv skrivprocess kan gestalta sig. Likväl 
som jag har fått erfara dagar fyllda av massivt motstånd då orden inte har låtit sig komma 
eller än mindre låtit sig formuleras, har jag fått uppleva dagar fyllda av eufori när orden och 
meningarna  ivrigt ha bildat kö  för att  låta sig  synliggöras. Dessa dagar har varit magiska 
och  jag är er alla mycket  tacksam  för det stöd och den uppmuntran som ni har givit mig 
under den här tiden.  

En annan grupp människor som har varit av betydelse för det här arbetets innehåll och 
utformning är aktörerna i projektet Björntanden som på ett välkomnande och generöst sätt 
har låtit mig delta på möten av alla de slag och låtit sig utfrågas om än det ena och en det 
andra avseende projektet. Utan er hade jag i det här arbetet inte haft något att skriva om. Jag 
vill därför rikta ett varmt tack till er alla.  

Jag  vill  också  tacka  AB  Persson  Invest,  Deloitte,  Sparbanksstiftelsen  Jämtlands  län, 
Trångsviksbolaget  AB,  Länsstyrelsen  Jämtlands  län  samt  Europeiska  unionens  regionala 
fond vilka var de samarbetspartners, som i forskningsprojektet Entreprenörskap, ledarskap och 
affärsutveckling,  initialt  möjliggjorde  finansieringen  av  mitt  arbete.  Således  är  jag  själv, 
genom de två sistnämnda finansiärerna, en bärare av de strukturer som jag i det här arbetet 
lyfter fram för diskussion.  

Tack också alla  livgivande kollegor vid Mittuniversitetet  för  intressanta samtal som ni 
har bidragit till, både innanför och utanför seminarierummen. Ett särskilt tack vill jag rikta 
till ekonomie doktor Eva Sandberg för värdefulla synpunkter i arbetets slutskede.  

Avslutningsvis, till min man Håkan och mina älskade barn Mathilda, Ludvig och Lovisa 
inbegriper  inte ordet tack den bottenlösa kärlek  jag känner för Er. Ni är och har varit mitt 
allt och lite till både före, under och efter det här arbetet. Tvivla aldrig på det.  
 
Maria Weimer‐Löfvenberg  
Frösön, i oktober 2008 
 
 



 

v 

PÅ ÖSTBERGET 

Tisdag 4 oktober 
 
Det var unga människor, som voro ute på fotvandring. De talade om att de 
hade strövat  igenom hela Jämtland. De voro glada, att de hade kommit till 
Östersund  just  förra  kvällen,  så  att  de  fingo  se  den  stora  utsikten  från 
Östberget här på Frösön denna klara morgon. Här kunde de se mer än tjugo 
mil åt alla håll, så att de fingo en sista överblick av hela sitt kära Jämtland, 
innan de skulle resa därifrån. (Lagerlöf, 1906‐1907, s 544)  
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KAP 1 ENTREPRENÖRSKAP OCH POLITIK I SAMVERKAN 

I  kapitel  1,  inledningskapitlet  diskuterar  och  problematiserar  jag  entreprenöriella 
beslutsprocesser  i  en  lokal  kontext.  Jag  utgår  från  min  studie  av  det  lokala 
samverkansprojektet Björntanden, en entreprenöriell idé för regional utveckling. Genom att 
studera  samverkan mellan  enskilda  aktörer  inom  privat  och  offentlig  sektor  försöker  jag 
förstå  vad  det  är  för  slag  av  beslutsprocesser  som  ger  möjlighet  eller  hindrar  att 
entreprenöriella idéer i en lokal kontext förverkligas.  
 
1.1 Bakgrund 
 
1.1.1 Betydelsen av det lokala och regionala perspektivet 
Regional  utveckling  framhålls  ofta  som  en  förutsättning  för  ekonomisk  tillväxt. 
Begrepp som  lokala och entreprenöriella processer är vanligt förekommande  i ett 
sådant sammanhang, processer som sällan sker isolerade hos någon enskild aktör. 
Tvärtom sker de ofta  i samverkan med andra, såsom  till exempel mellan aktörer 
inom den privata och offentliga sektorn. Men hur går man praktiskt tillväga för att 
stimulera  och utveckla  sådana processer  och vad  är det  som  gör dem mer  eller 
mindre framgångsrika?   
 
Vid affärsskapande kan, i ett nutida och regionalekonomiskt perspektiv, kunskap 
om platsen ha betydelse. En kunskap som implicit eller explicit kan antas påverka 
de  lokala entreprenöriella processerna. En av de slutsatser som Nutek, Verket för 
näringslivsutveckling, har identifierat för att åstadkomma ett mer entreprenöriellt 
klimat  i Sverige är att ”Ta  tillvara och utveckla dynamiska miljöer  för entreprenörskap 
genom  att  ta  hänsyn  till  de  lokala  och  regionala  förutsättningarna  …”  (Ett  starkt 
entreprenörskap,  2003,  s  7).  Hur  kan  då  ett  lokalt  initiativ,  utifrån  ett  sådant 
perspektiv,  påverka  en  plats  utveckling? Befintliga  begränsande  eller  hindrande 
och möjliggörande  strukturer,  lokalt  och  regionalt,  kan  samspela med  enskilda 
aktörers  initiativ  (Aronsson &  Johannisson,  2002). Genom  att många  har  en  bra 
överblick över de sociala, ekonomiska och politiska sammanhangen kan spontan 
anpassning och organisering ske.  
 
Företrädare  inom  den  offentliga  sektorn  har  dock  att  hantera  olika  typer  av 
problem (Mintzberg, 1996). Exempel på det kan vara motsättningar  i de mål som 
skall  uppnås,  åtskilliga  intressenter  att  ta  hänsyn  till  samt  att  de  har  en  stark 
politisk press på sig. Det här är problem som enligt Mintzberg (1996) håller på att 
bli  alltmer  mer  vanliga  även  inom  den  privata  sektorn.  Vardera  sektorns 
företrädare  har,  utifrån  ett  sådant  perspektiv,  därmed  olika  sorters  problem  att 
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hantera.  Av  den  anledningen  kan  den  samverkan  som  sker  mellan  de  båda 
sektorerna kanske inte alla gånger vara given och förutsägbar när det gäller frågor 
rörande beslutsfattande,  risktagande etcetera,  trots goda  intentioner  från vardera 
sektorns företrädare när de säger sig vara villiga att verka för regional utveckling. 
Intressant  i  sammanhanget  blir  då  att  försöka  förstå  hur  ett  lokalt 
samverkansprojekt,  såsom  Björntanden,  kan  påverka  den  platsens  ekonomiska 
dynamik. 
 
1.1.2 Björntanden – en vision om en ny plats för regional 

utveckling 
Bakgrunden till projektet Björntanden, även benämnd projektet Landmärke Norra 
Europa,  var  att  delar  av  näringslivet  i  Jämtland,  kallad  sammanslutningen 
Investera  i  Jämtland,  tillsammans med Östersunds  kommun  och Länsstyrelsen  i 
Jämtlands  län  i  en  förstudie  hade  utrett  förutsättningarna  för  en  hotell‐  och 
aktivitetsanläggning  på  Östberget  på  Frösön  i  Storsjön  (Överväganden  och 
rekommendationer,  2003).  Avsikten  med  den  planerade  anläggningen  var  att 
skapa ett attraktivt mål för  tillresande som genererade arbetstillfällen. Den skulle 
ge positiva  följdeffekter  för samhälle och näringsliv och skulle därför ses som en 
idé om regionens utveckling.  
 
Arbetet  med  Östbergets  utveckling  hade  pågått  av  och  till  under  många  år 
(Slutrapport  avseende  förstudien,  2003).  Redan  på  1940‐talet  föreslogs  att 
Östberget skulle avsättas för natur‐ och rekreationsändamål. Under 1970‐talet hölls 
planförslag utställda för diskussion om Östberget. Omfattande diskussioner fördes 
men resulterade inte i någon fortsättning. I samband med att Östersunds kommun 
1997–1998 utarbetade en översiktsplan för centrala Frösön aktualiserades återigen 
frågan  om  bergets  utveckling.  Översiktsplanen  fick  bland  annat  till  följd  att 
kommunstyrelsen  gav  kultur‐  och  fritidsnämnden  i  uppdrag  att  ta  fram  en 
handlingsplan.  Under  årens  lopp  har  även  flera  konsulter,  byggföretag  och 
privatpersoner utarbetat olika förslag på hur Östberget skulle kunna utvecklas.  
 
Ett  förslag kom alltså  från  föreningen  Investera  i  Jämtland  som bildades år 2000 
(Slutrapport avseende  förstudien, 2003). Företagen  som  ingick  i  föreningen hade 
bestämt  sig  för  att  genom  samarbete  i  projekt  försöka  uppnå  ökad 
gästtillströmning  inom  såväl  turistmarknaden  som  den  mer  kommersiella 
mötesmarknaden  i Jämtland. Genom rätt satsningar skulle fler människor bosätta 
sig  i  länet  och  på  så  sätt  vända  den  negativa  befolkningstrend  som  gällt  den 
senaste  tiden. Detta näringslivets  initiativ  resulterade  i  att Östersunds kommun, 
Länsstyrelsen  i  Jämtlands  län  och  intressenter  från  det  lokala  näringslivet 
beslutade  att  gemensamt  finansiera  en  förstudie  för  att  utreda  de 
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marknadsmässiga, planmässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en 
upplevelseanläggning på berget.  
 
Enligt  förstudien  var  projektet  Björntanden  tänkt  att  bli  ett  varumärke  för  hela 
bygden  (Överväganden och rekommendationer, 2003). Det var också  tänkt att bli 
ett  landmärke som genom sin placering på toppen av ett berg skulle vara synligt 
för alla, oavsett vilket håll man kom ifrån när man anlände till staden. Östersund 
med omnejd  skulle både på  ett nationellt och  ett  internationellt plan  förknippas 
med anläggningen med hjälp av verksamhetens  innehåll och byggnadens  fysiska 
uttryck. Anläggningen  förväntades  ge upphov  till  aktiviteter  i  olika  former,  och 
den arkitektoniska  sammanbindningen av  skidområdena på Östberget kunde på 
så  sätt  öka  platsens  rekreationsvärde  (Överväganden  och  rekommendationer, 
2003). Det  stod klart  att Björntanden måste  finansieras  av  investerare med olika 
förväntningar på avkastningen av insatt kapital. Eftersom de regionalekonomiska 
effekterna av Björntanden  förväntades bli betydande,  förutsattes det  i  förstudien 
att  en  stor  del  kunde  finansieras  via  stödformer. Därutöver  skulle  finansiering 
tillkomma via institutioner och kreditgivare som hade sedvanliga krav på säkerhet 
och avkastning.  
 
1.1.3 Entreprenöriella processer och lokal samverkan 
Men vad händer då när företrädare från den privata sektorn skall samverka med 
företrädare  från  den  offentliga  kring  en  entreprenöriell  idé  i  en  lokal  kontext? 
Problem som kan uppkomma är bland annat att privata företrädare hanterar egna 
medel  till  skillnad  från  offentliga  företrädare  som  hanterar  det  allmännas.  En 
annan  aspekt  är  att  beslutsgången  hos privata  företrädare  kontra  beslutsgången 
hos offentliga  företrädare kanske skiljer sig åt. Det är  inte heller givet att privata 
företrädare  per  automatik  är  entreprenöriella  i  sitt  förhållningssätt  inför  en 
entreprenöriell  idé medan  offentliga  företrädare  är  hindrande  eller  blockerande. 
Hindrande  eller  blockerande  förhållningssätt  kanske  kan  förekomma  hos  de 
privata  företrädarna  likväl  som  ett  entreprenöriellt  förhållningssätt  kanske  kan 
förekomma  hos  de  offentliga  företrädarna.  Vidare  kan  nog  utvecklingen  av  en 
entreprenöriell  idé påverkas av att vara beroende av offentliga medel och bidrag 
till skillnad från att den förverkligas och omsätts via privata medel. Det är således 
inte omöjligt att tro att finansieringsformen har betydelse för den entreprenöriella 
idéns vitalitet och förverkligande.  
 
Vill  aktörer  på  en  plats,  i  ett  lokalt  och  regionalt  rum,  åstadkomma  ekonomisk 
förnyelse och skapa utrymme för entreprenörskap och det entreprenöriella bör det 
också  erbjudas  en  sådan  miljö.  En  ”strikt  byråkratisk”  handläggning  av  en 
entreprenöriell idé till skillnad från en handläggning som är mer ”ad hoc” kan få 
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konsekvenser.  Klarar  entreprenöriella  idéer  offentliga  beslutsmiljöer  och  klarar 
offentliga beslutsmiljöer entreprenöriella idéer? Vad händer om deltagande aktörer 
inte  kan  hantera  och  förhålla  sig  till  vad  som  är  nödvändigt  för  att  berika  den 
entreprenöriella  processen.  Vad  händer  då med  den  entreprenöriella  idén  som 
skall bidra till en regions utveckling i ett regionalekonomiskt perspektiv?    
 
1.2 Problemområde 
 
1.2.1 Entreprenörskap som kollektiv aktivitet 
Entreprenörskap  är  ett  område  som  kan ha  betydelse  för den  lokala  ekonomins 
utveckling. Men vad innebär entreprenörskap och hur kan det, genom att utövas, 
bidra  till  att  skapa  regional dynamik? En klassisk definition  av  entreprenörskap 
utgår  från  att  entreprenörens uppgift  är  att  kombinera nya produktionsmetoder 
(Schumpeter, 1934), en annan utgår från att det är individens agerande som i hög 
grad  påverkar  de  ekonomiska  förutsättningarna  i  ett  samhälle  (Kirzner,  1973). 
Entreprenörskap kan vidare  förstås  som nyskapande organisering  av människor 
och  resurser utifrån  visioner  om  framtiden  (Nilsson,  2002). Ett  sätt  att  begränsa 
begreppets  innebörd  och  öka  dess  analytiska  användbarhet  är,  enligt  Nilsson 
(2002), att ta fasta på att organiseringen skall vara nyskapande samt att den skall 
ske utifrån en vision, då  tillägget av ordet nyskapande  innebär att ett  innovativt 
element  förs  in.  Därmed  omfattar  inte  entreprenörskap  sådan  organisering  av 
människor och resurser som har gjorts förut.  
 
Entreprenörskap  kan  också  framställas  i  termer  av  en  process  i  vilken 
uppfinningsförmåga,  risktagande  och  en  förmåga  att  vara  förutseende  är  tre 
bakomliggande aspekter på vad entreprenörskap kan vara (Morris & Jones, 1999). 
En  process  som  utövar  någon  slags  form  av  entreprenöriell  orientering. 
Entreprenörskap  kan  i  ett  sådant  sammanhang  ses  som  ett  uttryck  för  de 
aktiviteter  som  individer  utför  när  idéer  genereras  och  omsätts  till  något 
värdeskapande  (Ett  starkt  entreprenörskap,  2003),  det  vill  säga  en  viss  typ  av 
process  som  växer  fram  i  ett  socialt  sammanhang.  De  här  entreprenöriella 
aktiviteterna kan bidra till förnyelse  i samhället och processen kan beskrivas som 
ett interaktivt socialt samspel där företagsamma människor å ena sidan övertygar 
aktörer  i omgivningen om  sina  idéers bärkraft och å andra  sidan omformar  sina 
idéer utifrån de lärdomar som de erhåller i dialogen med aktörerna i omgivningen. 
Dessa  entreprenöriella projekt  kan  sedan  ta  formen  av  till  exempel  ett  nystartat 
företag, en ny produkt eller ett nytt sätt att organisera en verksamhet. 
 
Entreprenöriell  och  processuell  orientering  utifrån  aspekter  såsom 
uppfinningsförmåga,  risktagande  och  en  förmåga  att  vara  förutseende  utgör 
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således goda  förutsättningar  för den plats som vill åstadkomma  lokal ekonomisk 
utveckling. Men  entreprenörer  agerar  inte  i  något  slags  isolerat  sammanhang. 
Entreprenörskap uppstår  i någon mening genom  interaktion med  andra, oavsett 
om det utövas på  en  lokal, nationell  eller  internationell nivå. Vidare  är det  inte 
ovanligt  att  aktörer  såsom  politiker,  kommunala  och  statliga  företrädare  har  en 
ganska  framträdande  roll när det  handlar  om  vilka möjligheter  och/eller  hinder 
entreprenörskap omgärdas av när det utövas på  en plats, åtminstone  i  ett  lokalt 
perspektiv. Vad händer till exempel när företrädare från den privata och offentliga 
sektorn skall samverka kring och  fatta beslut om entreprenöriella  idéer  i en  lokal 
kontext? Hur skiljer sig beslutsprocesserna inom den privata sektorn från de inom 
den  offentliga? Är det  bara  fråga  om  skillnader  eller  finns det också något  som 
förenar dem? Har  beslutsprocesser  inom privata  områden  en viss  sorts  struktur 
medan beslutsprocesser inom offentliga områden har en annan? 
 
1.2.2 Politik och innovationer 
Det har sedan en lång tid tillbaka funnits krav på den offentliga sektorn att bli mer 
innovativ och dynamisk  (Ramamurti,  1986). Dock  är det  ju  så  att den offentliga 
sektorns huvuduppgift  i  första hand  inte är att vara  entreprenöriell utan kanske 
hellre framträda i rollen som förvaltare och maktutövare. Organisationer inom den 
offentliga sektorn har, enligt Nutt  (1993), kunnat  fästa mindre vikt vid nya  idéer 
genom  att  bland  annat  luta  sig  mot  lagar  och  förordningar  av  olika  slag. 
Entreprenörskap  kan  dock  ses  som  en  nyckelfaktor  inom  denna  sektor  när  det 
gäller att  främja effektivitet,  förbättra produktivitet och att  leverera bättre service 
till allmänheten (Morris & Jones, 1999). 
 
Det har visat sig att det finns skillnader vad gäller beslutsfattande och risktagande 
inom privat och offentlig sektor (Nutt, 2006). Medan företrädare från den privata 
sektorn grundar sina beslut på och hyser stark tilltro till utredningar av olika slag 
vid beslutsfattande, väljer  företrädare  inom den offentliga sektorn att  fatta beslut 
genom  att  göra  överenskommelser  med  medarbetare  på  en  jämbördig  eller 
underordnad  nivå  inom  den  egna  organisationen.  Nutt  (2006)  menar  att 
företrädare  inom  offentliga  organisationer  bör  försöka  lära  sig  att  förutse  vilka 
typer av problem som kan uppstå i beslutsprocessen. Vidare måste de fås att förstå 
hur det offentligas intressen tjänar, eller inte tjänar på ett taget beslut. 
 
Men  förändrar en  icke‐finansiell belöningsstruktur,  såsom  till exempel den  inom 
offentliga  sektorn,  möjligheterna  att  förnimma  och  upptäcka  idéer  av 
entreprenöriell karaktär? Och om det är så, hur skall man i sådana fall gå tillväga 
för att komma vidare i processen? En framkomlig väg kanske skulle kunna vara att 
privat och offentlig  sektor  i  större utsträckning  samverkar kring entreprenöriella 
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idéer, det vill  säga  ett  slags  gemensam  entreprenöriell  strategi  i vilken de bästa 
förutsättningarna för ett förverkligande av idéer kan genereras. Det har visat sig att 
offentliga  insatser  för  privat  medfinansiering  genom  meningsfulla  partnerskap 
med  lokala  näringsliv  och  invånare  har  varit  ett  effektivt  sätt  att  till  exempel 
erhålla service som annars hade tagits bort eller drastiskt dragits ned (Perlmutter & 
Cnaan,  1995).  Utifrån  ett  sådant  perspektiv  skulle  privat  och  offentlig  sektor  i 
samverkan  kunna  bedriva  gemensam  finansiering  i  syfte  att  förverkliga 
entreprenöriella idéer och därmed kanske generera lokal ekonomisk utveckling. 
 
1.2.3 Entreprenöriella och politiska processer i samverkan 
Utmärkande  för  ovan  redovisade  resonemang  är,  oavsett  sektorstillhörighet,  att 
entreprenörskap kan ses som en mänskligt organiserad kollektiv aktivitet utifrån 
visioner om framtiden i vilken själva begreppet entreprenörskap kan aktiveras i en 
process  tillsammans med  andra.  En  nyskapande  och  dynamisk  process  i  vilken 
bland  annat  uppfinningsförmåga  och  risktagande  är  utmärkande  karaktäristika 
när  idéer  genereras  och  omsätts  till  något  värdeskapande.  Det  handlar  alltså  i 
någon mening om att  skapa något nytt och  innovativt, något  inte  tidigare utfört 
som  kan  leda  till  användarvärde  för  omgivningen,  oavsett  om  det  handlar  om 
själva begreppet entreprenörskap eller den entreprenöriella processen som sådan.  
 
Entreprenörskap  framställs  ofta  av  näringslivsföreträdare,  offentliga  tjänstemän, 
politiker och andra  som  lösningen på nästintill allt. Mer  sällan  talas det om vad 
som krävs för att förhålla sig till det nya, det ännu ej beprövade, det som eventuellt 
skall leda till användarvärde för den enskilde medborgaren, platsen, regionen och 
för  samhället  i  stort  ur  ett  nationellt  och  internationellt  perspektiv.  Av  den 
anledningen  blir  det  intressant  att  studera  själva  processen,  att  studera  hur 
enskilda aktörer samverkar kring och  fattar beslut om entreprenörskap  i en  lokal 
kontext. Med  andra  ord:  hur de  hanterar  och  tar  ansvar  för de  entreprenöriella 
idéer  som  lyfts  fram.  För  att  förstå  de  beslutsprocesser  som  ger möjlighet  eller 
hindrar att entreprenöriella idéer i en lokal kontext förverkligas har jag intresserat 
mig  för  samverkansprojekt  mellan  privat  och  offentlig  sektor. Men  vad  är  då 
projekt och hur kan de gestalta sig? Och vad är det som gör det meningsfullt att 
studera  samverkan,  mellan  privat  och  offentlig  sektor,  i  en  lokal  kontext  som 
fokuserar entreprenöriella beslutsprocesser?  
 
Men  allra  först,  vad  innebär  samverkan  och  vilken mer  konkret  betydelse  kan 
samverkansprojekt ha på  lokal nivå då man vill utnyttja en plats  tillgängliga och 
eventuellt tillkommande resurser på ett optimalt sätt? En typ av investeringar som 
sedan  en  längre  tid  tillbaka  förefaller  bli  alltmer  vanlig  är  samverkansprojekt 
mellan en kommun och privata  företag  (Sahlin‐Andersson, 1986). Där möts olika 
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organisationer,  som bygger på olika organisationsprinciper. Där möts även olika 
organisationskulturer,  politikens  och  näringslivets,  och  av  detta  följer  ofta  olika 
ideal och  förebilder. En  studie  av  ett  samverkansprojekt mellan den privata och 
den offentliga sektorn skulle av den anledningen kunna framstå som angelägen  i 
ett  regionalekonomiskt  perspektiv  då  tidigare  forskning  har  visat  att  den 
entreprenöriella miljön kan vara av betydelse för en plats ekonomiska utveckling.  
 
Att  initiera  samverkan mellan  olika  grupper  av  aktörer  innebär  att  påbörja  en 
förändringsprocess  och  samverkansprojekt  kan,  enligt  Danermark  &  Kullberg 
(1999), förstås som ett antal parallella förändringsprocesser inom och mellan olika 
organisationer och områden  av  samhällslivet. Samverkan kan vidare  ses  som  en 
form av organisatorisk samverkan kring specifikt avgränsade  frågor,  till exempel 
enskilda fall som måste hanteras gemensamt av olika myndigheter (Grape, 2001). 
Specifikt  för  samverkansprojekt  är,  enligt Danermark & Kullberg  (1999),  att  det 
ibland är många aktörer inblandade och att detta leder till koordineringsproblem. 
Den  här  koordineringsproblematiken  skulle  kunna  förklaras  av  att  ett  projekts 
initiering liksom fortsatt engagemang och agerande i ett projekt inte grundas i en 
gemensam syn på projektet eller i en tydligt given uppgift, utan i ett flertal motiv 
(Sahlin‐Andersson, 1991). Många aktörer med olika bakgrund och olika motiv kan 
alltså  innebära  koordinationsproblem  i  samband med  att  ett  samverkansprojekt 
skall organiseras och formeras. 

 
1.2.4 Entreprenöriella beslutsprocesser och 

koordineringsproblematik 
Det har visat sig att beslutsprocesser inom den privata sektorn skiljer sig åt jämfört 
med  beslutsprocesser  inom  den  offentliga.  Men  vad  händer  när  man  i 
samverkansprojekt  på  en  lokal  nivå  är  tvungen  att  synkronisera  sådana 
beslutsprocesser?  Är  lokala  samverkansprojekt  en  gynnsam  arena  för  att 
överhuvudtaget experimentera med en synkronisering av det slaget då samverkan 
i  sig  innebär  att  påbörja  en  förändringsprocess?  Förmodligen,  då  en  viktig 
frågeställning  när  det  gäller  de  lokala  politikernas  insatser  är  att  satsa  på 
dynamiska  arenor  där  till  exempel  representanter  från  små  och  stora  företag, 
riskkapitalbolag,  politiska  grupper  kan  träffas  och  samarbeta  (von  Friedrichs 
Grängsjö & Boter, 2008). Utifrån ett sådant perspektiv kan ett lokalt projekt utgöra 
en arena för samverkan.  
 
Ett projekt är medvetna framtidsinriktade satsningar som etableras och drivs med 
ett uttalat syfte att hantera och lösa en avgränsad uppgift eller ett specifikt problem 
(Sahlin‐Andersson, 1991). Ett exempel på det skulle kunna vara ett mer omfattande 
lokalt samverkansprojekt för regional utveckling såsom projektet Björntanden. Det 
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har dock visat sig att stora projekt oftast är komplexa, oklara och osäkra  (Sahlin‐
Andersson, 1989). Ett exempel på ett sådant komplext projekt är Globen, det stora 
sport‐ och kulturcentret  i  södra Stockholm  som  invigdes  i  februari  1989. Globen 
uppgavs då vara världens största sfäriska byggnad med sin diameter på 110 meter 
och  en  takhöjd  på  85 meter. Att  projektet  var  extraordinärt,  det  vill  säga  något 
utöver  det  vanliga,  innebar  också  att  det  inte  heller  fanns  några mönster  eller 
rutiner för hur det skulle hanteras (Sahlin‐Andersson, 1989). Extraordinära projekt 
utvecklas därför på annat sätt än de projekt som karaktäriseras som ordinära och 
därför antas kunna följa tidigare utvecklade rutiner och program.  
 
Att hävda att det som är nytt och annorlunda, exempelvis på grund av att det är 
mycket större än det som vanligtvis görs kan legitimera att det också skall hanteras 
på ett annorlunda vis  (Sahlin‐Andersson, 1989). Betoningen av det extraordinära 
ger med andra ord  en möjlighet att utforma något annorlunda  som kontrasterar 
mot etablerade mönster och rutiner. Att betona det extraordinära kan också vara 
att  öppna  upp  för  det  entreprenöriella.  Att  det  inte  finns  några  mönster  eller 
rutiner för det som är annorlunda, det oklara och osäkra är faktorer som jag menar 
går hand  i hand med entreprenörskapets natur – nämligen att förhålla sig till det 
nya, det ännu ej beprövade. Om man således önskar göra extraordinära satsningar 
innebär det att den komplexitet och oklarhet som kännetecknar en sådan process 
inte är möjlig att eliminera genom planering; projekten utgör experiment (Sahlin‐
Andersson, 1991). Den här oklarheten kan ses som ett led i en nödvändig strategi 
för att inledningsvis etablera projekten och därmed sätta igång de lärprocesser som 
satsningen i sig själv kan innebära. Att driva ett projekt enligt oklarhetens strategi 
är,  enligt  Sahlin‐Andersson  (1998),  det  sätt  som  rekommenderas  om  man  vill 
förverkliga  stora  projekt,  ett  sätt  som  delvis  sker  på  bekostnad  av  att  förlora 
kontrollen av projektets utfall. 
 
Samtidigt  som  strategiska  beslutsprocesser  kan  vara  oerhört  komplexa  och 
dynamiska kan de  likväl vara mottagliga  för  att  låta  sig  struktureras på  ett mer 
begreppsmässigt  plan  (Mintzberg,  Raisinghani,  &  Théorêt,  1976).  Oklarhetens 
strategi,  vilken  kan  ses  som  ett  exempel  på  en  oförutsägbar  och  komplex 
beslutsprocess,  handlar  om  att  tillämpa  en  strategi  som  i många  avseenden  är 
otraditionell och annorlunda. Eisenhardt & Sull (2001) är av den uppfattningen att 
när marknaden  är  stabil  och  affärslandskapet  enkelt  är  komplicerade  strategier 
som bygger på detaljerade förutsägelser av framtiden en framkomlig väg. Men på 
komplexa  och  snabbrörliga  marknader  inom  vilka  betydelsefull  tillväxt  och 
värdeskapande är möjligt gäller, såsom för extraordinära projekt, oförutsägbarhet 
eller oklarhet. Eisenhardt & Sull  (2001) menar att en sådan utgångspunkt gör det 
begripligt att låta sig ledsagas av entreprenörer, att gripa tag i tillfällena här och nu 
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genom  att  tillämpa  en  enkel  strategi  som  innefattar  ett  fåtal  regler  och  få 
nyckelprocesser.  
 
En  stabil  omgivning  ger  med  andra  ord  fog  för  en  utveckling  av  formella, 
systematiska  strategiska  planer  (Mintzberg,  1976).  Om  omgivningen  är  instabil 
eller  om  en  organisation  är  i  behov  av  en  kreativ  strategi  finns  inte  samma 
legitimitet  för  en  på  förhand  formell  och  systematisk  planering.  Mintzberg  & 
Westley (2001) föreslår i stället en form av situationsanpassat beslutsfattande som 
innebär  att  det  inte  endast  är  en  färdigkonstruerad  strategisk  plan  som  styr 
beslutsfattandet utan att det även öppnas upp och skapas utrymme för risktagande 
och visioner, alltså en form av beslutsfattande som utgår från att olika situationer 
eller  olika  processer  är  i  behov  av  olika  slags  beslutsfattande.  Ett 
situationsanpassat beslutsfattande som bland annat innebär att experimentera och 
att lära. 
 
Entreprenörskap  kan  ses  som  en multidimensionell  beslutsprocess  innehållande 
delar  såsom  rationalitet,  intuition  och  improvisation  (Cunha,  2007).  Den  här 
trepartsansatsen  när  det  gäller  beslutsfattande  kan  belysa  varför  en  del 
entreprenöriella  processer  leder  till  betydande  förändringar  medan  andra 
förstärker  den  dominerande  logiken,  alltså  varför  organisationssystem  ibland 
hjälper  entreprenöriella  handlingar  att  blomstra  medan  de  vid  andra  tillfällen 
misslyckas med att göra detsamma. Trepartsansatsen uttrycker alltså tre olika sätt 
att  tänka  om  entreprenöriellt  beslutsfattande  som  alla  kan  vara  värdefulla  och 
användbara vid olika  tillfällen och under olika  förhållanden och omständigheter. 
En  sådan  trepartsansats  kan  således  skapa  möjligheter  och  ge  utrymme  för 
framgångsrikt beslutsfattande vad avser entreprenörskap och politik  i samverkan 
samtidigt som den kan synliggöra hinder för detsamma. 
 
1.3 Syfte och aspekter 
Många aktörer kan alltså  leda  till koordineringsproblem då ett projekts  initiering 
liksom  fortsatt  engagemang  och  agerande  i  ett  projekt  inte  alltid  grundas  i  en 
gemensam syn på projektet eller i en tydligt given uppgift, utan kanske i ett flertal 
motiv.  I  samverkansprojekt  förväntas mötet mellan  enskilda  aktörer med  olika 
organisationsprinciper  och  organisationskulturer  som  bakgrund  hanteras  på  en 
gemensam  arena,  till  exempel  den  entreprenöriella. Det  innebär  att  de  enskilda 
aktörerna  och  de  organisationer  som  ingår  i  samverkansprojektet  på  nytt  skall 
formera sig. 
 
Hur  hanterar  enskilda  aktörer  med  varierande  motiv  den 
koordineringsproblematiken  när de dessutom  skall  samverka  kring det  nya  och 
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det ännu ej beprövade?  Jag menar att koordineringsproblematiken kan bli än mer 
framträdande  då,  när  näringslivsföreträdare,  offentliga  tjänstemän,  politiker  och 
andra skall samverka kring och  förhålla sig  till det entreprenöriella, vars signum 
många  gånger  är  det  otydliga.  En  intressant  aspekt  blir  vilken  betydelse 
beslutsprocesserna har för själva projektets framskridande explicit, och därmed för 
den entreprenöriella  idén  implicit. Hur hanterar enskilda aktörer  frågor kopplade 
till sådana aspekter?  
 
Med  utgångspunkt  från  empiriskt  insamlade  data  skall  jag  exemplifiera  hur 
enskilda aktörer försöker hantera en sådan koordineringsproblematik när de skall 
samverka kring och  förhålla  sig  till det  entreprenöriella.  I  studien har  jag utgått 
från aktörernas egna upplevelser av projektet Björntanden, alltså utgått  från vad 
deras  egna  erfarenheter  av projektet har kunnat betyda genom  att  tolka möjliga 
innebörder i deras ageranden, till exempel i vad de har sagt och i vad de har gjort.  
 
Förståelse  är  vad  en  tolkande  ansats  går  ut  på men  förståelsen  och  tolkningen 
bygger  på  deskriptiva  kartläggningar  som  görs  av  de  studerade  processerna. 
Huvudsyftet i min studie är mot den bakgrunden 

• att förstå de beslutsprocesser som ger möjlighet eller hindrar att 
entreprenöriella idéer i en lokal kontext förverkligas.  

 
Genom  växelspel  mellan  teoretiska  utgångspunkter  och  den  empiriska 
undersökningens gradvis framväxande resultat har fyra aspekter identifierats vars 
betydelse  har  kommit  att  stå  i  fokus.  Studien  har  därmed  kommit  att  inriktas 
särskilt mot följande aspekter: 

• betydelsen av samverkan mellan den privata och offentliga sektorns 
[ekonomiska] intressen i projektet Björntanden. 

• betydelsen av ett historiskt perspektiv, den lokala förankringen och de 
regionala utvecklingsambitionerna i projektet Björntanden.  

• betydelsen av en entreprenöriell idé, av extraordinär karaktär i projektet 
Björntanden. 

• betydelsen av beslutsprocessernas karaktär, särskilt inslaget av ett 
entreprenöriellt förhållningssätt, i projektet Björntanden. 

 
1.4 Kapitelstrukturen 
Efter  detta  inledande  kapitel  behandlar  jag  i  kapitel  2  en  referensram  för 
entreprenöriella  idéer.  Referensramens  innehåll  har  växt  fram  gradvis  ur  mitt 
teoretiska  och  empiriska  material  och  skulle  av  den  anledningen  och  som  ett 
resultat i sig, ha kunnat placeras senare i kapitelstrukturen. Men för att ge läsaren 
en grund för att förstå hur  jag ser på det händelseförlopp som återges i kapitel 6, 
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beskriver jag i detta kapitel de teoretiska resonemang som jag har identifierat med 
hjälp av mina tolkningar av vad som kännetecknade det händelseförlopp som  jag 
har studerat. De teoretiska ansatser som kapitel 2 behandlar skall alltså ses som ett 
resultat  härlett  ur  den  empiriska  studien  snarare  än  att  de  skall  ses  som  en 
utgångspunkt för den.  
 
I kapitel 3 redogör  jag  för den kunskapsteoretiska och metodologiska ansats som 
ligger till grund för den empiriska studiens genomförande. Jag redogör också för 
studiens  design  samt  hur  jag  gått  tillväga  i  samband  med  datainsamling  och 
databearbetning,  alltså  hur data  har  genererats. Vidare  redogör  jag  för  studiens 
analys‐ och tolkningsarbete samt dess begreppsbildning. 
 
I  kapitel  4  skriver  jag  om  platsens  roll  för  projektet  Björntanden  i  ett  historiskt 
perspektiv.  Jag  skriver  om de  strukturella  förutsättningar,  alltså möjligheter  och 
hinder som den platsen omfattades av när det gällde projektet Björntanden.  
 
I kapitel 5 ger jag en mer utförlig beskrivning av projektet Björntanden. Jag skriver 
också  om  arbetsgången  i  projektet  samt  om  dess  ekonomiska  förutsättningar. 
Vidare  skriver  jag  om  de  samhällseffekter  som  ett  genomförande  av  projektet 
förväntades innebära.  
 
I kapitel 6 lyfter jag fram mina observationer och enskilda samtal genom att dela in 
materialet  i  faser  och  teman. Utifrån den  kunskapsteoretiska  och metodologiska 
ansatsen  i kapitel  3  skriver  jag om  episoder och händelser,  alltså om  skeendet  i 
varje  fas. Händelseförloppet  inom  faserna  organiseras  tematiskt vilket  genererar 
begrepp som skapar mening i materialet. Fas I är en inledningsfas som behandlar 
projektetableringen  Björntanden.  Fas  II  är  en  fortsättningsfas  som  behandlar  på 
vilket  sätt projektet  förankras genom olika vägval. Fas  III är en utplanings‐ eller 
stagnationsfas som behandlar projektets avmattning i ett visst skede.  
 
I kapitel 7 konfronterar  jag de begrepp som genererats via arbetet med  faser och 
teman i kapitel 6 med den teoretiska referensramen i kapitel 2. Kapitlet innehåller 
en mer ihopdragen och sammanfattande text om vad som kan sägas utmärka det 
som visat sig ha betydelse för de begrepp som nu har genererats ur det empiriska 
materialet.  Dessa  utgångspunkter  bildar  tillsammans  med  den  teoretiska 
referensramen således grund för det konkreta analysarbetet.  
 
I  kapitel  8  kommenterar  jag  licentiatuppsatsens  syfte  och  aspekter  genom  att 
diskutera  vad  jag  har  funnit  i  mitt  arbete,  nämligen  att  olika  slag  av 
beslutsprocesser har betydelse för ett projekts framåtskridande och utveckling och 
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att de, utifrån olika perspektiv och olika  faser  av  ett projekt, ger möjlighet  eller 
hindrar  att  entreprenöriella  idéer  i  en  lokal  kontext  förverkligas.  Resultatet 
konceptualiseras  i  en  sammanfattande  modell  i  vilken  dess  begreppsschema 
kommenteras.  Vidare  lyfter  jag  fram  implikationer  för  fortsatt  forskning  på 
området.  Avslutningsvis  kommenterar  jag  kort  projektets  nuvarande  form  och 
innehåll.  
 
Nedan görs en schematisk sammanfattning av licentiatuppsatsens kapitel 1 till 8. 
 

Kapitel 1 
 Entreprenörskap och politik i samverkan 

 
Kapitel 2 

 En referensram för entreprenöriella idéer 
 

Kapitel 3 
Den empiriska studiens kunskapsteoretiska och metodologiska ansats 
 

Kapitel 4 
Platsens roll ‐ en historisk tillbakablick 

 
         Kapitel 5     

Björntanden – en projektbeskrivning 
     
 
Kapitel 6          Kapitel 6            Kapitel 6 
   
Tre faser ‐           Tre faser ‐            Tre faser ‐    
en berättelse           en berättelse            en berättelse    
Fas I            Fas III            Fas II     
Inledningsfasen            Fortsättningsfasen            Stagnationsfasen  
 
 
          Kapitel 7     
            Analys‐ och begreppsbildning för entreprenöriella idéer 

 
           Kapitel 8 

   Slutsatser och rekommendationer 
 

Figur 1:1 Licentiatuppsatsens kapitelstruktur 
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KAP 2 EN REFERENSRAM FÖR ENTREPRENÖRIELLA IDÉER 

I kapitel 2 behandlar jag referensramen som har vuxit fram ur mitt teoretiska och empiriska 
material.  De  begrepp  som  i  det  här  kapitlet  utgör  grund  för  referensramen  är 
entreprenörskap, politik, samverkan och beslutsprocesser och det är således samma begrepp 
som  genererades  via  arbetet med  faser  och  teman  i  kapitel  6  och  som  tillsammans med 
annan relevant teori på området analyseras i kapitel 7. Jag avslutar kapitlet med att göra en 
kort sammanfattning av referensramen. 
 
2.1 Entreprenörskap, politik, samverkan och beslutsprocesser 
Den här studiens upplägg är av den arten att ovanstående begrepp har genererats 
ur  det  empiriska  materialet.  Kapitel  2  skall  således  ses  som  en  viktig  del  av 
resultatet vilket har fått kraftig hjälp av det empiriska materialet då jag gick in i det 
empiriska arbetet utan förutbestämda teoretiska utgångspunkter, se 3.2.9. Men för 
att ge  läsaren en grund  för att  förstå hur  jag nu  ser på det händelseförlopp som 
återges  i kapitel 6, beskriver  jag  i detta kapitel de  teoretiska resonemang som  jag 
har  identifierat  med  hjälp  av  mina  tolkningar  av  vad  som  kännetecknade  det 
händelseförlopp  som  jag  har  studerat. De  teoretiska  ansatser  som  kapitel  2  här 
behandlar skall alltså ses som ett resultat härlett ur den empiriska studien snarare 
än att de skall ses som en utgångspunkt för dem. 
 
2.1.1 Regional ekonomisk utveckling 
Beslutsprocesser,  i syfte att utforma en organisations strategier, brukar utifrån ett 
teoretiskt perspektiv  inom den privata  sektorn  benämnas  strategy‐making medan 
samma  slag  av  process  inom  den  offentliga  sektorn  benämns  policy‐making 
(Mintzberg, 1973). Det  innebär att man använder olika uttryck för samma slag av 
process inom olika sektorer.  
 
Business is not all good; government is not all bad. Each has its place in a balanced society 
alongside  cooperative and nonowned organisations. Business  can  learn  from government 
no less than government can learn from business; and both have a great deal to learn from 
cooperative and nonowned organisations. (Mintzberg, 1996, s 82‐83) 
 
Ett samhälle kan utgöra ett sammanhang för de  individer som bor och verkar på 
den platsen. Likväl som ett samhälle kan utgöra ett sammanhang för individerna, 
kan  individerna  utgöra  ett  sammanhang  för  samhället.  I många  samhällen  sker 
någon  form av utbyte mellan olika  individer och  intressenter på en marknad, ett 
utbyte som ofta har monetära förtecken. Varor, tjänster, arbetskraft, kapital etcetera 
är alla exempel på objekt för ett sådant utbyte. Vidare är det  inte ovanligt att det 
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görs  en distinktion mellan  olika  sektorer  i  sådana  samhällen  såsom den privata 
kontra den offentliga. Det samspel eller den samverkan som sker mellan de båda 
sektorerna får i sin tur betydelse för det samhälle och de individer som ömsesidigt 
kan utgöra varandras sammanhang. 
  
Företrädare  inom  den  offentliga  sektorn  har  att  hantera  olika  typer  av  problem 
(Mintzberg,  1996).  Exempel  på  det  kan  vara motsättningar  i  de mål  som  skall 
uppnås,  åtskilliga  intressenter  att  ta hänsyn  till  samt  att de har  en  stark politisk 
press  på  sig. Det  här  är  problem  som  enligt Mintzberg  (1996)  håller  på  att  bli 
alltmer mer vanliga även  inom den privata sektorn. Vardera sektorns  företrädare 
har, utifrån  ett  sådant perspektiv, därmed olika  sorters problem  att hantera. Av 
den anledningen kan den samverkan som sker mellan de båda sektorerna kanske 
inte  alla  gånger  vara  given  och  förutsägbar  när  det  gäller  frågor  rörande 
beslutsfattande, risktagande etcetera,  trots goda  intentioner  från vardera sektorns 
företrädare när de säger sig vara villiga att verka för regional utveckling. Intressant 
i sammanhanget blir då att försöka förstå hur ett lokalt samverkansprojekt, såsom 
Björntanden, kan påverka en plats ekonomiska dynamik.  
 
Men  för  att  förstå  vad  det  är  som  ska  utvecklas  och  varför  bör  vi  också  förstå 
begreppet  region  och  vilken  betydelse  ett  historiemedvetande,  kopplat  till 
begreppet,  kan  ha  för  förståelsen  av  ett  nutida  sammanhang.  En  region  kan 
definieras som bunden till ett historiskt bestämt landskap såsom på medeltiden, då 
landskapen spelade en mycket betydelsefull roll som ett med riket konkurrerande 
land  (Aronsson,  1995).  Men  en  region  skulle  också  kunna  ses  som  ett  till 
landskapet icke begränsat rum i vilket aktörer på en plats, enskilt och gemensamt, 
kan  ta  initiativ  till  lokal utveckling. Ett  slags  regionalt  rum  i  vilket  till  exempel 
integration över landskapsgränser kan vara en viktig del för ekonomisk förnyelse.  
 
Befintliga  begränsande  eller  hindrande  och möjliggörande  strukturer,  lokalt  och 
regionalt, kan samspela med enskilda aktörers  initiativ (Aronsson & Johannisson, 
2002). Genom  att många  har  en  bra  överblick  över  de  sociala,  ekonomiska  och 
politiska  sammanhangen  kan  spontan  anpassning  och  organisering  ske.  Platsen 
kan ses som en ”organiserande kontext” i vilken en lokal/regional identitet formas. 
Projekt  formulerade  endast  på  tankestadiet  kan  därigenom,  enligt  Aronsson  & 
Johannisson (2002), erhålla det emotionella engagemang och den materiella näring 
som ett kraftfullt  förverkligande kräver. Därmed  sker  samhällsförändringen  som 
en process i vilken många har möjlighet att medverka, lokalt/regionalt. Platsen i sig 
genererar den överblick som gör det möjligt att synkronisera egna handlingar med 
pågående förändringsprocesser i omvärlden.  
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Den  ekonomiska  utvecklingen  kan  liknas  vid  frukten  av  människors  vilja  och 
samspel  och den  har  stora  konsekvenser  för  lokala  gemenskapers  och  regioners 
hantering  av  framtiden  (Aronsson  &  Johannisson,  2002).  Ett  sådant  perspektiv 
signalerar  att  regioners  självuppfattning  och  identitet  är  betydelsefull  för  den 
framtida utveckling de förmår att göra till sin.  
 
2.1.2 Entreprenöriella processer  
Entreprenörskap  är  ett  område  som  kan ha  betydelse  för den  lokala  ekonomins 
utveckling. Men vad innebär entreprenörskap och hur kan det, genom att utövas, 
bidra  till att skapa  regional dynamik?   En klassisk definition av entreprenörskap 
som  Joseph  Schumpeter  (1883‐1950)  står  för  är  förmågan  att  på  ett  nytt  sätt 
kombinera  vad  som  redan  existerar  (Schumpeter,  1934).  Det  är  inte  så mycket 
penningbegär som driver entreprenören utan mer lusten att skapa och att grunda 
ett ”privat kungadöme”. Entreprenörskapsbaserad ekonomisk utveckling  innebär 
enligt  Schumpeter  (1934)  en  eller  flera  av  följande  aktiviteter:  1)  en  ny  produkt 
införs;  2)  en ny produktionsmetod  lanseras;  3)  en ny marknad öppnas; 4)  en ny 
råvarukälla öppnas; eller 5) en bransch organiseras på ett nytt sätt. Alla fem är ett 
uttryck  för  radikala  förändringar  som  kan  uppstå  i  det  ekonomiska  systemet,  i 
vilket  nya  kombinationer  av  de  resurser  som  står  till  förfogande  genomförs. 
Entreprenören är en  speciell  typ av  företagare, med  specifika  färdigheter och ett 
speciellt beteende som bryter tidigare mönster genom att introducera innovationer 
och  därmed  differentiera  sig  mot  andra  företag,  vilket  i  sig  innebär  att 
entreprenören  bryter  jämvikten  på  marknaden.  Enligt  Schumpeter  (1934)  är 
entreprenören  kärnan  i  den  ekonomiska  analysen  och  entreprenörskap  som 
begrepp betraktat är förknippat med förändringar i det ekonomiska systemet.  
 
Entreprenörens  uppgift  är  alltså  att  kombinera  produktionsmetoderna 
(Schumpeter, 1934). Men det är endast när produktionsmetoderna kombineras för 
första  gången  som  det  är  fråga  om  entreprenörskap  vilket  innebär  att 
entreprenören upphör med  att vara  entreprenör när denne  slår  sig  till  ro  för att 
driva ett etablerat  företag. Entreprenörskap är därmed, såsom Schumpeter  (1934) 
betraktat,  inget  varaktigt  tillstånd.  Nya  kombinationer  av  resurser  kan  endast 
genomföras av personer med speciella kvaliteter, så kallade pionjärer. Pionjärerna 
kan dock efterföljas av andra individer, alltså mindre kvalificerade entreprenörer, 
för vilka det blir lättare att ta sig fram då pionjärerna redan har tagit bort vissa av 
hindren för nya kombinationer. 
 
En  annan  utveckling  som  följde  i  spåren  av  Schumpeters  tankegångar  står  den 
österrikiska  traditionen  för.  Den  baseras  på  att  individen  är  en  självständig 
ekonomisk varelse och att individens agerande i hög grad påverkar de ekonomiska 
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förutsättningarna i ett samhälle (Landström, 2005). Tankegångarna om att fokusera 
på den enskilda individens agerande på marknaden företräds av flera, varav Israel 
Kirzner  (1930‐)  är  dess  främsta  exponent.  Att  identifiera  och  hantera 
vinstmöjligheter anser Kirzner  (1973) vara det grundläggande  för entreprenören. 
Entreprenören kan betraktas som en aktiv och kreativ individ med en förmåga att 
hitta vinstmöjligheter som förbisetts av andra marknadsaktörer. 
 
Entreprenörskap kan vidare  förstås  som nyskapande organisering  av människor 
och resurser utifrån visioner om framtiden (Nilsson, 2002). Då världen befinner sig 
i ständig förändring, förändras därmed organiseringen av människor och resurser 
kontinuerligt.  Betraktat  på  detta  sätt  blir  entreprenörskap  ett  allmänt 
förekommande  fenomen  i  samhället,  så  allmänt  att det  är  svårt  att  föreställa  sig 
miljöer utan  entreprenörskap. Ett  sätt  att begränsa begreppets  innebörd och öka 
dess  analytiska  användbarhet  är,  enligt  Nilsson  (2002),  att  ta  fasta  på  att 
organiseringen skall vara nyskapande samt att den skall ske utifrån en vision, då 
tillägget av ordet nyskapande  innebär att ett  innovativt element  förs  in. Därmed 
omfattar  inte  entreprenörskap,  likt  Schumpeters  (1934)  uppfattning,  sådan 
organisering av människor och resurser som har gjorts förut.  
 
Entreprenörskap  kan  också  framställas  i  termer  av  en  process  i  vilken 
uppfinningsförmåga,  risktagande  och  en  förmåga  att  vara  förutseende  är  tre 
bakomliggande aspekter på vad entreprenörskap kan vara (Morris & Jones, 1999). 
En  process  som  utövar  någon  slags  form  av  entreprenöriell  orientering. 
Entreprenörskap  kan  i  ett  sådant  sammanhang  ses  som  ett  uttryck  för  de 
aktiviteter  som  individer  utför  när  idéer  genereras  och  omsätts  till  något 
värdeskapande  (Ett  starkt  entreprenörskap,  2003),  det  vill  säga  en  viss  typ  av 
process  som  växer  fram  i  ett  socialt  sammanhang.  De  här  entreprenöriella 
aktiviteterna kan bidra till förnyelse  i samhället och processen kan beskrivas som 
ett interaktivt socialt samspel där företagsamma människor å ena sidan övertygar 
aktörer  i omgivningen om  sina  idéers bärkraft och å andra  sidan omformar  sina 
idéer utifrån de lärdomar som de erhåller i dialogen med aktörerna i omgivningen. 
Dessa  entreprenöriella projekt  kan  sedan  ta  formen  av  till  exempel  ett  nystartat 
företag, en ny produkt eller ett nytt sätt att organisera en verksamhet.  
 
Tillväxt  och  värdeskapande  kan  även  ses  som  ett  resultat  av  strategiskt 
entreprenörskap  (Ireland,  Hitt  &  Sirmon,  2003).    Strategiskt  entreprenörskap 
konstrueras  utifrån  en  modell  i  vilken  ett  entreprenöriellt  sätt  att  tänka,  en 
entreprenöriell kultur och ledarskap, ett strategiskt förvaltande av resurser samt en 
förmåga  att  på  ett  kreativt  sätt  utveckla  innovationer  är  viktiga  dimensioner. 
Ireland et al (2003) menar att de handlingar som kan associeras till dimensionerna 
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av strategiskt entreprenörskap är komplexa och utmanande samtidigt som de kan 
generera konkurrensfördelar och skapa värde. Utvecklingen av  innovationer kan 
vidare  härledas  ur  en  konservativ  eller  en  försiktig  modell  respektive  en 
entreprenöriell  modell  (Miller  &  Friesen,  1982).  Den  försiktiga  modellen  ser 
produktinnovationer som en respons, om än en motvillig sådan, på  förändringar 
av  olika  slag.  Det  kan  vara  förändringar  i  omgivning,  informationsprocesser, 
beslutsfattande,  strukturer  etcetera. Den  entreprenöriella modellen  ser  i  sin  tur 
produktinnovationer  som  naturligt  när det  gäller  affärsskapande. Oberoende  av 
omgivningens varningar om att man kanske bör sakta ner innovationsprocesserna. 
Mål  och  strategier  snarare  än  omgivning  och  strukturer  synes,  enligt Miller  & 
Friesen (1982), utgöra drivkrafterna i den typen av modell. 
 
Det  kan  vara  svårt  att  finna  generella  orsaker  till  regionala  variationer  i 
entreprenörskap. Dock spelar nog tillfälligheter en viktig roll när det gäller dessa, 
eftersom  entreprenörskap  till  stor  del  är  ett  resultat  av  individers  agerande 
(Nilsson, 2002). Förutom att det krävs en händelse, en idé för att stimulera aktörer 
till entreprenöriellt handlande så krävs det att aktören i fråga väljer att agera. För 
att  det  försöket  skall  bli  framgångsrikt  krävs  det  dessutom  en  kombination  av 
relevant  kompetens  hos  deltagande  aktörer  samt  tillräcklig  efterfrågan, 
intresserade  kunder  och  hanterbar  konkurrens.  Det  här  resonemanget  förs  av 
Nilsson (2002) på en mer övergripande nivå. Men hur kan man på en mer konkret 
nivå  förstå vad det  är  som  ligger bakom de här  regionala variationerna när det 
gäller entreprenörskap samt vad det är som ligger till grund för ett framgångsrikt 
entreprenörskap  kontra  ett  inte  lika  framgångsrikt  entreprenörskap? Är  de  här 
regionala variationerna överhuvudtaget jämförbara? 
 
Ett vanligt undersökningsmått när det gäller entreprenörskap på regional nivå är 
att  studera  kopplingen  mellan  nya  företag  och  ekonomisk  utveckling  (Acs  & 
Storey,  2004). En  av  flera  ekonomiska  konsekvenser  som  har  visat  sig  i det  här 
sammanhanget, företrädesvis genom studier gjorda i USA, är att entreprenörskap 
skapar  sysselsättning.  En  annan,  av  kanske  större  ekonomisk  betydelse,  är  den 
inverkan  som  de  nya  företagen  har  vad  gäller  överlevnadsgraden  avseende 
befintliga  företag  men  även  de  uppmuntrande  signaler  som  de  nya  företagen 
sänder till andra potentiella företag som är på väg in på marknaden, menar Acs & 
Storey  (2004).  Ett  entreprenöriellt  område  kan  utifrån  ett  sådant  perspektiv 
definieras  som  ett  område  i  vilket  sådana  här  signaler  på  ett  tydligt  sätt  sänds, 
mottas samt bildar underlag för agerande.  
 
Entreprenöriell  och  processuell  orientering  utifrån  aspekter  såsom 
uppfinningsförmåga,  risktagande  och  en  förmåga  att  vara  förutseende  utgör 



   

18 

tillsammans med vad som kan sägas utmärka ett entreprenöriellt område således 
goda  förutsättningar  för  den  plats  som  vill  åstadkomma  lokal  ekonomisk 
utveckling. Men  entreprenörer  agerar  inte  i  något  slags  isolerat  sammanhang. 
Entreprenörskap uppstår  i någon mening genom  interaktion med  andra, oavsett 
om det utövas på  en  lokal, nationell  eller  internationell nivå. Vidare  är det  inte 
ovanligt  att  aktörer  såsom  politiker,  kommunala  och  statliga  företrädare  har  en 
ganska  framträdande  roll när det  handlar  om  vilka möjligheter  och/eller  hinder 
entreprenörskap omgärdas av när det utövas på  en plats, åtminstone  i  ett  lokalt 
perspektiv. Vad händer till exempel när företrädare från den privata och offentliga 
sektorn  skall  samverka  och  fatta  beslut  om  entreprenöriella  idéer  i  en  lokal 
kontext? Hur skiljer sig beslutsprocesserna inom den privata sektorn från de inom 
den  offentliga? Är det  bara  fråga  om  skillnader  eller  finns det också något  som 
förenar dem? Har  beslutsprocesser  inom privata  områden  en viss  sorts  struktur 
medan beslutsprocesser inom offentliga områden har en annan?  
 
2.1.3 Politiska processer 
Det har sedan en lång tid tillbaka funnits krav på den offentliga sektorn att bli mer 
innovativ och dynamisk  (Ramamurti,  1986). Dock  är det  ju  så  att den offentliga 
sektorns huvuduppgift  i  första hand  inte är att vara  entreprenöriell utan kanske 
hellre  framträda  i  rollen  som  förvaltare  och  maktutövare.  En  av  de  största 
barriärerna till en förändring inom en organisation kan vara människors motstånd 
till förnyelse, till införande av förändring (Nutt, 1993). Det har visat sig att många 
ledare  är  motvilliga  att  experimentera  och  ta  risker.  Organisationer  inom  den 
offentliga sektorn har dessutom kunnat fästa mindre vikt vid nya idéer genom att 
bland annat luta sig mot lagar och förordningar av olika slag. Något som i det här 
sammanhanget  dock  skulle  kunna  underlätta  innovationer  inom  den  offentliga 
sektorn är att den på senare tid inte bara fått ett nytt slags form av äganderätt när 
det  gäller  resurser  utan  att  den  också  fått  en  större  frihet  att  generera  dessa 
tilläggsresurser,  både  inom  och  utom  den  offentliga  kärnverksamheten  (Boyett, 
1997).  Detta  är  i  linje  med  idén  om  New  Public Management  (Christensen  & 
Laegreid, 2002). 
 
Entreprenörskap kan  ses  som  ett  allmängiltigt begrepp och  är utifrån  ett  sådant 
perspektiv också tillämpbart inom offentliga organisationer (Morris & Jones, 1999). 
Vidare  kan  entreprenörskap  ses  som  en  nyckelfaktor  när  det  gäller  att  främja 
effektivitet, förbättra produktivitet och att  leverera bättre service till allmänheten. 
Entreprenörskap  kan,  enligt  Morris  &  Jones  (1999),  vara  tillämpbart  både  på 
individ‐ och organisationsnivå, om än främst på individnivå. Det har visat sig att 
de  kännetecken  som  företrädare  inom  den  offentliga  sektorn  associerar 
entreprenörskap  med  stämmer  väl  in  på  två  av  Morris  &  Jones  (1999) 
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nyckelaspekter,  nämligen  uppfinningsförmåga  och  en  förmåga  att  vara 
förutseende. Dock  anser  de  entreprenörskap  stämma mindre  in  vad  gäller  den 
tredje nyckelaspekten risktagande.  
 
Hinder för att implementera entreprenörskap inom offentliga organisationer skulle 
kunna kopplas till de skillnader som har visat sig finnas vad gäller beslutsfattande 
och  risktagande  inom privat och offentlig sektor  (Nutt, 2006). Medan  företrädare 
från den privata sektorn grundar sina beslut på och hyser stark tilltro till analyser 
av olika slag vid beslutsfattande, väljer företrädare inom den offentliga sektorn att 
fatta beslut genom att göra överenskommelser med medarbetare på en  jämbördig 
eller  underordnad  nivå  inom  den  egna  organisationen.  Företrädare  inom  den 
offentliga  sektorn  tenderar  enligt  detta  att  således  lägga  mindre  tyngd  på  att 
införskaffa extern  information  i samband med sitt beslutsfattande. Preferenser av 
det här slaget kan enligt Nutt  (2006)  leda  till en ogrundad känsla av stöd  för ett 
beslut.  
 
En anledning till det här kan man tycka lite introverta tillvägagångssättet kan vara 
att företrädare inom offentliga organisationer lever i en kultur där utredningar inte 
uppmuntras;  dessutom  kostar  utredningar  pengar  vilka  är  svåra  att  uppbringa 
från  den  ordinarie  verksamheten  (Nutt,  2006). Dessa  svårigheter  samt  det  som 
framstår  som  en  bristande  förmåga  när  det  gäller  att  uppfatta  risker,  alltså  en 
avsaknad  av  känslighet  för  vad  som  egentligen  är  en  risk,  bygger  barriärer  och 
hinder mot att använda utredningar.  
 
Nutt (2006) menar att företrädare inom den offentliga sektorn måste inse värdet av 
att kunna göra riskbedömningar. Ett sätt för dem att öka sina möjligheter att lyckas 
när det gäller beslutsfattande och riskbedömningar skulle kunna vara att bedriva 
nätverksarbete  med  externa  stödjande  grupper.  En  sådan  form  av  strategiskt 
beslutsfattande  får, enligt Nutt  (2006), en nätverksliknande  framtoning. Dock har 
det visat sig att företrädare inom den offentliga sektorn inte har uppskattat den här 
involveringen. Det kanske bästa sättet att hantera situationen är då att företrädare 
inom offentliga organisationer försöker lära sig att förutse vilka typer av problem 
som  kan  uppstå  i  beslutsprocessen. Vidare måste  de,  enligt Nutt  (2006),  fås  att 
förstå hur det offentligas intressen tjänar, eller inte tjänar på ett taget beslut.  
 
Entreprenörskap  inom  offentliga  organisationer  handlar  utifrån  ett  sådant 
perspektiv  till stora delar om  lärande, om att experimentera sig  fram då det  inte 
finnas  några  färdiga modeller  för  hur  det  kan  implementeras  (Morris &  Jones, 
1999). En annan och inte alls lika diskuterad aspekt när det gäller implementering 
av  entreprenörskap  inom  offentlig  sektor  är  vilken  roll  som den  icke‐finansiella 



   

20 

belöningsstrukturen  inom  offentlig  sektor  spelar  (Zerbinati  &  Souitaris,  2005). 
Förändrar  en  icke‐finansiell  belöningsstruktur  möjligheterna  att  förnimma  och 
upptäcka  idéer  av  entreprenöriell  karaktär? Och  om  det  är  så,  hur  skall man  i 
sådana  fall  gå  tillväga  för  att  komma  vidare  i  processen?  En  framkomlig  väg 
kanske  skulle  kunna  vara  att  privat  och  offentlig  sektor  i  större  utsträckning 
samverkar  kring  entreprenöriella  idéer,  det  vill  säga  ett  slags  gemensam 
entreprenöriell strategi i vilken de bästa förutsättningarna för ett förverkligande av 
idéer  kan  genereras.  Det  har  visat  sig  att  offentliga  insatser  för  privat 
medfinansiering  genom  meningsfulla  partnerskap  med  lokala  näringsliv  och 
invånare har varit ett effektivt sätt att till exempel erhålla service som annars hade 
tagits bort eller drastiskt dragits ned (Perlmutter & Cnaan, 1995). Utifrån ett sådant 
perspektiv skulle privat och offentlig sektor i samverkan kunna bedriva gemensam 
finansiering  i  syfte  att  förverkliga  entreprenöriella  idéer  och  därmed  kanske 
generera lokal ekonomisk utveckling. 
 
2.1.4 Lokala samverkansprojekt och förändringsprocesser 
Vad innebär samverkan och vilken mer konkret betydelse kan samverkansprojekt 
ha på lokal nivå då man vill utnyttja en plats tillgängliga resurser på ett optimalt 
sätt? En typ av investeringar som sedan en längre tid tillbaka förefaller bli alltmer 
vanlig  är  samverkansprojekt  mellan  en  kommun  och  privata  företag  (Sahlin‐
Andersson,  1986).  Där  möts  olika  organisationer,  som  bygger  på  olika 
organisationsprinciper. Där möts även olika organisationskulturer, politikens och 
näringslivets,  och  av  detta  följer  ofta  olika  ideal  och  förebilder.  En  studie  av 
samverkansprojekt  mellan  en  kommun  och  företag  skulle  av  den  anledningen 
kunna framstå som angelägen i ett regionalekonomiskt perspektiv.  
 
Att  initiera  samverkan mellan  olika  grupper  av  aktörer  innebär  att  påbörja  en 
förändringsprocess.  Samverkansprojekt  kan  förstås  som  ett  antal  parallella 
förändringsprocesser  inom  och  mellan  olika  organisationer  och  områden  av 
samhällslivet  (Danermark  &  Kullberg,  1999).  Förändringarna  kan  också  förstås 
som en process  inom själva projektet som sådant och kan beskrivas  i  förhållande 
till  det  som  sker  inom  de  deltagande  gruppernas  organisationer  och  till  övriga 
aktörer som projektet samarbetar med. Vidare kan samverkan ses som en form av 
organisatorisk samverkan kring specifikt avgränsade frågor, till exempel enskilda 
fall  som  måste  hanteras  gemensamt  av  olika  myndigheter  (Grape,  2001).  Det 
innebär  att  de  organisationer  som  ingår  i  samverkansprojektet  på  nytt  skall 
formera  sig på en gemensam arena. Projekt är enligt Grape  (2001) mer  tillfälliga 
företeelser som  inte har en  längre gemensam historia, har inte heller framtid som 
ger  struktur  och  kontinuitet  åt  handlingarna. Utifrån  detta  resonemang  har  de 
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heller inte en gemensam sammanhållande ram för verksamheten, åtminstone inte 
inledningsvis.  
 
I  samverkansprojekt  skall organisationer agera  tillsammans men med bevarande 
av sina separata organisatoriska identiteter och detta skapar speciella förhållanden 
som innebär problem vid organisering av projekt (Grape, 2001). Det stämmer också 
väl  överens  med  Sahlin‐Anderssons  (1986)  idé  att  olika  organisationsprinciper 
möjligen ger olika ideal och förebilder. Men en organisation agerar inte av sig själv 
(Danermark  &  Kullberg,  1999).  Det  är  bara  människor  som  kan  utföra  de 
handlingar  som  organisationen  förväntar.  Specifikt  för  samverkansprojekt  är, 
enligt Danermark & Kullberg  (1999), att det  ibland är många aktörer  inblandade 
och att detta leder till koordineringsproblem. Den här koordineringsproblematiken 
skulle kunna förklaras av att ett projekts initiering liksom fortsatt engagemang och 
agerande i ett projekt inte grundas i en gemensam syn på projektet eller i en tydligt 
given uppgift, utan i ett flertal motiv (Sahlin‐Andersson, 1991).  
 
Många  aktörer  med  olika  bakgrund  och  olika  motiv  kan  alltså  innebära 
koordinationsproblem i samband med att ett samverkansprojekt skall organiseras 
och  formeras.  En  väg  framåt  i  en  sådan  typ  av  projekt  kan  vara  att 
projektdeltagarna  engageras  fullt ut och  får  ta  ansvar  för  ledningen  av projektet 
(Bogren,  2008).  Det  kan  till  exempel  ske  i  form  av  att  de  får  ta  ansvar  för 
inriktningen  av  aktiviteterna  i  projektet,  ta  ansvar  för  projektmålens  utförande 
samt ta ansvar för den finansiella situationen. Ett engagemang och ansvar i den här 
meningen  kan  fordra  mer  av  enskilda  projektdeltagare  än  att  de  endast 
representerar sig själva och den bakgrund de kommer ifrån. Bogren (2008) menar 
att det är viktigt med bra och saklig  information avseende ett projektets syfte  för 
att projektdeltagarna skall kunna ta ansvar. Ett sådant här tillvägagångssätt skulle 
då,  på  ett  tidigt  stadium  i  projektet,  kunna  bidra  till  att  synliggöra  de  enskilda 
deltagarnas motiv och roller i detsamma. 
 
2.1.5 Ordinära och extraordinära projekt  
Det har visat sig att beslutsprocesser inom den privata sektorn skiljer sig åt jämfört 
med  beslutsprocesser  inom  den  offentliga.  Men  vad  händer  när  man  i 
samverkansprojekt  på  en  lokal  nivå  är  tvungen  att  synkronisera  sådana 
beslutsprocesser?  Är  lokala  samverkansprojekt  en  gynnsam  arena  för  att 
överhuvudtaget experimentera med en synkronisering av det slaget då samverkan 
i  sig  innebär  att  påbörja  en  förändringsprocess?  Förmodligen,  då  en  viktig 
frågeställning  när  det  gäller  de  lokala  politikernas  insatser  är  att  satsa  på 
dynamiska  arenor  där  till  exempel  representanter  från  små  och  stora  företag, 
riskkapitalbolag,  politiska  grupper  kan  träffas  och  samarbeta  (von  Friedrichs 
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Grängsjö & Boter, 2008). Utifrån ett sådant perspektiv kan ett lokalt projekt utgöra 
en arena för samverkan.  
 
Men  vad  är  ett  projekt  och  hur  kan  det  gestalta  sig?  Ett  projekt  är medvetna 
framtidsinriktade  satsningar  som  etableras  och  drivs  med  ett  uttalat  syfte  att 
hantera  och  lösa  en  avgränsad  uppgift  eller  ett  specifikt  problem  (Sahlin‐
Andersson, 1991). Det har visat sig att stora projekt oftast är komplexa, oklara och 
osäkra. Med  att  projektet  är  stort  avses,  enligt  Sahlin‐Andersson  (1991),  att  det 
uppvisar större grad av komplexitet än andra projekt. Komplexiteten är en följd av 
att projektet kräver och binder  stora  resurser,  antas  få  långsiktiga konsekvenser, 
involverar och berör många personer och organisationer.  
 
Ett  exempel  på  ett  sådant  komplext  projekt  är  Globen,  det  stora  sport‐  och 
kulturcentret  i  södra Stockholm  som  invigdes  i  februari 1989  (Sahlin‐Andersson, 
1989). Globen uppgavs då vara världens största sfäriska byggnad med sin diameter 
på  110  meter  och  en  takhöjd  på  85  meter.  Runt  den  klotformade  byggnaden 
byggdes kontorshus, ett stort affärscentrum och hotell med en  total byggnadsyta 
om  200 000  kvadratmeter,  en  arbetsplats  för  5 000  personer  till  en  beräknad 
kostnad om cirka 3 miljarder kronor. Att projektet var extraordinärt, det vill säga 
något utöver det vanliga, innebar också att det inte heller fanns några mönster eller 
rutiner  för hur det skulle hanteras. Extraordinära projekt utvecklas därför, enligt 
Sahlin‐Andersson  (1989),  på  annat  sätt  än  de  projekt  som  karaktäriseras  som 
ordinära och därför antas kunna följa tidigare utvecklade rutiner och program.  
 
Att hävda att det som är nytt och annorlunda, exempelvis på grund av att det är 
mycket  större  än  det  som  vanligtvis  görs,  kan  legitimera  att  det  också  skall 
hanteras  på  ett  annorlunda  vis  (Sahlin‐Andersson,  1989).  Betoningen  av  det 
extraordinära ger med andra ord en möjlighet att utforma något annorlunda som 
kontrasterar mot etablerade mönster och rutiner. Att karaktärisera en process som 
extraordinär  kan,  enligt  Sahlin‐Andersson  (1989),  sålunda  vara  ett  sätt  för  dess 
förespråkare att bryta med tidigare erfarenhet och därigenom söka öppna upp och 
förändra fältet. Om man önskar göra extraordinära satsningar innebär det att den 
komplexitet  och  oklarhet  som  kännetecknar  en  sådan  process  inte  är möjlig  att 
eliminera genom planering; projekten utgör experiment (Sahlin‐Andersson, 1991). 
Den här oklarheten kan ses som ett led i en nödvändig strategi för att inledningsvis 
etablera  projekten  och  därmed  sätta  igång  de  lärprocesser  som  satsningen  i  sig 
själv kan innebära. 
 
Det finns sammanfattningsvis två kontrasterande sätt att driva ett stort projekt på 
(Sahlin‐Andersson,  1998).  Det  ena  sättet  är  att  hänföra  till  the  clarity  model, 
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klarhetens modell, vilken innefattar att projektet tydliggörs redan vid projektstart 
och hanteras på ett  i  förväg planerat och planlagt sätt. Grunderna och ramen  för 
hur projektet skall drivas fastställs således redan från början. Ambitionen är sedan 
att  hålla  projektet  inom  de  här  fastställda  ramarna. Många  stora  projekt  verkar 
dock,  enligt  Sahlin‐Andersson  (1998),  inte  följa  denna  modell.  Stora  projekt 
tenderar att expandera och de resulterar ofta i något helt annorlunda än vad som 
var  tänkt  från början.  I sådana projekt blir det av den anledningen svårt att  följa 
klarhetens modell i vilken projektets form och innehåll och vad det skall resultera i 
förväntas att kunna bli fastställd redan vid projektstart genom ingångsvärden som 
inte skall förändras som ett resultat av processen som sådan. Förhållandena likväl 
som  intentionerna  förändras  när  det  gäller  stora  projekt,  både  runtomkring 
projektet men även som ett resultat av hur man hanterar detsamma.  
 
I stället  för att sträva efter att minska eller definiera bort de här komplexiteterna 
och  förändringarna  kan  strategin vara  att projektet drivs på  ett  sätt  som  tar  sin 
utgångspunkt i just de här komplexiteterna och förändringarna enligt the ambiguity 
strategy  eller  oklarhetens  strategi  (Sahlin‐Andersson,  1998).  Det  är  en  strategi  i 
vilken varken  förhållanden,  antaganden  eller uppfattningar  redan  från början  är 
fastställda. I stället är olika uppfattningar, antaganden, förväntningar och intressen 
inräknade  i  projektet. Utifrån  ett  sådant  perspektiv  är  också  den  extraordinära 
karaktären  i  projektet  betonad.  I  the  ambiguity  strategy  eller  oklarhetens  strategi 
kan, enligt Sahlin‐Andersson (1998), engagemang erhållas, kritik kan undanhållas 
och det är lätt att hantera förändrade förhållanden och intentioner. 
 
Så  länge  normativa  rekommendationer  likväl  som  formella  procedurer  är  det 
rådande  tillvägagångssättet  för  dem  som  skall  driva  stora  projekt,  kommer  de 
antaganden som baseras på klarhetens modell,  the  clarity model att utgöra hinder 
för  oklarhetens  strategi,  the  ambiguity  strategy  (Sahlin‐Andersson,  1998).  De 
normativa  rekommendationerna  att  följa  klarhetens  modell  kan  också  leda  till 
orealistiska förväntningar både vad avser möjligheterna för dem som har initierat 
projektet att kontrollera utfallet av det samt det fruktlösa i att fastställa detaljerade 
planer och instruktioner redan från start. Att hantera projekt framställs ibland i ett 
teoretiskt perspektiv, som att både kunna genomföra och kontrollera det. De här 
två aspekterna behandlas mer eller mindre som om de vore samma sak som kan 
utföras  på  samma  sätt,  vilket  inte  stämmer,  enligt  Sahlin‐Andersson  (1998). Att 
driva ett projekt enligt oklarhetens strategi är i stället det sätt som rekommenderas 
om man vill förverkliga stora projekt, ett sätt som delvis sker på bekostnad av att 
förlora kontrollen av projektets utfall. 
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2.1.6 Entreprenöriella beslutsprocesser 
Samtidigt  som  strategiska  beslutsprocesser  kan  vara  oerhört  komplexa  och 
dynamiska kan de  likväl vara mottagliga  för  att  låta  sig  struktureras på  ett mer 
begreppsmässigt  plan  (Mintzberg,  Raisinghani,  &  Théorêt,  1976).  Oklarhetens 
strategi,  vilken  kan  ses  som  ett  exempel  på  en  oförutsägbar  och  komplex 
beslutsprocess,  handlar  om  att  tillämpa  en  strategi  som  i många  avseenden  är 
otraditionell  och  annorlunda.  Ett  liknande  sätt  att  resonera  om  strategier  ger 
Eisenhardt &  Sull  (2001) uttryck  för då de menar  att när  affärerna  är  komplexa 
behöver  strategierna  förenklas.  När  marknaden  är  stabil  och  affärslandskapet 
enkelt  är  komplicerade  strategier  som  bygger  på  detaljerade  förutsägelser  av 
framtiden  en  framkomlig  väg. Men  på  komplexa  och  snabbrörliga  marknader 
inom  vilka  betydelsefull  tillväxt  och  värdeskapande  är möjligt  gäller,  såsom  för 
extraordinära projekt, oförutsägbarhet eller oklarhet.  
 
Eisenhardt & Sull  (2001) menar att en  sådan utgångspunkt gör det begripligt att 
låta sig  ledsagas av entreprenörer, att gripa  tag  i  tillfällena här och nu genom att 
tillämpa en enkel strategi som innefattar ett fåtal regler och få nyckelprocesser. En 
stabil  omgivning  ger  med  andra  ord  fog  för  en  utveckling  av  formella, 
systematiska  strategiska  planer  (Mintzberg,  1976).  Om  omgivningen  är  instabil 
eller  om  en  organisation  är  i  behov  av  en  kreativ  strategi  finns  inte  samma 
legitimitet för en på förhand formell och systematisk planering.  
 
Mintzberg  &  Westley  (2001)  föreslår  i  stället  en  form  av  situationsanpassat 
beslutsfattande som innebär att det inte endast är en färdigkonstruerad strategisk 
plan som styr beslutsfattandet utan att det även öppnas upp och skapas utrymme 
för risktagande och visioner, alltså en  form av beslutsfattande som utgår  från att 
olika situationer eller olika processer är i behov av olika slags beslutsfattande. Ett 
situationsanpassat beslutsfattande  innebär att experimentera och att  lära. När det 
handlar om beslutsfattande  i en etablerad produktionsprocess är kanske  thinking 
first den framkomliga vägen, medan en ny produktutvecklingsprocess kanske mest 
är betjänt av seeing first. När ett företag konfronteras med teknik som inte längre är 
användbar,  är  kanske  doing  first  det  bästa  sättet  att  komma  framåt  i 
beslutsprocessen.  
 
Varje  ansats  har  dock  sina  styrkor  och  svagheter  (Mintzberg & Westley,  2001). 
Thinking first fungerar bäst när det finns en klar och tydlig uppgift att lösa, när de 
fakta som finns tillgängliga är pålitliga och den kontext som beslutet rör sig inom 
är strukturerad. Sådana  förutsättningar gör det möjligt att dokumentera det som 
sker  och  därmed  tillämpa  ett  ganska  disciplinärt  förhållningssätt  under  själva 
beslutsprocessen. De  som  förordar  thinking  first  är,  enligt Mintzberg & Westley 
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(2001), personer som gärna håller sig till fakta. Seeing first är nödvändigt när många 
delar måste  kombineras  i  kreativa  lösningar  då  det  är  engagemanget  i  de  här 
kreativa lösningarna som i sig självt utgör nyckeln till att komma vidare i en sådan 
här typ av beslutsprocess som även innefattar att man kommunicerar och därmed 
samverkar över gränserna, att man engagerar både heart and head som Mintzberg & 
Westley (2001) uttrycker det. De personer som förordar seeing first är personer som 
dras till idéer.  
 
Doing  first  är  att  föredra, menar Mintzberg & Westley  (2001), när  situationen  är 
okänd  och  förvirrande  och  saker  behöver  redas  ut.  Det  här  är  en  form  av 
beslutsprocess  som  är  vanligt  förekommande  inom  en  ny  industri  eller  när  en 
gammal  industri kastas  in  i ett  tumultartat  tillstånd på grund av  till exempel ny 
teknik. Under  sådana  förhållanden  är  planer  och program  på  hur man  skall  gå 
tillväga, ett hinder. I stället är det få och enkla regler som kan hjälpa  individerna 
att  ta  sig  framåt  i beslutsprocessen på  ett koordinerat, men  fortfarande  spontant 
sätt.  De  personer  som  förordar  doing  first  är  personer  som  tillämpar  ett 
erfarenhetsbaserat lärande. Enligt Mintzberg & Westley (2001) är det en fördel att 
kombinera  alla  tre  tillvägagångssätten.  I  syfte  att  lära,  kanske  till  exempel  en 
företagsgrupp behöver  tackla en ny uppgift genom skicklighet, alltså doing  first,  i 
syfte att fantisera genom konst, alltså seeing first, och slutligen i syfte att utverka en 
plan genom kunskap, alltså thinking first. 
 
I  en  fortgående process kan konst  tillhandahålla visionen, kunskap kan vara  ett 
uttryck  för  själva  strukturen  eller  planen  och  skicklighet  kan  producera 
handlingarna, energin (Mintzberg & Westley, 2001). Med andra ord håller kunskap 
individen skärpt, konst håller individen intresserad medan skicklighet håller igång 
individen. Mintberg & Westley  (2001) menar  att  beslutsprocesser  är  i  behov  av 
samtliga de här tre ansatserna. 
 
Entreprenörskap kan, utifrån Mintzberg & Westley´s (2001) typologi samt Ireland´s 
et  al  (2003)  modell  avseende  strategiskt  entreprenörskap,  ses  som  en 
multidimensionell  beslutsprocess  innehållande delar  såsom  rationalitet,  intuition 
och  improvisation  (Cunha,  2007).  Den  här  trepartsansatsen  när  det  gäller 
entreprenöriellt beslutsfattande kan belysa varför en del entreprenöriella processer 
leder  till  betydande  förändringar  medan  andra  förstärker  den  dominerande 
logiken;  alltså  varför  organisationssystem  ibland  hjälper  entreprenöriella 
handlingar  att  blomstra medan  de  vid  andra  tillfällen misslyckas med  att  göra 
detsamma.  
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Cunhas  (2007)  multidimensionella  beslutsprocess  innefattar  följande  tre 
perspektiv, det rationella, det intuitiva, det improvisatoriska.  
 

1) Definition det rationella: Möjligheter upptäcks av individer som har 
tillgång till mer eller bättre information. Entreprenörer tänker för att 
upptäcka möjligheten. 

2) Definition det intuitiva: Möjligheter är ett resultat av plötsliga insikter eller 
flashes of insight. Entreprenörer föreställer sig möjligheten innan den 
existerar. 

3) Definition det improvisatoriska: Möjligheter existerar inte som sådana. De 
är konstruerade eftersom individer försöker göra marknaderna omkring 
sig begripliga genom att agera på dem. Utifrån ett sådant perspektiv agerar 
entreprenörer för att konstruera möjligheten. Möjligheten konstrueras 
såsom entreprenörer försöker förnimma den. 

 
Perspektiven åskådliggörs enligt tabell 2:1. 
 
  Rational  Intuitive  Improvisational 
Logic  Science  Art  Craft 
Operation  Thinking first  Seeing first  Doing first 
Process  1. Define 

2. Diagnose 
3. Design 
4. Decide 

Preparation 
Incubation 
Illumination  
Verification 

Enactment 
Selection 
Retention 

The 
entrepreneurial 
material 

Facts  Ideas  Experiences 

The mental 
process 

Planning and 
programming 

Visioning and 
imagining 

Venturing and 
learning 

Conditions  Clear issue  
Reliable data 
Structured world 

Combination  
of ideas 
Commitment 

Time pressures 
Confusing 
situations 

Temporal 
perspective 

Objective time  Out of time  Subjective time 

Källa: Cunha, 2007, s 4. 
Tabell 2:1 Tre sätt att tänka om entreprenöriellt beslutsfattande (egen översättning).  

 
Den här trepartsansatsen uttrycker alltså tre olika sätt att tänka om entreprenöriellt 
beslutsfattande  som  alla  kan  vara  värdefulla  och  användbara  vid  olika  tillfällen 
och under olika förhållanden och omständigheter. Cunha (2007) menar att i en del 
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fall kan det bästa sättet i en beslutsprocess vara att närma sig en möjlighet genom 
att använda  sig av en  steg‐för‐steg‐ansats: ett problem definieras, diagnostiseras, 
lösningar utformas och ett beslut kan fattas. I andra fall kan beslutsprocessen vara 
annorlunda:  den  erfarne  eller  rutinerade  individen  ruvar  på  en möjlighet  som 
plötsligt växer  fram  i  formen av plötsliga  insikter, ett  slags  inre bild  som  senare 
kan gå i uppfyllelse och bli förverkligad.  
 
När det gäller det här sättet att tänka om entreprenöriella beslutsprocesser är det 
alltså,  enligt  Cunha  (2007),  fråga  om  en  individ  som  under  en  längre  tid  har 
utvecklat kunskap och erfarenhet, och i och med det också skaffat sig en förmåga 
som  kan  leda  till  lyckosamma  upptäckter.  Tur  är  i  det  här  sammanhanget  inte 
någon slumpmässig händelse utan ett resultat av förberedelse. Den tredje och sista 
formen av entreprenöriellt beslutsfattande är  improvisation. Cunha  (2007) menar 
att  ibland  agerar  eller  handlar  individer  för  att  upptäcka.  Handling  kan  då 
betraktas  som  en  färdighet  av  lärande.  I  de  här  fallen  prövar  individerna  olika 
handlingsinriktningar  för att sedan välja den som bäst passar deras problem. De 
upprepar  det  framgångsrika  sättet  och  förkastar  det  mindre  framgångsrika. 
Improvisation  är  en  form  av  erfarenhetsbaserat  lärande  som  kan  hjälpa 
individerna när ett strukturerat beslutsfattande inte är möjligt.  
 
Det  rationella  perspektivet  tar,  enligt Cunha  (2007),  hänsyn  till  faktorer  när det 
gäller  risktagande,  informationsunderlag  etcetera.  Vidare  kan  det  intuitiva 
perspektivet  ses  som  ett  speciellt  karaktärsdrag  avseende  framgångsrika 
entreprenörer  medan  det  improvisatoriska  perspektivet  har  visat  sig  vara 
betydelsefullt under sådana förhållanden när beslut behöver fattas i realtid utifrån 
de resurser som finns tillgängliga vid den tidpunkten. I de här fallen har de, enligt 
Cunha  (2007),  ingen nytta av detaljerade och väl genomtänkta planer. Förmågan 
att agera eller handla med de befintliga resurserna är ett speciellt särdrag när det 
gäller ett improviserat förhållningssätt. 
  
Trepartsansatsen kan, såsom Mintzberg & Westley (2001) också resonerar, ses som 
komplement till varandra snarare än konkurrenter (Cunha, 2007). Det handlar inte 
om  att  förkasta  det  rationella  perspektivet,  menar  Cunha  (2007),  utan  snarare 
argumentera  för  att det  finns  andra  sätt  att  förklara  entreprenöriella  beteenden. 
Trepartsansatsen kan ur en sådan synpunkt skapa möjligheter och ge utrymme för 
framgångsrikt beslutsfattande vad avser entreprenörskap och politik  i samverkan 
samtidigt som den kan synliggöra hinder för detsamma. 
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2.2 Sammanfattning av referensramen 
Den  teoretiska  referensramen  har  givet  vid  handen  att  entreprenörskap  är  ett 
område  som kan ha betydelse  för den  lokala  ekonomins utveckling. En klassisk 
definition  av  entreprenörskap  utgår  från  att  entreprenörens  uppgift  är  att 
kombinera  nya  produktionsmetoder  (Schumpeter,  1934) medan  en  annan  utgår 
från  att  det  är  individens  agerande  som  i  hög  grad  påverkar  de  ekonomiska 
förutsättningarna i ett samhälle (Kirzner, 1973). Entreprenörskap kan vidare förstås 
som  nyskapande  organisering  av  människor  och  resurser  utifrån  visioner  om 
framtiden  (Nilsson,  2002). Entreprenörskap kan också  framställas  i  termer  av  en 
process  i  vilken  uppfinningsförmåga,  risktagande  och  en  förmåga  att  vara 
förutseende  är  tre  bakomliggande  aspekter  på  vad  entreprenörskap  kan  vara 
(Morris &  Jones,  1999). Utifrån  ett  perspektiv  som  tar  avstamp  i  processer  och 
modeller är entreprenörskap till stor del att betrakta som ett resultat av individers 
agerande (Nilsson, 2002).  
 
Det har sedan en lång tid tillbaka funnits krav på den offentliga sektorn att bli mer 
innovativ och dynamisk  (Ramamurti, 1986) och entreprenörskap kan  ses  som en 
nyckelfaktor  inom  denna  sektor  när  det  gäller  att  främja  effektivitet,  förbättra 
produktivitet och att leverera bättre service till allmänheten (Morris & Jones, 1999). 
Det har visat sig att det finns skillnader vad gäller beslutsfattande och risktagande 
inom privat och offentlig sektor (Nutt, 2006). Medan företrädare från den privata 
sektorn grundar sina beslut på och hyser stark tilltro till utredningar av olika slag 
vid beslutsfattande, väljer  företrädare  inom den offentliga att  fatta beslut genom 
att göra överenskommelser med medarbetare på en  jämbördig eller underordnad 
nivå inom den egna organisationen.  
 
En stabil omgivning ger å ena sidan fog för en utveckling av formella, systematiska 
strategiska  planer  (Mintzberg,  1976).  Om  omgivningen  är  instabil  eller  om  en 
organisation är  i behov  av  en kreativ  strategi ger  å  andra  sidan det  inte  samma 
legitimitet  för en på  förhand  formell och systematisk planering. Entreprenörskap 
kan  ses  som  en  multidimensionell  beslutsprocess  innehållande  delar  såsom 
rationalitet,  intuition  och  improvisation  (Cunha,  2007). Den här  trepartsansatsen 
när  det  gäller  entreprenöriellt  beslutsfattande  kan  belysa  varför 
organisationssystem ibland hjälper entreprenöriella handlingar att blomstra medan 
de vid andra tillfällen misslyckas med att göra detsamma. En sådan trepartsansats 
kan  skapa  möjligheter  och  ge  utrymme  för  framgångsrikt  beslutsfattande  vad 
avser entreprenörskap och politik  i samverkan samtidigt som den kan synliggöra 
hinder för detsamma. 
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KAP 3 DEN EMPIRISKA STUDIENS KUNSKAPSTEORETISKA 
OCH METODOLOGISKA ANSATS 

I kapitel 3 redogör jag för den kunskapsteoretiska och metodologiska ansats som ligger till 
grund för den empiriska studiens genomförande. Jag redogör också för studiens design samt 
hur jag gått tillväga i samband med datainsamling och databearbetning, alltså hur data har 
genererats.  Jag  använder mig  av  ett  tillvägagångssätt  som  fokuserar  observationer  och 
enskilda  samtal. Tanken med  ett  sådant  tillvägagångssätt  är  att  dessa  observationer  och 
enskilda  samtal,  vilkas  genomföranden  har  sin  bäring  i  studiens  kunskapsteoretiska  och 
metodologiska  ansats,  i  sig  skapar mening  i materialet. Vidare  redogör  jag  för  studiens 
analys‐ och tolkningsarbete samt dess begreppsbildning. Avslutningsvis reflekterar jag över 
valet av metod, dess styrkor och svagheter.   
 
3.1 Fenomenologi och livsvärldshermeneutik 
 
3.1.1 Den levda erfarenheten i fokus 
För mig framstår entreprenörskap som en mänskligt organiserad, nyskapande och 
inte  alltför  sällan kollektiv  aktivitet. Entreprenörskap kan,  såsom  jag har  försökt 
redogöra  för  i kapitel 2, vara kopplat  till en enskild  individs agerande utifrån en 
kreativ vision i vilken befintliga och eventuellt tillkommande resurser kombineras 
för  första gången. Entreprenörskap kan också  framställas  i  termer av en process. 
Entreprenöriell  och  processuell  orientering  utifrån  aspekter  såsom 
uppfinningsförmåga,  risktagande  och  en  förmåga  att  vara  förutseende  utgör 
tillsammans med vad som kan sägas utmärka ett entreprenöriellt område således 
goda  förutsättningar  för  den  plats  som  vill  åstadkomma  lokal  ekonomisk 
utveckling. Men  entreprenörer  agerar  inte  i  något  slags  isolerat  sammanhang. 
Entreprenörskap uppstår i någon mening genom att interagera med andra, oavsett 
om det utövas på  en  lokal, nationell  eller  internationell nivå. Vidare  är det  inte 
ovanligt  att  aktörer  såsom  politiker,  kommunala  och  statliga  företrädare  har  en 
ganska  framträdande  roll när det  handlar  om  vilka möjligheter  och/eller  hinder 
entreprenörskap omgärdas av när det utövas på  en plats, åtminstone  i  ett  lokalt 
perspektiv. Entreprenörskap blir, utifrån ett sådant  teoretiskt perspektiv, en  form 
av aktivitet jag själv bör engagera mig i när jag i den här studien är nyfiken på att 
förstå de beslutsprocesser som ger möjlighet eller hindrar att entreprenöriella idéer 
i  en  lokal  kontext  förverkligas.  Således  bör  jag  ha  som  ambition,  när  jag  skall 
studera processer av det slaget, att lämna mitt skrivbord och förflytta mig till den 
plats  och  det  rum  där  en  sådan  kollektiv  aktivitet  pågår.  Utifrån  ett  sådant 
kunskapsintresse  kan  fenomenologi  bli  en  lämplig  kunskapsteoretisk 
forskningsansats då den fokuserar på  läran om världen såsom den visar sig samt 
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läran  om  det  som  visar  sig.  Den moderna  fenomenologins  grundare,  Edmund 
Husserl  (1859‐1938),  formulerade dess grundläggande princip på  följande sätt: Vi 
vill  gå  tillbaka  till  sakerna  själva  (Bengtsson,  2001).  Fenomenologin  tar  varken 
vetenskapliga  teorier, sunda  förnuftet eller åsikter överlag  för givna. Det handlar 
istället om att försöka göra rättvisa åt de objekt som är föremål för undersökning, 
alltså sakerna själva och vår tillgång till dem kan vara erfarenheten. Det är, utifrån ett 
fenomenologiskt  perspektiv,  i  erfarenheten  som  sakerna  visar  sig  och  det  är 
således utifrån erfarenheten som sakerna bör klargöras. Fenomenologin går alltså 
ut  på  att  i  någon  betydelse  få  grepp  om  sakerna  såsom  de  kan  visa  sig  i 
erfarenheten. Få grepp om sakerna genom att försöka begreppslägga dem utifrån 
deras egna villkor.  
 
En av Husserls efterföljare var Maurice Merleau‐Ponty (1908‐1961) som bedrev en 
av  Husserl  inspirerad  fenomenologi,  betecknad  som  livsvärldsfenomenologi 
(Bengtsson, 2001). Livsvärlden är enligt honom den konkreta erfarbara verklighet 
som vi dagligen lever våra liv i och oftast tar för given i våra aktiviteter. Vad som 
utgör verklighet och vad som utgör erfarenhet av denna verklighet, det vill säga 
empiri,  är  sedan  en  lång  tid  tillbaka  föremål  för  diskussion  (Arbnor  &  Bjerke, 
1994). Men  när  man  i  dagligt  tal  refererar  till  verklighet  och  erfarna  upplevelser 
brukar man,  enligt Arbnor & Bjerke  (1994),  avse den yttre verkligheten, det vill 
säga den vi har omkring oss samt sinnesintryck av denna. Vetenskapen kan sägas 
vara  beroende  av  livsvärlden  eftersom  det  är  där  som  vetenskapen  hämtar  sitt 
erfarenhetsmaterial och det är i samma värld som vetenskapen bedrivs (Bengtsson, 
2001). Men vetenskapen är  inte  identisk med  livsvärlden då vetenskapen  i någon 
mening  består  av  ambitionen  att  med  teorier  systematiskt  begreppslägga 
verkligheten. En verklighet vilken  i min studie alltså motsvaras av det empiriskt 
insamlade materialet. Det innebär, enligt Bengtsson (2001), att vetenskapen består 
av  idealiseringar  av  den  konkret  levda  verkligheten.  Det  innebär  i  sin  tur  att 
samtidigt  som  den  förlorar  i  konkretion  vinner  den  i  begriplighet  på  en  högre 
intellektuell nivå.  
 
Fenomenologi  är  en  forskningsansats  som  bygger  på  vissa  kunskapsteoretiska 
principer som till exempel öppenhet, följsamhet och omedelbarhet. 

 
3.1.2 Livsvärldshermeneutik som analysmetod 
Med  en  fenomenologisk  forskningsansats  som  grund  kan  analysen  av  data  ske 
utifrån ett perspektiv som tar avstamp i en livsvärldshermeneutik. I hermeneutisk 
filosofi  ligger  betoningen  på  förförståelse  och  tolkning  (Dahlberg,  Drew  & 
Nyström,  2001).  Hermeneutik  kan  på  så  vis  handla  om  något  mycket 
allmänmänskligt,  att  tolka  och  förstå  (Ödman,  1994).  De  hermeneutiska 
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vetenskaperna bygger på ett intresse i att öka förståelsen mellan människor och av 
den  anledningen  tillämpas  i  första  hand  kunskapsformen  tolkning. 
Kunskapsintresset  kan,  enligt  Ödman  (1994),  definieras  som  ett  intresse  i 
förmedling  av  ömsesidig  förståelse  med  avseende  på  möjliga  innebörder  i  till 
exempel handlingar.  
 
Att  tolka  kan  vara  att  ange  betydelser,  vi  berättar  att  vi  ser  något  som  något 
(Ödman, 1994). Det gör vi när förförståelsen inte räcker till. Vi tolkar av den enkla 
anledningen att vi vill förstå det vi  inte förstår för att kunna orientera oss. Det är 
detta spänningsförhållande som skapar tolkning, menar Ödman (1994). Tolkandet 
kan  ses  som  en odelbar  akt  i vilken vi  frilägger och  tilldelar mening åt det  som 
tolkas. Friläggandet pekar på det gamla, det som kanske  redan är känt av andra 
eller av oss själva, medan den tilldelade aspekten hänger samman med tolkningens 
framtidsinriktning  genom  att  vi  tar  ställning  till  en  företeelses möjligheter.  Ett 
sådant här  tolkningsförfarande har  jag  försökt att praktisera genom utarbetandet 
av den här uppsatsens kapitel 4, 5 och 6 vilka alla syftar på att peka på det gamla, 
det som kanske redan är känt av andra eller av oss själva. Den tilldelade aspekten 
som  hänger  samman  med  tolkningens  framtidsinriktning  har  jag  försökt  att 
praktisera genom utarbetandet av uppsatsens kapitel 7 och 8 vilka båda syftar till 
att ta ställning till en företeelses möjligheter. Utifrån ett sådant tolkningsförfarande 
kan  förståelsen,  enligt  Ödman  (1994),  därmed  utvecklas  i  ett  historiskt 
sammanhang och är själv tillfällig, i rörelse, då vi tolkar och förstår från aspekter 
som  betingats  och  skapats  i  vårt  förflutna.  Men  eftersom  förståelsen  är 
framtidsinriktad,  kan  den  överskrida  sin  egen  fakticitet  och  genom  det  också 
befinna sig  framför sig själv samtidigt som den bygger på det  förflutna. Den här 
framtidsaspekten har jag i mitt arbete försökt att praktisera genom att i uppsatsens 
kapitel 8 avslutningsvis  lyfta fram  implikationer och förslag till fortsatt forskning 
på området. 
 
Den övergripande fenomenologiska principen om vetenskaplig öppenhet gör klart 
att  huvudregeln  är  att  vara  öppen  inför  forskningsdata  (Dahlberg  et  al,  2001). 
Samtidigt som den principen gör sig gällande är det nödvändigt med någon slags 
systematik som skiljer det vetenskapliga och rigorösa arbetet från det oreflekterade 
förhållningssättet  som  vi  kanske  många  gånger  har  i  den  konkreta  erfarbara 
verklighet, alltså livsvärlden, som vi har runtomkring oss och dagligen lever våra 
liv i. En tolkande analys utifrån en livsvärldshermeneutik bör, enligt Dahlberg et al 
(2001), av den anledningen beskriva sina vetenskapliga metodologiska tolkningar i 
termer  av  följande  frågor:  Vilka  data  har  använts  i  tolkningen  och  hur  var  de 
insamlade? Vilka frågor har blivit ställda? Hur har öppenhet praktiserats? Hur har 
tolkningarnas  relevans  blivit  verifierad?  Vilken  påverkan  har  forskarens 
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förförståelse  haft  på  tolkningarna?  De  här  frågeställningarna,  samt  övriga 
reflektioner vad  avser mitt  val  av metod,  kommer  jag  längre  fram  i  kapitlet  att 
återkomma till.  
 
3.1.3 Vetenskapligt förhållningssätt 
Jag  har  således  intresserat  mig  för  aktörerna  i  projektet  och  deras  konkreta 
erfarenheter från vardagslivets perspektiv, alltså erfarenheter från deras livsvärld. 
I studien har jag utgått från aktörernas egna upplevelser av projektet Björntanden, 
alltså  utgått  från  vad  deras  egna  erfarenheter  av  projektet  har  kunnat  betyda 
genom att  tolka möjliga  innebörder  i deras ageranden,  till exempel  i vad de har 
sagt och i vad de har gjort.  
 
Med  ovanstående  perspektiv  som  grund  har  jag  tillämpat  en 
livsvärldshermeneutisk ansats, som har handlat om att tolka och förstå aktörernas 
levda  erfarenhet  av  fenomenet,  vilket  i  den  här  studien  har  varit  projektet 
Björntanden. Förhållandena för studien har därmed skapats genom att delta inom 
det fält som har studerats (Dahlberg et al, 2001). Det har varit nödvändigt för mig 
att vara tillsammans med fenomenet så som det har erfarits av aktörerna i studien. 
Vidare  har  det  handlat  om  att  identifiera  aktörer  som  kan  ha  haft  förmåga  att 
erbjuda viktig information om fenomenet och fältet. Där aktörerna ha varit, har jag 
försökt att vara. Via observationer, enskilda samtal samt projektdokumentation har 
jag  försökt praktiserat öppenhet,  följsamhet och omedelbarhet, vilka är ansatsens 
utmärkande  karaktäristika.  Att  ha  fokuserat  på  aktörernas  levda  erfarenhet  av 
fenomenet har  således utgjort  studiens drivkraft  framåt. På  så  sätt har det varit 
möjligt att skapa en sammanhängande berättelse och således ett forskningsbidrag 
om de beslutsprocesser som ger möjlighet eller hindrar att entreprenöriella idéer i 
en lokal kontext förverkligas. 
 
Jag  har  valt  att  låta  mig  inspireras  av  den  fenomenologi  som  många  gånger 
tillämpas inom vårdvetenskaplig forskning. Inte av den anledningen att jag ser på 
entreprenörskap  som  om det  vore  något  sjukt  begrepp  och  av den  anledningen 
behöver  bli  botad  från  något  illasinnad  symptom  eller  sjukdom.  Tvärtom, 
entreprenörskap  är  för mig, precis  som kanske varje  enskild människa kan vara 
när denne mår som allra bäst, en källa till liv.  
 
Men för att komma till sin rätt och bidra till utveckling, alltså i någon mening vara 
en källa  till  liv, kan entreprenörskap  som begrepp behöva ges vård och omsorg. 
Och  på  samma  sätt  som  vårdvetenskapens  forskningsmetoder  ibland  är 
intresserade av hur människor upplever olika fenomen, till exempel hur individer 
med  traumatiska  skador  upplever  fruktan,  hur  äldre  personer  upplever 
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välbefinnande (DePoy & Gitlin, 1994) har jag varit intresserad av att försöka förstå 
aktörernas  upplevelser  av  projektet  Björntanden. Alltså  i  någon mening  försökt 
förstå  aktörernas  egna  upplevda  erfarenhet  av  projektet,  eller  med  andra  ord, 
deras  erfarenheter  och  upplevelser  av  en  entreprenöriell  idé  och  de 
beslutsprocesser som den omfattas av.  Jag har  inte,  i det här  forskningsprojektet, 
studerat de enskilda aktörernas  livsvärldar utan alltså endast de erfarenheter och 
de upplevelser  som de har  i  relation  till det  fenomen  som har  studerats.  Jag har 
vidare försökt att återge beskrivningar av upplevelserna så som de har berättats av 
aktörerna  själva. Utifrån  ett  sådant  perspektiv  anser  jag  att  en  fenomenologiskt 
inspirerad forskningsansats fyller en funktion och har ett berättigande inom själva 
entreprenörskapsområdet men också inom företagsekonomisk forskning när andra 
fenomen skall studeras. 
 
3.2 Forskningsdesign 
 
3.2.1 Forskningsdesign och datagenerering     
Min uppsats bygger på en  fältstudie av projektet Björntanden. Att  försöka nå en 
förståelse  för  en  naturlig miljö  kan  innebära,  att  i  ett  utsträckt  fältengagemang, 
studera  den  i  all  dess  komplexitet  (Depoy  &  Gitlin,  1994).  I  september  2003 
kontaktade  jag  ordföranden  i  projektets  dåvarande  styrgrupp  och  gjorde  en 
förfrågan om  jag,  i en fältstudie, kunde få följa projektet. Anledningen var att  jag 
utifrån mitt intresseområde entreprenörskap var nyfiken på varför ett antal lokala 
entreprenörer  och  näringslivsaktörer,  av  vilka  många  redan  hade  gjort  sig  ett 
framträdande namn i framförallt Östersund och Jämtlands län, var intresserade av 
att  samverka  med  varandra,  med  aktörer  från  Östersunds  kommun  och  med 
aktörer från Länsstyrelsen i Jämtlands län kring ett projekt som till sin omfattning 
och  sitt  innehåll  kunde  betraktas  som  en  entreprenöriell  idé,  av  extraordinär 
karaktär  inom  upplevelseindustrins  område. Det  här  var  dock  en  definition  av 
projektet som  jag vid den här  tidpunkten  inte var medveten om men som under 
studiens  gång  skulle  bli  alltmer  karaktäristisk  och  tydlig.  Jag  erhöll  ett  positivt 
besked  angående  min  förfrågan  och  fick  tillgång  till  det  material  som  då  var 
producerat i projektet. Studien kunde därmed ta sin början.  
 
Tillvägagångssättet  i studien har varit att  i hög grad  låta det empiriska  fältet tala 
till mig. Den  första  delen  av  ett  sådant  fältarbete  kan  således  bli  ostrukturerad 
(Dahlberg et al, 2001). En forskare ute på fältet vet kanske inte omedelbart vad som 
bör  studeras  eftersom  det,  inom  varje  fält,  kan  finnas  oräkneliga  fenomen  att 
beröra. Det är utifrån en sådan utgångspunkt, kanske endast efter en tids vistelse 
på fältet som intressanta och relevanta frågor kan bli utformade och en formenlig 
datainsamling kan påbörjas. Förhållandena för studien kan alltså skapas genom att 
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delta  inom  det  fält  som  skall  studeras  (Dahlberg  et  al,  2001).  Grunden  och 
förutsättningen  för att kunna  förstå kan vara  förförståelsen, vilken kan bygga på 
tidigare  lärdomar och erfarenheter som också kan  inbegripa  tidigare upplevelser 
och känslor  (Ödman, 2004). Men  trots vår  förförståelse av världen kan vi behöva 
vara  tillsammans med  sakerna,  fenomenet,  så  som  det  är  erfaret  av  aktörerna  i 
studien (Dahlberg et al, 2001). Dock har förförståelsen kanske kunnat bidra till en 
första  orientering  som  kan  göra  det  enklare  att  gå  vidare  (Ödman,  2004).  Att 
fokusera på aktörernas  levda erfarenhet av  fenomenet,  som  i den här  studien är 
projektet  Björntanden,  utgör  således  studiens  drivkraft  framåt. Och  för  att  inte 
tappa fokus bör uppmärksamheten hela tiden vara riktad mot betydelser och vad 
det är som kan skapa deras form och innehåll, vara riktad mot möjliga innebörder i 
till exempel handlingar.  I det här arbetet använder  jag mig,  förutom av uttrycket 
handlingar,  också  av  uttrycket  ageranden  vilket  till  exempel  innefattar  att 
aktörerna  i ord gav uttryck  för något  likväl  som  att de  i handling kanske också 
utförde det som de uttryckte sig om. För en utförligare definition, se avsnitt 3.4.3. 
 
3.2.2 Tolkningsarbete 
Den vetenskapliga attityden till tolkning är konkretiserad i den cirkulära processen 
av förståelse (Dahlberg et al, 2001). Tolkningen utgör en spiralliknande rörelse som 
går  från helheten  till delarna och  tillbaka  till helheten  igen  i syfte att kunna  fatta 
tag i de betydelser som data bildar. Spiralen tar sin början i det fenomen som utgör 
forskningsobjektet.  Den  hermeneutiska  analysen  börjar,  enligt  Dahlberg  et  al 
(2001), med  att man  avläser  helheten  för  att  erhålla  en  preliminär  förståelse  för 
fenomenet  och  dess  kontext  innan  delarna  kommer  i  fokus.  Helheten  belyser 
delarna och delarna helheten (Ödman, 2004). Del och helhet bör ömsesidigt stödja 
varandra. Redan  i denna  initiala  fas av analyserandet kan det påbörjas en dialog 
med  texten av data  (Dahlberg  et al, 2001). Den här övergripande  läsningen  eller 
initiala  formen  av  tolkningsarbete och  analys kan  alltså  ses  som  en  slags dialog 
som kan ge några ledtrådar om vad det hela handlar om. Jag som läsare bör bara 
försöka hålla kvar en övergripande känsla för data och inte redan i det här initiala 
skedet av  tolkningsarbetet  försöka  tematisera någon aspekt av  texten baserad på 
den övergripande läsningen (Giorgi, 1997).  
 
Den  preliminära  tolkningen,  eller  den  tentativa  tolkningen  av  den  första 
läsningens  resultat  bör  noteras  (Dahlberg  et  al,  2001).  Därefter  påbörjas  en  ny 
dialog med  texten  för att  söka efter de djupare, underliggande och  ibland dolda 
betydelserna. Eftersom  fenomenologin  fokuserar på betydelser är också grunden 
för delning i delar att urskilja betydelser (Giorgi, 1997). När analysen baseras på en 
process  som urskiljer  betydelser,  går man  igenom  hela  texten  samt  konstituerar 
delarna som betydelseenheter. Det här är, enligt Giorgi (1997), en rent beskrivande 
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term  som  kännetecknar  att  en  särskild  betydelseenhet,  relevant  för  studien  och 
som kommer att klargöras senare, är till innehållet inom den segregerade enheten. 
De relevanta betydelseenheterna formas genom en slower rereading of the description 
och varje gång en övergång av betydelse kan erfaras i texten så görs en markering 
och  läsandet  fortsätter  ända  tills  nästa  betydelseenhet  är  urskild  och  så  vidare. 
Resultatet  av  det  här  är  en  serie  av  betydelseenheter,  fortfarande  uttryckta  i 
aktörens eget vardagsspråk. Syftet med ett sådant här tolkningsarbete är att finna 
idéer och budskap i texten vilka till en början kanske inte är tydliga (Dahlberg et al, 
2001). Giorgi  (1997) menar  att  en  attityd  som  är  lyhörd  för  ämnesdisciplinen  är 
viktig likväl en attityd som är lyhörd för det fenomen som studeras. 
 
När  betydelseenheterna  är  fastställda  behöver  de  bli  grundligt  undersökta  och 
omskrivna  så  att  ämnesdisciplinens  värde  i  varje  enhet  kan  göras mer  tydligt 
(Giorgi,  1997).  Aktörer  beskriver  vanligtvis  deras  konkreta  erfarenheter  från 
vardagslivets  perspektiv. Man  kan  dock  inte,  enligt Giorgi  (1997),  rätt  och  slätt 
använda aktörernas ord av den anledningen att de just är givna från vardagslivets 
perspektiv. Från en fenomenologisk utgångspunkt är livsvärlden för‐teoretisk och 
för‐vetenskaplig  och  ännu  inte  teoretisk  eller  vetenskaplig  i  sig  själv.  Det 
ämnesdisciplinära perspektivet som används för tolkningsarbete och analys är mer 
ihopdraget och  sammanhållet  än vardagslivets perspektiv. Det är därför  som  en 
omgestaltning av aktörernas vardagsspråk är nödvändig, menar Giorgi (1997). Det 
måste  uttryckas  i  relevanta  begrepp  för  den  vetenskapliga  ämnesdisciplin  som 
används.  
 
En hermeneutisk analys förlitar sig på externt stöd, såsom teorier (Dahlberg et al, 
2001). Dock  bör man  i  analysen  fortsätta  att praktisera  öppenhet  inför data  och 
deras betydelser, vara nära de  innebörder som  finns  i ursprungliga data och  inte 
låta eventuella teorier styra. En teori, vars syfte kan vara att hjälpa forskaren att se 
data och deras betydelser bättre, bör enligt Dahlberg et al (2001), inte väljas innan 
data  har  pekat  ut  behovet  av  den  vilket  innebär,  att  en  teori  inte  kan  vara  ett 
faktum redan i bakgrunden till en hermeneutisk studie. Teorier kan också, förutom 
ovanstående syfte, utgöra ett medel att kontrollera det egna tolkningsarbetet då de 
ger en möjlighet att upptäcka och granska i vilken mån ens egna slutsatser skiljer 
sig  från  vad man  enligt  teorin  hade  anledning  att  vänta  sig  (Ödman,  1994).  En 
förutsättning  är  dock  att  den  eller  de  inte  valts  ut  för  att  stämma  in  på  de 
förväntningar som man har på utfallet. Det skulle i sådana fall kunna innebära att 
motsägande  data  avfärdas  som  betydelselösa  eller  omtolkas  så  att  de 
överensstämmer med  teorin  (Ödman,  2004). Av  den  anledningen  kan  det  vara 
värdefullt  att  låta mer  än  en  teori  förekomma  i  den  tolkande  processen  för  att 
konkurrera (Dahlberg et al, 2001).  



   

36 

En  fara  med  att  använda  distanserade  verktyg  såsom  teorier  i  samband  med 
analysarbetet  kan  dock  vara  att  man  blir  just  alltför  distanserad  och  slutligen 
kommer  för  långt  bort  ifrån  fenomenet  (Dahlberg  &  Dahlberg,  2004).  I  den 
meningen  kan  det  fordras  en  öppenhet  och  ständig  beredskap  på  att  ändra  sin 
förförståelse  utifrån  vad  materialet  berättar  (Ödman,  2004).  Ett  sådant  här 
tolkningsarbete kan  liknas vid en öppen  förståelseprocess  i vilken de samtalande 
parterna,  läsaren och texten, genom dialog kan  lyssna på varandra och ta  intryck 
av varandras argument.  
 
Tolkningsarbetet kan därmed bestå av två huvudmoment, ett inomtextligt i vilket 
de  olika  delarna  av  primärtexten  relateras med  varandra,  och  ett  kontextuellt  i 
vilken primärtexten relateras  till sekundära  texter och ges betydelse  i relation  till 
dessa (Ödman, 1994; 2004). Med det avses kunskaper om det sociala och kulturella 
sammanhang av vilka  texten är  en del  (Ödman, 1994). Genom att konstruera en 
kontext av  till exempel  liknande  forskning och  litteratur  i ämnet kan det byggas 
upp en förförståelse som gör det möjligt att tolka den primära texten som en del av 
ett  meningssammanhang  (Ödman,  2004).  En  av  hermeneutikens  viktigaste 
uppgifter är därmed, enligt Ödman (2004), att rekonstruera den kontext av vilken 
det  tolkade  spåret  är  en  del  då  varje  företeelse  kanske  endast  kan  förstås  i  sitt 
meningssammanhang, i sin kontext. Ett sådant tillvägagångssätt har jag försökt att 
praktisera genom utarbetandet av den här uppsatsens kapitel 1, 2, 4, 5 och 6.  
 
Kännedom om kontext kan av den anledningen ge stadga åt tolkningarna vilket i 
sin  tur blir  ett  led  i  arbetet  att konstruera  rimliga  tolkningar  (Ödman,  2004). En 
kunskap om kontext blir således en förutsättning för att kunna öka giltigheten hos 
de  tolkningar  som  är  gjorda  i  framförallt  uppsatsens  kapitel  7  men  även  i 
uppsatsens kapitel 8. Av samma anledning blir det, enligt Ödman (2004), därmed 
möjligt att tala om validitet även inom hermeneutiken. Genom ett tillvägagångssätt 
av  det  här  slaget  kan  tolkningsarbetet  kontrolleras,  det  skapas  en möjlighet  för 
läsaren att granska de gjorda tolkningarna och på så sätt kan även deras giltighet 
ökas  (Ödman,  2004).  Dock  är  det  ju  så  att  det  är  tolkaren  själv,  utifrån  sin 
subjektivitet och verklighet, som slutligen måste bestämma vad som i det enskilda 
fallet  är  rimligt.  Det  som  med  andra  ord  avgör  kan  vara  vårt  eget  tolkande 
omdöme och vårt  eget  logiska  tänkande. Det avsedda  slutresultatet av  en  sådan 
här forskningsdesign är begreppsbildning. 
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3.3 Datainsamling 
 
3.3.1 Observationer 
Jag  har  valt  observation  som  den  huvudsakliga  datainsamlingstekniken  i 
kombination  med  enskilda  samtal.  I  vissa  studier  är  kanske  inte  intervjuer 
tillräckliga  (Dahlberg,  in press). Genom deltagande observation ute på  fältet kan 
jag erhålla  information som kanske kan vara svår att undersöka genom ordinära 
intervjuer.  Jag  kan  se  interaktion  och  kommunikation  som  sker  framför  mig, 
människors  uppträdande,  deras  gester  och  andra  kroppsliga  uttryck,  i  direkt 
relation till fenomenet som jag försöker förstå (Dahlberg, in press). Jag kanske kan, 
genom  att  inta  ett mer  distanserat  perspektiv  än  aktörerna,  se mönster  som  är 
osynliga  för dem som är mer  involverade. Syftet med observationerna är således 
att skapa förståelse för vad det är som är av betydelse för aktörerna på fältet, eller 
med andra ord att försöka förstå utifrån en öppen position, vad som finns bortom 
till  exempel  projektbeskrivningar,  ekonomiska  beräkningar,  uttalanden  i media 
etcetera när det gäller projektet Björntanden. Sammantaget så kan  jag, genom att 
observera den  faktiska  interaktionen  i ögonblicket, bli medveten om  information 
som kanske aldrig skulle ha visat sig under till exempel en intervju (Dahlberg et al, 
2001, Dahlberg,  in  press).  Svårigheter  kan  dock  uppstå  att  avgränsa  fenomenet, 
såsom man kan  i en  intervju, då  fenomenet kan sägas vara  inbäddat  i kontexten. 
Min  uppmärksamhet  riskerar  under  sådana  förhållanden  att  riktas  överallt  och 
därmed kanske ingenstans.  
 
Jag har, sedan februari 2004, deltagit i egenskap av observatör på de styrelsemöten 
som  det  privata  näringslivet  har  hållit  i  samband  med  projektet  Björntandens 
tillblivelse. Kallelse till mötena har skett via e‐post, och jag har omfattats av den e‐
postsändlista  som  styrelsen  kallats  via.  E‐postsystemet  har  även  fungerat  som 
informationskanal  de  gånger  projektledaren  för  Björntanden  har  velat 
uppmärksamma  styrelseledamöterna  på  aktuella  händelser  som  gällt  projektet. 
Mötena  har  i  huvudsak  hållits  i  ett  och  samma  styrelserum,  men  lunch‐  och 
kvällsmöten på annan plats har också förekommit. Under dessa möten, som pågått 
mellan  1,5  och  2,5  timmar,  har  jag  så  långt  det  varit möjligt  antecknat  det  som 
sagts,  kroppsuttryck,  gester,  etcetera. Vid  nedtecknandet  har  jag  utlämnat mina 
analytiska reflektioner tills dess att jag renskrivit anteckningarna, vilket har skett i 
så  nära  anslutning  som möjligt  till mötena. Det  senare momentet  har  tillfört  en 
nödvändig  distans  avseende  observationen  vilken  i  sig,  inte  varit möjlig  under 
själva observationstillfället då  jag har  försökt att  inta ett så öppet  förhållningssätt 
som möjligt (Dahlberg et al, 2001). Ett öppet förhållningssätt som har inneburit att 
jag  har  försökt  följa  det  som  har  varit  av  betydelse  för  aktörerna  i  projektet 
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Björntanden, eller med andra ord vad som har varit aktörernas levda erfarenhet av 
det fenomen som har studerats.  
 
Det erhållna materialet har vid ett antal tillfällen givit anledning att återkomma till 
någon av aktörerna för att jag och aktören bättre skall förstå betydelsen av vad som 
sagts eller gjorts på mötet. Dessa återkopplingar har skett per telefon och i så snar 
anslutning  som möjligt  till mötena. Återkopplingarna  har  även  inneburit  att  jag 
inte helt saknat aktörens egna ord för att beskriva olika situationer, vilket annars 
brukar  betraktas  som  en  svaghet  vid  användandet  av  observation  som 
datainsamlingsteknik.  
 
Utöver  näringslivets  styrelsemöten  har  jag  deltagit  och  utfört  observationer,  så 
långt  det  varit möjligt,  i  de  sammanhang  där  Björntanden  har  behandlats,  till 
exempel  Investera  i  Jämtlands  års‐  och  medlemsmöten,  kommunens 
informationsmöten  angående  översiktsplan  för  Östberget,  kommunfullmäktiges 
möte då Björntanden har varit en punkt på dagordningen, publika möten etcetera. 
Där aktörerna har varit, har jag försökt att vara. 
 
3.3.2 Enskilda samtal 
Vidare har  jag  fört enskilda samtal med aktörerna. Målet med ett samtal som  tar 
sin utgångspunkt  i  fenomenologin är att  få aktören att reflektera över  fenomenet 
och  det  är  således  aktörens  perspektiv  som  har  prioritet  (Dahlberg  et  al,  2001). 
Intervjuarens roll är att stödja aktörens försök att reflektera. Både intervjuaren och 
aktören bör förstå fenomenet bättre som ett resultat av samtalet. Att delta  i en så 
kallad  livsvärldskonversation  innebär  därmed,  enligt  Dahlberg  et  al  (2001),  att 
försöka föra aktörerna närmare deras egen erfarenhet, att vidga deras medvetenhet 
och  förståelse. Utgångspunkten  för mina  enskilda  samtal  har  varit  det  som  har 
observerats på fältet, och det är en form av informella intervjuer som kan betraktas 
som  lämpliga  vid  fältarbete  (Dahlberg  et  al,  2001).  Ett  sådant  möte  har  skett 
ansikte‐mot‐ansikte  och  tidsåtgången  har  varierat  mellan  en  till  två  timmar. 
Platsen  för mötet har aktören själv  fått välja och har då  i huvudsak blivit dennes 
arbetsrum. Vid ett tillfälle valde dock en aktör att vi skulle mötas på ett konditori. 
Under de enskilda samtalen har jag fört anteckningar utifrån samma principer som 
under observationerna.  
 
Jag har med dessa enskilda samtal haft som ambition att försöka förstå framför allt 
följande  frågeställningar: 1) vilken betydelse har den entreprenöriella  idén, alltså 
projektet  Björntanden,  haft  för  den  aktör  som  jag  samtalat  med,  2)  vad  har 
projektet  inneburit  för  aktören,  alltså  hur  har  aktören  erfarit  projektet,  3) 
vilket/vilka problem har aktören ansett att projektet har burit med sig samt 4) vad 
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har  aktörens  syn  på  samverkan med  de  andra  aktörerna  i  projektet  inneburit. 
Dessa fyra frågor har varit en gemensam utgångspunkt i de enskilda samtalen som 
har  hållits  med  aktörerna.  Beroende  på  hur  de  har  svarat,  har  övriga  frågor 
formulerats  i den stund som  jag har erhållit svaren. De uppföljande frågorna och 
kommentarerna  har  varit  ett  försök  från  min  sida  att  inta  ett  spontant  och 
engagerat förhållningssätt.  
 
Avsikten  med  ett  sådant  förhållningssätt  har  varit  att  inte  låta  förutfattade 
meningar, grundade  i min egen  förförståelse,  styra aktören då min ambition har 
varit  att  ta del  av dennes  levda  erfarenhet,  av  vilken  jag på  förhand  inte  visste 
särskilt mycket om (Dahlberg et al, 2001). Genom ett sådant förhållningssätt har jag 
alltså  försökt  praktisera  öppenhet,  följsamhet  och  omedelbarhet  vilket  också  är 
fenomenologins och många andra kvalitativa metoders utmärkande karaktäristika. 
Dock är det nog så att en fullständig parentes om min förförståelse inte är möjlig 
och  inte  heller  något mål  i  sig, men  självreflektion  tillsammans med  en  tyglad, 
återhållsam  förförståelse  kan  vara  en  viktig  hjälp  när  jag  skall  separera  min 
erfarenhet  från  aktörens  (Dahlberg  et  al,  2001).  Självreflektionen  som  sådan kan 
kanske därmed också öka  studiens validitet. De  enskilda  samtalen har  avslutats 
med att jag har frågat aktören om det är något som denne vill tillägga.  
 
Kombinationen  av observationer och  enskilda  samtal kan, utifrån  ett  sådant här 
tillvägagångssätt  kanske  sägas  ha  likheter  med  triangulering,  det  vill  säga 
datainsamling  (mätningar)  om  ett  bestämt  fenomen  med  två  olika  oberoende 
datainsamlingstekniker  vars  resultat  ställs  mot  varandra  (Saunders,  Lewis  & 
Thornhill, 1997).  
 
3.3.3 Urval och omfattning 
Urvalet  av  aktörer har  skett utifrån  att de har visat  sig vara betydande  i någon 
mening, att de  i någon  form av ageranden har påverkat projektet Björntanden.  I 
samband med de enskilda samtalen har jag avslutningsvis även frågat den aktuella 
aktören som  jag har samtalat med, om vem denne har ansett vara betydande  för 
projektet  eller  vem  denne  har  ansett  påverkat  det. Det  eller  de  namn  som  har 
angivits har  jag sedan i min tur kontaktat för ett enskilt samtal. Det kan också ha 
varit så att jag redan har talat med den aktören. Urvalet har på så sätt handlat om 
att  identifiera  nyckelaktörer  som  kan  ha  haft  förmåga  att  erbjuda  viktig 
information om fenomenet och fältet (Dahlberg et al, 2001). Dessa aktörer kan dock 
ha ändrats beroende på i vilken riktning studien ha framskridit.  
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Urvalet av aktörer har således skett ur följande grupper: 
 

• Betydande aktörer från det privata näringslivet med anknytning till 
projektet Björntanden. 

• Betydande aktörer från Östersunds kommun med anknytning till 
projektet Björntanden. 

• Betydande aktörer från Länsstyrelsen i Jämtlands län med anknytning 
till projektet Björntanden. 

 
Sedan  september  2003  till  och  med  augusti  2006  har  jag  deltagit  på  21 
styrelsemöten med 10 återkopplingar per telefon som följd, genomfört 17 enskilda 
samtal med 14 olika aktörer samt deltagit och genomfört observationer i 11 andra 
sammanhang där Björntanden har behandlats. 
 
En  annan  relevant  källa  för den  nu  aktuella  studien  har  varit det material, den 
projektdokumentation,  som  har  producerats  i  samband  med  projektet 
Björntandens tillblivelse. Här har jag haft tillgång till det material som det privata 
näringslivet  har  producerat,  både  det  officiella  samt  det  inofficiella.  Från 
kommunens sida har jag haft tillgång till det officiella. Ytterligare material som har 
varit  av  värde  har  varit  det  som  har  producerats  via  media,  i  vilket  också 
allmänhetens röster har kommit till tals. 
 
3.4 Analys och begreppsbildning 
 
3.4.1 Analys- och tolkningsarbete 
Jag har,  i  samband med det  fältarbete  som  jag har bedrivit  samt det analys‐ och 
tolkningsarbete  som  mina  insamlade  data  omfattas  av,  umgåtts  med  mitt 
empiriska material under  en  relativt  lång  tidsperiod.  I  september  2003  hade  jag 
min  första  kontakt  med  aktörerna  i  projektet  Björntanden.  I  februari  2004 
genomförde  jag min  första  observation  och  i  augusti  2006  genomförde  jag,  per 
telefon, det sista enskilda samtalet. Vid varje observation och enskilt samtal har jag 
fört anteckningar med papper och penna för att i så snar anslutning som möjligt till 
dessa  tillfällen,  renskriva  desamma,  se  också  3.3.1  och  3.3.2.  Även  om  jag  har 
försökt  att  inta  ett  så  öppet  förhållningssätt  som  möjligt  och  inte  låta  min 
förförståelse styra när jag har varit ute på fältet så påbörjas det redan där på plats i 
någon mening ett analys‐ och tolkningsarbete då det är jag, genom mitt arbete med 
papper och penna, som selekterar det som skall antecknas även om min ambition 
varje gång har varit att anteckna så mycket som möjligt av vad som har sagts och 
gjorts.  Det  här  är  förstås  något  som  skulle  kunna  ha  undvikits  genom  att  till 
exempel använda sig av bandspelare. Jag bestämde mig dock redan vid den första 
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observationen  som  genomfördes  på  ett  styrelsemöte  hos  intressenterna  från  det 
lokala näringslivet, att bandspelare skulle kunna utgöra ett hinder och utifrån det 
också kanske hämma det som sades och kanske framförallt att hämma saker från 
att överhuvudtaget bli sagda.  
 
Vad  utfallet  hade  blivit,  genom  alternativet  att  till  exempel  använda  mig  av 
bandspelare, kan  jag alltså  inte uttala mig om. Jag kan dock konstatera att såsom 
fältarbetet nu genomfördes gavs varje observation och varje enskilt samtal i någon 
mening samma slags förutsättningar genom att det var jag själv, genom mitt arbete 
med papper och penna, som redan på ett  tidigt stadium valde ut vilka data som 
skulle utgöra början på det  analys‐ och  tolkningsarbete  som  jag här har valt  att 
benämna  omgång  1.  Det  här  tillvägagångssättet  har  å  ena  sidan  gett  mig  en 
möjlighet  att  under  intensiva  perioder  av  fältarbetet  vara  nära  mitt  empiriska 
material då  jag har ansett det vara nödvändigt att  renskriva anteckningarna  i  så 
snar  anslutning  som möjligt  till  den  observation  eller  det  enskilda  samtal  som 
genomförts  för att  inte  tappa kontakten med de data  som nyligen hade  tecknats 
ned. Av den anledningen kan det kanske vara en fördel att arbeta med papper och 
penna då en sådan  form av datainsamling kan ge data med ett kortare bäst‐före‐
datum  än  vad  de  data  som  skall  transkriberas  från  en  bandspelare  kanske  har. 
Sammantaget tror  jag att de här två alternativen har båda sina för‐ och nackdelar 
och  att  en kombination  av de båda  teknikerna kanske hade varit det  allra bästa 
alternativet. 
 
Jag  har,  utifrån  ett  sådant  här  tillvägagångssätt,  alltså  i  någon  mening  varit 
tvungen att påbörja mitt analys‐ och tolkningsarbete på ett ganska tidigt stadium. 
Att  i analys‐ och  tolkningsarbetets omgång 2 renskriva omgång 1:s anteckningar, 
även dem med papper och penna, har å andra sidan inneburit att jag på distans har 
kunnat  reflektera  över  det  som  har  sagts  och  gjorts  under  en  observation  eller 
under ett enskilt samtal, samtidigt som att jag i så snar anslutning som möjligt till 
detta har kunnat återkomma till den eller de aktörer som jag har funnit anledning 
att ställa vidare frågor till medan det även hos dem kanske fortfarande har varit i 
någorlunda  färskt  minne.  Varje  observation  och  enskilt  samtal  har  därefter,  i 
kronologisk ordning,  sorterats  in var och  en  för  sig  i pärmar med angivande av 
vilken  typ  av  fältstudie  det  rörde  sig  om,  vilket  datum  det  var,  mellan  vilka 
klockslag fältstudien pågick, var den ägde rum samt vilka aktörer som deltog. Till 
varje  fältstudie  har  även  bifogats  om  det  var  något material  som  kan  relateras 
specifikt  till  denna,  till  exempel  om  det  var  något  upprättat  protokoll, 
kalkylunderlag,  förslag  på  broschyrtryck  som  delades  ut  under  själva 
observationen eller det enskilda samtalet som sådant.    
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I  omgång  3  av  analys‐  och  tolkningsarbetet  registrerade  jag  de  handskrivna 
fältanteckningarna  från omgång  2  i datorn. Dokumenten,  i vilka  anteckningarna 
registrerades,  delades  in  i  3  kolumner.  Kolumn  1  benämndes  Utskrift  av 
observation/enskilt  samtal,  kolumn  2  benämndes  Innebörder  medan  kolumn  3 
benämndes  Början  till  betydelseenheter.  Fältanteckningarna  skrevs,  i  kronologisk 
ordning, således  in  i kolumn 1. Ett dokument vardera  för varje observation eller 
enskilt samtal. Omgång 4 av analys‐ och tolkningsarbetet inleddes med att jag läste 
igenom materialet  i dess helhet  för att  söka  efter möjliga  innebörder,  alltså  söka 
efter  vad  projektet  Björntanden  egentligen  handlade  om  utifrån  vad  som  var 
nedtecknat i materialet. De textavsnitt, i vilka de här möjliga innebörderna kunde 
skönjas  flyttades  därefter  över  till  dokumentets  kolumn  2.  Analys‐  och 
tolkningsarbetet  i omgång 5  inleddes med att  jag genom en slower rereading of the 
description försökte finna vad som kunde betraktas som början till betydelseenheter 
genom att i kolumn 3 lyfta fram och separera dessa från kolumn 2, se också 3.2.2. 
Analys‐ och tolkningsarbetet med kolumn 1, 2 och 3 skedde alla parallellt med det 
reguljära fältarbetet som avslutades i augusti 2006.   
 
När arbetet med kolumn 3, början till betydelseenheter, var avslutat i analys‐ och 
tolkningsarbetets  omgång  5  påbörjades  omgång  6  av  detsamma.  Kolumn  3  i 
samtliga dokument  fogades,  i kronologisk ordning, samman  för att nu utgöra en 
och samma löptext. Materialet kunde nu sägas vara pressat på de betydelseenheter 
av vilka en del, inte alla, skulle visa sig få betydelse för materialet i allmänhet och 
för en indelning i faser, teman och begrepp i synnerhet. När materialet nu fogades 
samman efter arbetet med kolumn 1, 2 och 3, motsvarande 3, 4 och 5 av analys‐ och 
tolkningsarbetets omgångar, kunde den process som omslöt projektet Björntanden 
på  ett  tydligare  sätt  framträda.  En  process  som  bestående  av  episoder  och 
händelser, alltså av olika skeenden och som i analys‐ och tolkningsarbetets omgång 
7,  delades  in  i  en  inledningsfas,  en  fortsättningsfas  samt  en  utplanings‐  eller 
stagnationsfas. Arbetet med faserna övergick sedan på ett naturligt sätt i att dessa, 
i analys‐ och tolkningsarbetes omgång 8, i sin tur delades in i eller organiserades i 
olika  teman  vilka  relaterat  till  att  det  arbetet,  i  analys‐  och  tolkningsarbetes 
omgång  9,  genererade  ett  antal  begrepp.  Begrepp  som  i  analys‐  och 
tolkningsarbetets omgång 10, tillsammans med relevant teori på området i den här 
uppsatsens kapitel 7, skapade mening i materialet. 
  
3.4.2 Faser, teman, begrepp och kännetecken 
I kapitel 6 har jag således lyft fram mina observationer och enskilda samtal genom 
att dela  in materialet  i  faser. Utifrån den metodologiska ansatsen  skriver  jag om 
episoder  och  händelser,  alltså  om  skeendet  i  varje  fas. Händelseförloppet  inom 
faserna organiserades tematiskt vilket genererade begrepp som skapade mening i 
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materialet.  Fas  I  är  alltså  en  inledningsfas  som  behandlar  projektetableringen 
Björntanden.  Fas  II  är  en  fortsättningsfas  som  behandlar på  vilket  sätt projektet 
förankras genom olika vägval. Fas  III  är  en utplanings‐  eller  stagnationsfas  som 
behandlar projektets  avmattning  i  ett visst  skede. Den  fjärde  avslutande  fasen  – 
genombrott  eller  kollaps  –  har  ännu  inte  inletts.  Varje  fas  inleds med  en  kort 
introduktion angående de  teman  som härletts ur det  empiriska materialet. Varje 
fas avslutas med en kort summering av vilka aktörskategorier som agerade, vilka 
begrepp som den genererade samt vad som kännetecknade  fasen, alltså vad som 
utmärkte den och gav den dess karaktäristika. 
 
3.4.3 Analys med multipla datainsamlingssätt 
Multipla  strategier  kan  användas  för  att  erhålla  information  i  en  kontinuerlig, 
integrerad datainsamlings‐ och  analysprocess  (Depoy & Gitlin,  1994). Utifrån  ett 
sådant perspektiv har jag kompletterat mitt kvalitativa analys‐ och tolkningsarbete 
med en analys av mer kvantitativ karaktär genom att i varje fas i kapitel 6 göra en 
bedömning  av  vilka  aktörer  och  vilka  aktörskategorier  som  stod  för  flest  antal 
ageranden. Uttrycket ageranden  innefattade  följande kriterier: att aktörerna  i ord 
gav uttryck för något, att de i handling kanske även utförde det som de uttryckte 
sig om, att aktörerna åberopande någon annan aktörs yttrande eller handling samt 
att  jag  själv  gjorde  den  bedömningen  att  aktörernas  ageranden  påverkade 
processen i projektet Björntanden. Syftet med ett sådant tillvägagångssätt har varit 
att  med  hjälp  av  dessa  vägledande  principer  vid  datainsamling,  öppna  för 
tolkningar av och förståelse för fenomenet så som det existerar inbäddat i den här 
studiens  specifika  sammanhang, komplexa  förhållanden  samt  samverkan mellan 
aktörerna  (Depoy & Gitlin,  1994). Den  komplexitet  i  den  karaktär  som  den  här 
datainsamlingsprocessen  har,  skulle  alltså  kunna  bevaras  genom  att  även  räkna 
aktörernas och aktörskategoriernas aktivitet i form av antal ageranden.  
 
Begreppet  ageranden  kan  relateras  till  ”acts”  i  Grönroos  (2004)  beskrivning  av 
interaktionsnivåer  (acts,  episodes,  sequences,  relations).  Resonemanget  har  sitt 
ursprung  hos  Holmlund  (1997)  som  i  sin  tur  är  en  vidareutveckling  av 
interaktionsmodellen hos Håkansson  (1982).  Inom  ramen  för affärsrelationer kan 
acts  representeras  av  till  exempel  en  förhandling,  ett  kontraktsavslut,  en 
beställning, en delleverans eller en affärslunch. På liknande sätt utgör ageranden i 
det  här  sammanhanget  ett  slags  minsta  betydelsebärande  beståndsdel  i 
beslutsprocessen. 
 
Varje gång en enskild aktör har sagt något,  i handling utfört något, har  lyft  fram 
någon  annan  aktörs  namn  eller  i  någon  annan mening  haft  inflytande  på  och 
påverkat projektet, har jag betraktat och således räknat det som ett agerande. Dessa 
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ageranden  har  jag  sedan  i  kapitel  7,  tillsammans  med  det  övriga  empiriska 
materialet  samt  relevant  teori  på  området,  fogat  samman  för  att  försöka 
åskådliggöra  vilken  betydelse  en  enskild  aktörs  eller  en  enskild  aktörskategoris 
ageranden  har  för  de  lokala  beslutsprocesserna  i  allmänhet  och  för  projektet 
Björntanden  i  synnerhet.  Ett  analys‐  och  tolkningsarbete  av  starkare  kvalitativ 
karaktär kan således, tillsammans med ett analys‐ och tolkningsarbete av svagare 
kvantitativ karaktär, ses som komplement till varandra.  
 
3.4.4 Agerande aktörer och aktörskategorier 
I alla tre faserna ges aktörerna kodbeteckningar. Istället för att kalla aktörerna vid 
sina  rätta  namn  då  anonymitet  var  utlovad  tilldelas  de  en  bokstav  för 
aktörskategori samt en siffra som särskiljer den enskilde aktören  inom kategorin. 
Intressenterna  från  det  lokala  näringslivet,  egenföretagare  och  företrädare  för 
privata  företag,  benämns  N1,  N2,  etcetera.  De  kommunala  tjänstemännen  från 
Östersunds kommun benämns K1, K2, etcetera. De  lokala politikerna benämns P1, 
P2, etcetera. De statliga  företrädarna  från Länsstyrelsen  i  Jämtlands  län samt  från 
Nutek,  Verket  för  näringslivsutveckling,  benämns  S1,  S2,  etcetera. De  nationella 
aktörerna, riksaktörerna, benämns R1, R2, etcetera. De var aktörer som i vanliga fall 
var  verksam  på  en  nationell  och  internationell  nivå men  som  i  samband med 
projektet  Björntandens  tillblivelse  engagerades  i  detsamma.  Samma  aktör  har 
samma bokstav och siffra oavsett vilken fas de förekommer i.  
 
I materialet  som  helhet  agerar  15  intressenter  från  det  lokala  näringslivet med 
varierande intensitet i de olika faserna, 6 kommunala tjänstemän, 3 lokala politiker, 
4 statliga företrädare samt 2 nationella aktörer. 
 
3.5 Metodreflektioner 
Likväl  som  entreprenörskap  är  att betrakta  som  ett  tvärvetenskapligt perspektiv 
och därmed  kan  studeras  inifrån  olika  ämnesdiscipliner  är det  också  rimligt  att 
anta  att  det  kan  studeras med  forskningsansatser  som  av  tradition  är mer  eller 
mindre  förankrade  inom  en  särskild  ämnesdisciplin  i  allmänhet  och  inom  den 
ämnesdisciplin där forskaren själv har sin hemvist i synnerhet.  
 
Jag  har  vid  uppläggningen  av min  studie  låtit mig  inspireras  av  fenomenologi, 
både på ett kunskapsteoretiskt plan men även på ett mer konkret plan genom det 
tillvägagångssätt  som  jag  har  försökt  att  praktisera  i  samband  med  mitt 
datainsamlings‐ och analysarbete. Fenomenologi är varken som kunskapsteoretisk 
utgångspunkt  eller  som  metodologiskt  angreppssätt  särskilt  vanligt 
förekommande  inom  samhällsvetenskap  i  allmänhet  eller  inom  det 
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företagsekonomiska ämnet  i  synnerhet. Liksom många andra kunskapsteoretiska 
och metodologiska ansatser omfattar det strömningar.  
 
Likväl  som  entreprenörskapsbegreppet  kan  innefatta  möjligheter  och  hinder 
beroende på hur det hanteras, kan en fenomenologiskt inspirerad forskningsansats 
omfattas av detsamma. Det första steget i forskning med utgångspunkt i en sådan 
ansats  brukar  vara  att  identifiera  det  fenomen  som  skall  undersökas  (DePoy & 
Gitlin, 1994), alltså att i någon mening avgränsa forskningsproblemet. Jag hade till 
en  början  i  min  fältstudie  inget  sådant  identifierat  fenomen  som  jag  skulle 
undersöka,  jag hade inte heller förstått att man borde ha det och framförallt vilka 
konsekvenser och därmed vilka hinder avsaknaden av ett väl definierat  fenomen 
kunde föra med sig. Jag var tvärtom i denna initiala fas av min studie mycket glad 
och upprymd över min nyligen erhållna access till forskningsfältet som alltså gick 
via projektet Björntanden. Kanske  lite väl glad och upprymd då mitt omedelbara 
och  spontana  förhållningssätt ute på  fältet,  likt  rumpnissarna  i Astrid Lindgrens 
(1981) Ronja rövardotter, många gånger gick ut på att  till mig själv ställa  frågan: 
Varför  gör  de  på  detta  viset?  Efter  en  längre  tids  vistelse  på  fältet  och  många 
funderingar fram och tillbaka fick jag dock klart för mig varför det kändes som att 
ju  längre datainsamlingen pågick, desto mindre  tyckte  jag mig  förstå av det som 
aktörerna  talade  om  och  ännu  mindre  tyckte  jag  mig  förstå  av  vad  projektet 
egentligen  handlade  om.  Det  skulle  dock  visa  sig  att  det  aktörerna  gång  efter 
annan talade om och det jag initialt ute på fältet inte tyckte mig förstå något av, var 
egentligen  det  som  det  hela  handlade  om.  Genom  att  ta  del  av  aktörernas 
beskrivningar  av  hur de  upplevde  utvecklingen  av  projektet  Björntanden,  alltså 
den entreprenöriella idén, kunde så småningom fenomenet synliggöras.  
 
Konsekvenserna i mitt fall av att i studiens inledningsskede inte förstå vad det var 
som jag försökte förstå kanske inte så här i efterhand enbart har varit av hindrande 
karaktär. Samtidigt som en sådan här forskningsansats efterfrågar ett väl definierat 
problem  ger  den,  beroende  på  vad  som  framträder,  en möjlighet  att  formulera 
delfrågor  och  andra  frågeställningar  vilka  kan  syfta  till  att  ytterligare  förstå 
innebörden av de upplevelser som aktörerna beskriver (DePoy & Gitlin, 1994). Det 
som  först kunde betraktas som ett hinder, att  jag  inte  redan  från början hade ett 
väldefinierat  fenomen, kunde således med hjälp av ett  fortsatt  frågande  från min 
sida och en ihärdig vilja av att kunna förstå vilket fenomen som det handlade om, 
bli en framkomlig väg i studien. En framkomlig väg i vilken processen att komma 
fram till vilket fenomen som det handlade om kan ses som en tolkningsprocess, det 
vill säga ett slags analys  i vilken  resultatet av den analysen är en omtolkning av 
fenomenet utan begreppsbildning. 
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Förutom  att  en  fenomenologiskt  inspirerad  forskningsansats  bör  ha  sin 
utgångspunkt  i ett väl definierat fenomen, är inte studier av processer att föredra 
då  fenomenologiska  frågeställningar  fokuserar  på  upplevelser  ur  ett 
individperspektiv. Jag har varit intresserad av hur aktörerna har upplevt projektet 
Björntanden,  alltså  ett  individperspektiv.  Inom  fenomenologiskt  inspirerad 
forskning  bör  man  dock  inte  generalisera  dessa  upplevelser  till  att  omfatta 
förståelse för en hel grupp eller ett kulturellt sammanhang (DePoy & Gitlin, 1994). 
Min studie avsåg ett projekt vilket innefattande flera aktörer och aktörskategorier i 
en specifik kontext. Utifrån DePoy & Gitlin´s (1994) perspektiv skulle då, såsom jag 
uppfattar  dem,  inte  en  fenomenlogiskt  inspirerad  forskningsansats  ha  varit  det 
bästa  alternativet.  Jag  anser  dock  att  de  enskilda  aktörernas  upplevelser  av 
projektet Björntanden hade betydelse  för  i vilken  riktning projektet utvecklades. 
Genom  att  analys‐  och  tolkningsarbetet  har  skett med  en  ambition  att  tillämpa 
fenomenologi, likväl som hermeneutik, bör det fungera att hantera det individuella 
perspektivets  påverkan  på  det  kollektiva  utifrån  resonemanget  om  den 
hermeneutiska spiralen, alltså att spänna del och helhet mot varandra, det enskilt 
unika mot det  allmänt  generella  etcetera.  I  vilken mening  sedan mitt  empiriska 
material,  tillsamman med  relevant  teori på området, är generaliserbart  för andra 
grupper eller andra kulturella sammanhang är en fråga som kanske får lika många 
svar som de antal personer som jag frågar.  
 
Oavsett studiens utfall har jag dock, utifrån Husserls uppmaning om att gå tillbaka 
till  sakerna  själva  och  genom  min  tid  och  mitt  engagemang  tillsammans  med 
aktörerna  på  fältet,  i  den  här  studien  försökt  tillämpa  en  fenomenologiskt 
inspirerad  forskningsansats,  vilken  i  sig  har  visat  sig  innefatta  både möjligheter 
och hinder. 
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KAP 4 PLATSENS ROLL – EN HISTORISK TILLBAKABLICK 

I kapitel 4 skriver jag om Jämtlands läns utveckling i ett historiskt perspektiv. Jag skriver 
om bakgrunden  till varför olika  regionalpolitiska åtgärder har vuxit  fram. Vidare  skriver 
jag om platsens roll samt de strukturella förutsättningar, alltså möjligheter och hinder som 
den platsen omfattades av när det gällde projektet Björntanden.  
 
4.1 Ett historiskt perspektiv 
Under 1800‐talet och i början av 1900‐talet var jordbruket den viktigaste näringen i 
Jämtlands  län  (Regionalt  tillväxtprogram,  2003).  När  sedan  skogsindustrin 
expanderade  en  bit  in  på  1900‐talet  omvandlades  länet  successivt.  Skogen  gav 
många nya arbetstillfällen genom dess ökade kommersiella värde. Förnyelsen av 
den  jämtländska näringsstrukturen hade,  förutom  skogs‐ och  sågverksindustrins 
framväxt,  också  starka  band  till  järnvägsbyggandet  som  sammanföll  med 
järnvägens  ankomst  till  länet  i  början  av  1880‐talet  (Bodén,  1995). 
Järnvägsbyggandet gjorde  fjällvärlden  lättillgänglig och  innebar att  Jämtland var 
på väg att  inta en roll som turistlandskap (Sundin, 1986). Till Jämtland reste man 
för den  rena  luftens  skull.  ”Luftgästerna”  som de kallades var personer  från de 
högre  samhällsklasserna.  Det  hände  också  att  arrangörer  av  internationella 
kongresser och  evenemang  förlade  rekreationsresor  till  Jämtland då  länets natur 
betraktades som exotisk.  
 
Den  industriella  utvecklingen,  utöver  den  som  relaterade  till  skogen  och 
järnvägen, var dock mycket  svag  (Regionalt  tillväxtprogram, 2003). Anledningen 
till det var att Jämtland saknade järnmalm som tillsammans med skog, vattenkraft, 
transportvägar och marknad var grunden till den industriella utvecklingen i södra 
Sverige vid  samma  tidpunkt. Den  ekonomiska utvecklingen under det moderna 
industrisamhällets genombrottsperiod 1890‐1930 kom av den anledningen  inte ge 
Jämtland en lika stor utdelning, jämfört med riket i övrigt, som under det moderna 
industrisamhällets  inledningsskede  (Bodén,  1995).  Jämtland  hade  vid  den  här 
tiden,  till  skillnad  från  riket  som  helhet,  en  växande  jordbrukssektor  och  var  i 
nästan  total  avsaknad  av  tung  industri,  gruvor,  kunskapsintensiv  industri  och 
nationellt inriktad konsumtionsvaruindustri. Östersund, Jämtlands enda stad som 
grundlades  1786  av  kung  Gustaf  III,  blev  i  stället  en  betydande  garnisonsstad 
genom  etableringen  av  artilleriregementet  A4  1893,  infanteriregementet  I5  som 
förlades till staden 1910 samt flygflottiljen F4 som kom till Frösön 1926.  
 
Det  jämtländska  näringslivets  grundläggande  problem  utgjordes  av  de  starkt 
begränsade möjligheterna  för  länets befolkning  att  erhålla  sysselsättning utanför 
jordbrukssektorn och skogsindustrin, de långa avstånden till köpstarka marknader 
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och  bristen  på  kompetens  och  riskvilligt  kapital  (Bodén,  1995). År  1940  var  70 
procent av länets befolkning beroende av jordbrukssektorn och skogsindustrin för 
sin försörjning. Jämfört med riksgenomsnittet var jordbrukssektorns andel när det 
gällde  antalet  sysselsatta  i  länet  större  1940  än  1890  och  industri‐  och 
hantverkssektorn mindre. Under senare delen av 1950‐talet och 1960‐talet skedde 
sysselsättningsminskningar i jordbrukssektorn och skogsindustrin till följd av ökad 
mekanisering  och  strukturrationaliseringar  (Regionalt  tillväxtprogram,  2003).  Ett 
exempel  på  det  var  bland  annat  att  förädlingsindustrin  vid  Norrlandskusten 
byggdes ut och  rationaliserades  för att klara konkurrensen på världsmarknaden. 
Det  förde  i  sin  tur  med  sig  att  konkurrensen  om  råvaran  och  höga 
produktionskostnader slog ut de mindre sågverks‐ och massafabriker som vid den 
tidpunkten fanns i Jämtland. De som blev friställda inom  jordbruket, skogsbruket 
och  skogsindustrin  hade  få  eller  inga  alternativ  till  sysselsättning  utanför  dessa 
sektorer (Bodén, 1995).  
 
Fram  till år 1953 ökade befolkningen  i  länet  till  toppnoteringen 153 793 personer 
(Regionalt  tillväxtprogram, 2003).   Därefter  tog utflyttningen  fart. Anledningarna 
till utflyttningen var bland annat bristen på arbete,  svagt  skydd vid arbetslöshet 
samt attraktiva löner i den expanderande industrin i andra delar av landet. Det var 
till dessa  expanderade  industrier man  flyttade då det  i  länet  saknades  tradition 
inom  de  industrisektorer  som  inte  baserades  på  jord‐  och  skogsbrukets  behov. 
Under  åren  1953  till  1970 minskade  länets  befolkning med  ungefär  14  procent, 
vilket var den största tillbakagången av landets samtliga län (Bodén, 1995). Efter en 
mindre uppgång under  1980‐  och  1990‐talet minskade  befolkningen  på  nytt. År 
2007  uppgick  befolkningen  till  126 937  personer  (Regionfakta,  2008b)  vilket  är 
mindre än den tidigare bottennoteringen från 1970.  
 
Bilden nedan, som utgjorde reklammaterial i samband med marknadsföringen av 
projektet  Björntanden,  visade  på  att  befolkningsutvecklingen  spelade  roll  som 
argumentation i projektet.   



   

49 

 
Källa: Syre Reklambyrå, 2003 
Figur 4:1 Befolkningsutvecklingen i Jämtlands län 1950-2002. 
 
4.2 Regionalpolitiska åtgärder 
Underlaget för en spridd kommersiell och offentlig service minskade drastiskt till 
följd av utflyttningarna (Regionalt tillväxtprogram, 2003). Utvecklingen föranledde 
uppmärksamhet  och  åtgärder  från  statens  sida.  Den  negativa 
befolkningsutvecklingen bröts i början av 1970‐talet genom den offentliga sektorns 
utbyggnad och den aktiva lokaliseringspolitiken (Bodén, 1995). Utredningsarbeten 
av  skilda  slag  kom  att  utgöra  några  av  grunderna  för  regional‐  och 
arbetsmarknadspolitiken  under  1970‐talet  fram  till  1990‐talet  (Regionalt 
tillväxtprogram, 2003). Benämningen på insatserna har varierat under det trettiotal 
år  som  det  har  bedrivits  regionalpolitik.  I  det  regionala  tillväxtprogrammet  för 
Jämtlands län konstateras att tillväxten i länet ur sysselsättningssynpunkt har varit 
otillräcklig.  Trettio  års  regionalpolitik  har  inte  medfört  att  en  kraftfull  och 
dynamisk industrisektor har utvecklats i länet, inte heller har de branscher som är 
kopplade  till  turism  och  resande  vuxit  i  den  grad  att  de  kunnat  kompensera 
sysselsättningsminskningarna  inom  andra  näringar.  Samtidigt  ges  det  i  samma 
program  uttryck  för  att  det  inte  heller  är  sannolikt  att  skattefinansierade 
verksamheter  i  framtiden  skall  kunna  utvecklas  till  att  bli  en  lika  betydelsefull 
sysselsättningsskapande sektor som under 1960‐talet till 1990‐talet.  
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Det har visat sig att kapitaltillskott utifrån har varit av betydelse för länet (Bodén, 
1995). Externt kapital användes för exploateringen av skogen och för sågverks‐ och 
massaindustriernas utbyggnad och  likaså  för  järnvägsbyggandet  i slutet av 1800‐
talet.  Lokaliseringsföretagens  etablering  och  den  offentliga  sektorns  utbyggnad, 
alltså den offentliga och industriella utbyggnaden nära hundra år senare, var också 
de  till  stora delar ett  resultat av politiska  intentioner och beslut  för att  stimulera 
företagandet och därmed sysselsättningen i länet.  
 
Politiska intentioner och beslut har fortsatt att påverka sysselsättningsstrukturen i 
länet,  bland  annat  genom  förändringar  i  de  statliga  verkens  organisationer  de 
senaste decennierna. En förändring av det större slaget kom genom det beslut som 
riksdagen  tog  i  december  2004  om  försvarets  omstrukturering.  Vid 
omstruktureringen berördes 11 platser av nedläggning eller omflyttning av militär 
verksamhet  varav Östersunds  kommun  var  en  (von  Friedrichs Grängsjö,  2008). 
Nedläggningen av  försvaret  i Östersund blev slutet på en  lång epok med militär 
närvaro som i stor utsträckning hade präglat staden och regionen. I syfte att stödja 
lokal ekonomisk utveckling  föreslog regeringen att arbetstillfällen skulle skapas  i 
Östersund  som  en  åtgärd  som  skulle  kunna  ge  synergieffekter  och  bidrag  till 
stimulans  för  utveckling  av  det  privata  näringslivet.  Kommunen  lovades  1 150 
årsarbetsplatser och 50 miljoner kronor i så kallade omställningsmedel. Regeringen 
beslutade att totalt 14 statliga myndigheter och verk skulle flytta hela eller delar av 
sin  verksamhet  till Östersund.  I  ett  beslut  från  2005  avsåg  regeringen  även  att 
återkomma med ytterligare beslut om medel.  
 
I omställningsarbetet hade Östersunds kommun valt strategin att rikta in sig på de 
löften  som  gavs  från  regeringen  om  etablering  av  statliga  myndigheter  som 
kompensation  för  garnisonsnedläggningen  (von  Friedrichs  Grängsjö,  2008). 
Strategin  innefattade  nyckelordet  samarbete  vilket  även  gällde  för  privata 
verksamheter där nyetableringar och utveckling av företag skulle stimuleras.     
 
4.3 Platsens roll  
Jämtlands  län  omfattar  landskapen Härjedalen  och  Jämtland  samt  små delar  av 
Ångermanland  och  Hälsingland  (Regionfakta,  2008a).  Landarealen  på  49 443 
kvadratkilometer  består  till  50 procent  av  skogsmark  (Snabbfakta  om  Jämtlands 
län, 2008). I Jämtlands län bodde i slutet av år 2007 126 937 personer (Regionfakta, 
2008b). Det  kan  jämföras med  hela  rikets  befolkning  som  vid  samma  tidpunkt 
bestod av 9 182 927 personer. På  inemot 10 % av  rikets yta bor alltså knappt 1,4 
procent av landets befolkning.  
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Kommunen Östersund  bildades  efter  1971‐1974  års  kommunreform. Arealen  är 
2 517  kvadratkilometer  varav  2 222  kvadratkilometer  består  av  land  och  295 
kvadratkilometer består av vatten (Östersunds kommun, 2008). I slutet av år 2007 
hade kommunen  58  686  invånare  (Regionfakta,  2008b). Knappt hälften  av  länets 
befolkning  bodde  således  i Östersunds  kommun. År  2006  förvärvsarbetade  78,3 
procent av de  individer som var  i åldern 20 – 64 år  (Östersunds kommun, 2008). 
Sysselsättningsfördelningen mellan offentlig och privat sektor var under samma år 
cirka 44 procent inom offentlig sektor samt 56 procent inom privat (von Friedrichs 
Grängsjö,  2008). År  2006  var  de  största  näringsgrenarna  vård  och  omsorg  som 
sysselsatte drygt  6 000 personer  följt  av  handel  och  kommunikationer,  finansiell 
verksamhet, medie‐ och företagstjänster, utbildning och forskning, tillverkning och 
utvinning, offentlig  förvaltning  (Östersunds kommun, 2008). Försörjningen  inom 
jord‐ och skogsbruk hade vid den här  tidpunkten sjunkit och utgjorde nu endast 
2,1  procent  av  arbetstillfällena.  Östersunds  kommun  som  var  den  största 
arbetsgivaren i länet sysselsatte nästan 6 000 personer.  
 
4.4 Upplevelseindustrin som ett nytt utvecklingsperspektiv 
Turist‐ eller besöksnäringen är en näringsgren som är central för många företag  i 
länet  (Regionalt  tillväxtprogram,  2003).  Länets  största  turistdestinationer mätt  i 
investerat kapital, antal övernattningar och omsättning är belägna längs fjällkedjan 
samt  i Östersund.  I det  regionala  tillväxtprogrammet  för  Jämtlands  län påpekar 
man  att det  är  en näringsgren  som växer  snabbt. År  2006  tillförde  turismen och 
dess  kringverksamheter  länet  cirka  3,3 miljarder  kronor.  Utöver  de  cirka  3 700 
sysselsatta per år i de primära turistbranscherna skapas cirka 1 950  arbetstillfällen 
per  år  i  andra  för  primärbranscherna  nödvändiga  verksamheter.  Nystartade 
företag har ofta någon koppling  till  turism.  I  tillväxtprogrammet  för Jämtlans  län 
pekas  upplevelseområdet  ut  som  ett  potentiellt  tillväxtområde. Men  vad menas 
med uttrycket upplevelseområde och vad  innefattar det? Begreppet kan  ses  som 
relaterat till creative industries som introducerades i Storbritannien i mitten av 1990‐
talet  (Hartley,  2005). Creative  industries  utgår  från  ett  producentperspektiv  och 
kan  omfatta  branscher  såsom  reklam,  arkitektur,  design,  film  och  tv,  musik, 
publicering och konstnärliga framträdanden. Creative industries, vars fokus är att 
producera varor och  tjänster  inom de ovan uppräknade områdena utan att ägna 
särskild uppmärksamhet åt några närmare känsloaspekter på desamma, omfattar 
dock inte turismbranschen.   
 
KK‐stiftelsen, Stiftelsen för kunskaps‐ och kompetensutveckling, har valt en annan 
begreppsdefinition  för  upplevelseområdet,  nämligen  upplevelseindustrin 
(Almquist m fl, 1999). I den ingår, förutom de exempel som är angivna ovan också 
upplevelseturism  som  ett delområde. En  annan utgångspunkt  som  skiljer denna 
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definition från creative industries är att inom upplevelseindustrin utgår man från 
ett  användar‐  eller  konsumentperspektiv.  KK‐stiftelsen  ser  upplevelseindustrin 
som  den  bästa  benämningen  då  det  kan  fungera  som  ett  funktionellt 
samlingsbegrepp. Upplevelse  är  enligt  dess  definition  drivkraften  och  samtidigt 
den gemensamma nämnaren eftersom det  i kombination med begreppet  industri 
rymmer  näringsverksamhet,  multiplikatoreffekter  samt  kopplingar  till  andra 
industrigrenar.  
 
Det  har  visat  sig  att  inom  upplevelseindustrin  kan  andra  sorters  mönster  i 
ekonomin  framträda  än  vad  en  mer  traditionell  förståelse  av  marknad, 
organisation  och  värdeskapande  vanligtvis  innefattar  (Gustafsson,  2008).  Ett 
exempel på en sådan skillnad kan vara att det är upplevelsen, alltså inte varan eller 
tjänsten, som är kärnan i erbjudandet. Den här kärnan i erbjudandet som handlar 
om möjligheten  att  uppleva,  kan  därmed  särskilja  sig  från  varuproduktion  och 
tjänster. Produktionen av upplevelsemöjligheter kan  i stället  liknas vid processer 
som består av olika aktiviteter,  snarare än  föremål. Varor och  tjänster kan  ingå  i 
produktionen  av  upplevelser men  det  är  själva  upplevelsen,  inte  tjänsten  som 
konsumenten  är  beredd  att  betala  för.  Värdet  av  upplevelsen,  alltså  kärnan  i 
erbjudandet till konsumenten, kan inom upplevelseindustrin skapas med hjälp av 
bland  annat  symboler,  historier,  föreställningar,  idéer,  information,  drömmar, 
känslor  och  tillstånd.  Det  handlar  om  ett  slags  påverkan  eller  stimulus  för  att 
uppnå emotionella, fysiska eller mentala tillstånd i kropp och själ.  
 
Kärnvärdet  inom  den  turism  som  kopplas  till  området  upplevelseindustrin  blir 
därmed inte de hårda varor som kan plockas från hyllorna i affären, inte heller blir 
det  tjänster  (Gustafsson, 2008). Råvaror, varor och  tjänster utgör ofta  input  i den 
värdeskapande  processen  men  det  är  själva  kärnvärdet,  alltså  möjligheten  att 
uppleva  någonting  som  är  i  fokus.  Det  här  innebär  att  det  är  konsumentens 
upplevelser  som  står  i  centrum  i  en  sådan  här  affärsmodell.  Det  traditionella 
producentperspektivet på värdeskapande har bytts mot ett konsumentperspektiv i 
vilket värdet kan genereras i relation med kunden som kan ta med sig det i form 
av till exempel minnen, historier, känslor och mentala tillstånd.  
 
I  det  regionala  tillväxtprogrammet  för  länet  skall  fokus  vara  på  tillväxt  och 
upplevelseindustrin är alltså ett av de områden som skall bilda utgångspunkt för 
insatser utifrån att det har bedömts ha  störst  tillväxtpotential. Men nya näringar 
kräver  kanske  nya  förhållningssätt.  Vilken  betydelse  har  till  exempel  den 
historiska  bakgrunden  för  kommande  satsningar  inom  det  här  området? Det  är 
nog inte omöjligt att anta att den historiska bakgrunden har ganska stor betydelse 
för hur mogen en plats är att ta sig an det nya som till vissa delar bygger på andra 
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värden  än  de  gamla. Det  har  visat  sig  att  ett  industriellt, maskinellt  och  linjärt 
synsätt  kanske  inte  är  det  bästa  för  att  förstå  upplevelseindustrin  (Gustafsson, 
2008). Företag och organisationer  står kanske  i  stället  inför utmaningen att  finna 
nya former för att driva igenom affärsidéer och projekt om de vill verka inom ett 
område  där  ett  sätt  att  tänka  som  är  baserat  på  utvinning  av  råvaror  och 
produktion av varor övergår till att leverera och skapa upplevelsemöjligheter. 
 
4.5 Möjligheter och hinder 
Vilka möjligheter och hinder har då  Jämtlands  län och Östersund  i ett nationellt 
och  internationellt  perspektiv  att  lyckas  inom  ett  potentiellt  tillväxtområde  som 
upplevelseindustrin och dess kopplingar till turism? Östersund är den enda staden 
i  länet.  Länet  är  dock  stort  och  avstånden  är  därmed  långa.  Turist‐  och 
besöksnäringen  anses ha utvecklingspotential och då  skulle  Jämtland  som  är  ett 
stort  fjäll‐  och  skogslän  kunna  vara  attraktivt  för  både  den  nationella  och 
internationella marknaden,  såväl  sommar  som  vinter. Men  för  att  utnyttja  hela 
länets kapacitet krävs  en väl utbyggd  infrastruktur  som  i  sin  tur kräver kapital. 
Skogen,  fjällen,  naturen  och  turismen  har  i  ett  historiskt  perspektiv  utgjort  en 
möjlighet  för  länet men de  långa  avstånden och bristen på  riskvilligt kapital  ett 
hinder. Kapitaltillskott  utifrån  i  form  av  offentliga medel  har  även  det  varit  av 
betydelse  för  länet  liksom  sysselsättningsskapande  åtgärder  genom  den 
regionalpolitik  som  hitintills  har  förts.  Det  är  dock  tveksamt  om  det  är 
skattefinansierade  verksamheter  och  offentliga  medel  som  på  sikt  är  den 
huvudsakliga framkomliga vägen för ökad ekonomisk tillväxt.  
 
Åre är en plats  i  länet som ofta  lyfts  fram som det goda exemplet när det gäller 
positiv  destinationsutveckling.  Destinationsutveckling  innebär  att  man  genom 
kunskap om  relevanta  faktorer och processer gör platser och  regioner  attraktiva 
och  väl  fungerande  som  resmål  (Turism,  idrott  och  upplevelseteknologi,  2008). 
Anledningen  till Åres  framgångar  inom området  är bland  annat det omfattande 
inflödet  av  turister  till  platsen  samt  den  expansiva  utvecklingen  av  Åre  by. 
Tidigare forskning har visat att även Åre haft ett betydande inslag av statligt stöd 
(von Friedrichs Grängsjö, 2001; Nordin, 2003). Som exempel kan nämnas bygget av 
kabinbanan  1971  till  en  kostnad  av  cirka  73  miljoner  kronor.  Man  hade  från 
politiskt  håll  fattat  beslut  om  att  Åre  skulle  bli  en  rekreationsplats  för 
medborgarna. Det här var en åtgärd som genom strategier utarbetade från politiskt 
håll  har  haft  stor  påverkan  för  Åres  gynnsamma  utveckling.  Åtgärden  hade 
infrastrukturell  betydelse  och  kan  ses  som  ett  lyckat  exempel  på  hur  naturliga 
förutsättningar  för  turism kan kombineras med konstruerade  förutsättningar  för 
detsamma. En  annan  anledning  till Åres positiva utveckling  är  att det har varit 
framgångsrikt  när det  gäller  att dra  till  sig  både  kapital  och människor utanför 
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länet (von Friedrichs Grängsjö, 2001; Nordin, 2003). Det här har inneburit att olika 
externa operatörer har valt att driva sina anläggningar och verksamheter i Åre och 
genom det har kapital, förmågor, innovationer samt investeringar tillförts orten. 
 
Åres framgångar när det gäller turism kan bland annat sägas bygga på att de som 
bor  och  verkar  på  den  platsen  har  haft  ett  öppet  förhållningssätt  gentemot  sin 
omvärld. Men hur ser det ut i Östersund? Östersund har i ett historiskt perspektiv 
till  stora delar varit beroende av militär verksamhet  som  sysselsättningsskapare. 
Hur har det påverkat den platsens  strukturella  förutsättningar och människorna 
som bor där? Militär verksamhet är till sin natur en ganska sluten verksamhet till 
skillnad  från  verksamhet  kopplad  till  turism  som  bygger  på  det  motsatta 
förhållningssättet.  Vilka  förutsättningar  har  Östersund  att  utvecklas  och  bli  en 
nationell  och  internationell  turistmagnet?  Vilka  är  den  platsens  naturliga 
förutsättningar för turism och vilka kan konstrueras? Har man den öppenhet som 
krävs för att fler platser än Åre skall bli attraktiva att besöka i länet?  
 
I  Jämtland  har  man  till  stora  delar  varit  beroende  av  staten,  både  som 
sysselsättningsskapare  och  som  utbetalare  av  offentliga  medel  till  genomförda 
investeringar.  Motaktioner,  om  än  i  humoristisk  anda,  har  dock  under  åren 
förekommit  mot  den  förda  lokaliseringspolitiken  i  form  av  bildandet  av  den 
jämtländska befrielserörelsen Republiken  Jämtland  samt  frihetsfesten Storsjöyran 
som  genomfördes  för  första  gången  1963.  I  Jämtland  röstades  det  nej  till 
medlemskap  i Europeiska unionen, det finns en rörelse som säger sig ha en egen 
republik  och  befrielserörelse.  Den  har  även  en  egen  flagga.  Dessa  är  alla 
symbolskapande  handlingar.  En  relevant  fråga  i  sammanhanget  blir  om  detta 
utgör möjligheter  eller om de är att betrakta  som hinder då det har visat  sig att 
både  länet och Östersund  inte alls har varit så självständiga som man kanske ha 
velat framställa det. Statliga  inslag har av tradition varit av betydelse,  inslag som 
numera  kanske  inte  är  den  i  huvudsak  framkomliga  vägen  i  samband  med 
planerandet  och  genomförandet  av  nyskapande  och  hållbara  satsningar  inom 
upplevelseindustrin i allmänhet och upplevelseturism i synnerhet.  
 
Upplevelseindustrin  är  på  2000‐talet  kanske  inte  en  vanlig  industri, men  väl  en 
industri  som  är  starkt  på  gång  och  som  dessutom  skulle  kunna  utgöra  en 
inriktning  för  Jämtlands  län  och Östersund  utifrån  de  naturliga  förutsättningar 
som råder i form av skog, fjäll, sjö och stora ytor. Detta i kombination med en dryg 
hundraårig  tradition av att  turister har besökt  länet borde utgöra ett relativt gott 
utgångsläge  i  det  här  sammanhanget.  Att  länet  i  ett  historiskt  perspektiv  har 
saknat industriverksamhet i traditionell mening kanske gör förhållandena än mer 
gynnsamma. Det finns inga gamla ”fabriksspöken” som sätter käppar i hjulet när 
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nya kvastar skall sopa. Å andra sidan kan det vara så att det här sopandet beror på 
vem som håller i kvasten och då kanske det inte ens hjälper att ha nya kvastar att 
sopa med.  
 
Projektet Björntanden,  som  är  studieobjektet  för mitt  arbete,  är  i högsta grad  ett 
projekt  inom  upplevelseindustrin  i  allmänhet  och  inom  upplevelseturism  i 
synnerhet.  Hur  aktörer  inom  olika  aktörskategorier  försökte  möjliggöra  eller 
hindra en etablering av det projektet påverkades inte minst av de ovan beskrivna 
lokala och regionala förutsättningarna som gällde i Östersund och i Jämtlands län 
vid den här tidpunkten. 
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KAP 5 BJÖRNTANDEN– EN PROJEKTBESKRIVNING 

I  kapitel 5 ger  jag  en mer utförlig  beskrivning  av projektet Björntanden.  Jag  skriver  om 
bakgrunden  till projektet och om konceptinnehållet ”Breath of  life”.  Jag  skriver också om 
arbetsgången i projektet samt om dess ekonomiska förutsättningar. Vidare skriver jag om de 
samhällseffekter  som  ett genomförande av projektet  förväntades  innebära. Avslutningsvis 
behandlar  jag  kort  problematiken med  att  jämföra  det  ännu  inte  utförda med  det  redan 
uppförda. 
 
5.1 Bakgrund 
Bakgrunden  till  projektet  Björntanden  var  att  delar  av  näringslivet  i  Jämtland, 
kallad  sammanslutningen  Investera  i  Jämtland,  tillsammans  med  Östersunds 
kommun  och  Länsstyrelsen  i  Jämtlands  län  i  en  förstudie  hade  utrett 
förutsättningarna för en hotell‐ och aktivitetsanläggning på Östberget på Frösön i 
Storsjön (Överväganden och rekommendationer, 2003). Östberget når upp till 468 
meter över havet och 176 meter över Storsjön. Frösön utgör en del av Östersunds 
kommun och binds samman med staden Östersund genom både bil‐ och gångbro. 
På Östberget fanns vid 2000‐talets början,  förutom strövområden  i  form av stigar 
på sommaren och längskidspår på vintern, en slalombacke, ett utsiktstorn samt en 
äventyrsanläggning. Avsikten med den planerade anläggningen var att skapa ett 
attraktivt mål  för  tillresande  som  genererade  arbetstillfällen  (Överväganden  och 
rekommendationer,  2003). Den  skulle  ge  positiva  följdeffekter  för  samhälle  och 
näringsliv och skulle därför ses som en idé om regionens utveckling.  
 
Arbetet  med  Östbergets  utveckling  hade  pågått  av  och  till  under  många  år 
(Slutrapport  avseende  förstudien,  2003).  Redan  på  1940‐talet  föreslogs  att 
Östberget skulle avsättas för natur‐ och rekreationsändamål. Under 1970‐talet hölls 
planförslag utställda för diskussion om Östberget. Omfattande diskussioner fördes 
men resulterade inte i någon fortsättning. I samband med att Östersunds kommun 
1997–1998 utarbetade en översiktsplan för centrala Frösön aktualiserades återigen 
frågan  om  bergets  utveckling.  Översiktsplanen  fick  bland  annat  till  följd  att 
kommunstyrelsen  gav  kultur‐  och  fritidsnämnden  i  uppdrag  att  ta  fram  en 
handlingsplan.  Under  årens  lopp  har  även  flera  konsulter,  byggföretag  och 
privatpersoner utarbetat olika förslag på hur Östberget skulle kunna utvecklas.  
 
Ett  förslag kom alltså  från  föreningen  Investera  i  Jämtland  som bildades år 2000 
(Slutrapport avseende  förstudien, 2003). Företagen  som  ingick  i  föreningen hade 
bestämt  sig  för  att  genom  samarbete  i  projekt  försöka  uppnå  ökad 
gästtillströmning  inom  såväl  turistmarknaden  som  den  mer  kommersiella 
mötesmarknaden  i Jämtland. Genom rätt satsningar skulle fler människor bosätta 
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sig  i  länet  och  på  så  sätt  vända  den  negativa  befolkningstrend  som  gällt  den 
senaste  tiden. Detta näringslivets  initiativ  resulterade  i  att Östersunds kommun, 
Länsstyrelsen  i  Jämtlands  län  och  intressenter  från  det  lokala  näringslivet 
beslutade  att  gemensamt  finansiera  en  förstudie  för  att  utreda  de 
marknadsmässiga, planmässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningarna för en 
upplevelseanläggning på berget.  
 
Enligt  förstudien  var  projektet  Björntanden  tänkt  att  bli  ett  varumärke  för  hela 
bygden  (Överväganden och rekommendationer, 2003). Det var också  tänkt att bli 
ett  landmärke som genom sin placering på toppen av ett berg skulle vara synligt 
för alla, oavsett vilket håll man kom ifrån när man anlände till staden. Östersund 
med omnejd  skulle både på  ett nationellt och  ett  internationellt plan  förknippas 
med anläggningen med hjälp av verksamhetens  innehåll och byggnadens  fysiska 
uttryck. Anläggningen  förväntades  ge upphov  till  aktiviteter  i  olika  former,  och 
den arkitektoniska  sammanbindningen av  skidområdena på Östberget kunde på 
så  sätt  öka  platsens  rekreationsvärde  (Överväganden  och  rekommendationer, 
2003). Det  stod klart  att Björntanden måste  finansieras  av  investerare med olika 
förväntningar på avkastningen av insatt kapital. Eftersom de regionalekonomiska 
effekterna av Björntanden  förväntades bli betydande,  förutsattes det  i  förstudien 
att  en  stor  del  kunde  finansieras  via  stödformer. Därutöver  skulle  finansiering 
tillkomma via institutioner och kreditgivare som hade sedvanliga krav på säkerhet 
och avkastning.  
 
5.2 En vision om en ny regional plats 
Enligt  projektgruppen,  som  bestod  av  intressenter  från  det  lokala  näringslivet, 
investerade man inte bara i en arena och ett hotell utan man investerade i en profil 
för regionen (Landmärke Norra Europa, 2005). Projektet skulle  innebära ett steg  i 
en riktning som skulle ge nya näringar, nya kunskaper och nya människor, det vill 
säga  både  mer  människor  i  sysselsättning  och  människor  med  nya  attityder. 
Projektgruppen  ansåg  att  ju  fler  som  kom,  desto  större  möjligheter  hade 
kommunen att öka den kommunala servicen. Det var själva mötet som skulle vara 
reseanledningen: mötet mellan människor och mellan människa, kultur och natur. 
Projektgruppen menade att det skapades  reseanledningar med dessa kärnvärden 
som grund tillsammans med attraktiv arkitektur.  
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Källa: Wingårdh Arkitektkontor AB 
Figur 5:1 Björntanden, interiör foajé. 
 
5.3 Konceptet ”Breath of life” 
Projektets  innehållskoncept  ”Breath  of  life”  gavs  av  projektgruppen  en  ganska 
diffus  framställning. Begreppen över  lag var  till  sina karaktärer  luddiga. De var 
inte  särskilt  tydliga  utan  framstod  mer  som  känslor  utan  möjlighet  att 
konkretiseras. Det hade nog sin förklaring i det sätt på vilket man brukar säga att 
värde skapas inom upplevelseindustrin: värde skapas med hjälp av olika typer av 
extern och/eller intern påverkan och stimuli för att uppnå emotionella, fysiska eller 
mentala  tillstånd  i  kropp  och  själ,  alltså  möjligheten  att  uppleva  någonting 
(Gustafsson, 2008). Således var en av projektgruppens utmaningar när det gällde 
framställningen  av  projektet  att  försöka  uttrycka  projektets  idé  och  därmed 
upplevelseindustrins  otraditionella  kärnvärden  på  ett  för  presumtiva  finansiärer 
kommunicerbart  sätt.  Enligt  projektgruppen  själv  var  beskrivningen  dock 
framtagen  som  en  tydlig  plattform  för  anläggningens  innehåll  och  fysiska 
utstrålning (Landmärke Norra Europa, 2005).  
 
Projektgruppen  uttryckte  att  tanken  med  konceptet  var  att  genom  att  samla 
verksamheter  som  kunde  kopplas  till  nyckelord  som  hälsa,  visdom, 
urbefolkningar, unika upplevelser till en plats och få dessa att samverka skulle det 
skapas en  innovationskultur som skulle nå  längre än respektive verksamhet  i sig 
(Landmärke Norra  Europa,  2005).  Genom  denna  samverkan  skulle  verksamhet 
stimuleras  inom  bland  annat  miljöarbete,  upplevelser,  sport  och  hälsa. 
Projektgruppen  menade  att  projektet  Björntanden  skulle  synliggöra  regionen, 
projektets idé och det anknutna innovationssystemet för övriga världen.  
 
Projektgruppen  hade  arbetat  fram  kontakter  med  aktörer  och  företag,  alltså 
presumtiva hyresgäster i anläggningen, vars verksamheter hade en egen befintlig 
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nationell  och  internationell  kundgrupp  (Landmärke Norra  Europa,  2005). Dessa 
företag skulle genom sina kontaktytor attrahera människor till sin verksamhet och 
till Östersund. Vidare skulle respektive verksamhet stå som värd för stora konvent 
och evenemang i anläggningen. Genom samarbete med övriga aktörer skulle man 
enligt  projektgruppen  nå  nya  infallsvinklar  och  nå  nya  målgrupper. 
Projektgruppen menade  att  arenans  och  hotellets  beläggning  till  stor  del  skulle 
komma ur hyresgästernas egen förmåga att attrahera människor.  
 
Från  projektgruppens  sida  ansåg man  att Östersund  som  plats  inte  i  tillräcklig 
utsträckning  hade  lyckats  attrahera  mötesindustrin  (Landmärke  Norra  Europa, 
2005).  Antalet  gästnätter  relaterade  till  möten  förlagda  på  hotell  låg  under 
riksgenomsnittet. Projektgruppen för Björntanden såg detta som en möjlighet och 
en utmaning. Genom att aktivt arbeta med ”Breath of  life” som koncept för såväl 
anläggning  som  region  menade  projektgruppen  att  både  regionen  och 
anläggningen  skulle  kunna  bygga  sin  image  för  att  attrahera  en mer  specifikt 
behovssökande  målgrupp  än  vad  som  var  möjligt  i  traditionell  turist‐  eller 
mötesindustrisatsning.  
 
Gert  Wingårdh  är  arkitekten  som  år  2003  i  den  internationella 
formgivningstävlingen  ritade  det  vinnande  tävlingsförslaget  Björntanden  eller 
Biesse  Baenie  som  är  det  samiska  ordet  (Landmärke  Norra  Europa,  2005). 
Björntanden var  tänkt  som  en mötesplats  för 3 000 personer. Arkitekten beskrev 
anläggningen och dess idé på följande poetiska sätt: 
 

Fem  snölyktor  formade  som  rovdjurständer  lyser  i vinterskymningen  från 
Östbergets  topp. Formen och namnet Biesse Baenie har sitt ursprung  i den 
sydsamiska kulturen där Biesse både kan stå för björn och för helig. Björnen 
behandlas som ett heligt djur trots sin egenskap att vara ett fruktat rovdjur. 
Detta visar den balans och förståelse mellan natur och människa som är en 
grundparameter i konceptet Breath of life. Fem ljusa lanterniner som för ned 
midsommarnattens  ljus  till visdomens  centrum under den blomsterklädda 
midsommarbacken. Ett landmärke, året runt, i norra Europa. (Ibid.) 
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Källa: Wingårdh Arkitektkontor AB 
Figur 5:2 Björntanden eller Biesse Baenie. 
 
5.4 Arbetsgången i projektet 
Intressenterna  från det  lokala näringslivet  tillsammans med Östersunds kommun 
och Länsstyrelsen  i Jämtlands  län hade år 2005 satsat över 10 miljoner kronor för 
att  utreda  projektet  Björntanden  (Landmärke  Norra  Europa,  2005).  EU:s 
strukturfonder hade också hjälpt till i projektets initiala skede.  
 
Uppräkningen  nedan  visar  de  huvuddokument  som  togs  fram mellan  perioden 
juni 2002 till april 2005 samt vilken aktörskategori som stod bakom framtagandet 
och/eller finansieringen av desamma. 
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Framtagna dokument 2002  Aktörskategoria 
Konceptprocessen, sammanställning av Think Tank,  
dat. juni 2002 
Planeringsunderlag för Östberget på Frösön, dat. 2002‐11‐06 

 
N, K, S (EU‐medel) 

K 
Framtagna dokument 2003   
Program för internationell formgivningstävling,  
dat. 2003‐01‐31 
Inlämnade tävlingsförslag, dat. 2003‐03‐27 
Program samt samlat material från studieresa till Bilbao,  
dat. april 2003 
Slutrapport avseende förstudien Landmärke Norra Europa,  
dat. 2003‐06‐30  
Överväganden och rekommendationer, dat. 2003‐06‐30  
Kostnadsanalys del 1, dat. 2003‐06‐30 
Slutrapport från studie/marknadsföringsresa till Tokyo,  
oktober 2003 
Omarbetat förslag för Biesse Baenie, dat. 2003‐12‐11  
Prel.  konceptuell  beskrivning  (hotellutredning  del  1)  från  Euresco, 
dat. december 2003 

 
N, K, S (EU‐medel) 
K (Juryansvarig) 

 
N, K, S (EU‐medel) 

 
N, K, S (EU‐medel) 
N, K, S (EU‐medel) 

N 
 

N, K 
N 
 

N, K 
Framtagna dokument 2004   
Byggkalkyler från PEAB, dat. 2004‐01‐27 till 2004‐02‐02  
Kommunala investeringar (samlingsdokument),  
dat. 2004‐02‐05 
Underlag för kansli Landmärke Norra Europa,  
dat. 2004‐02‐11  
Byggkalkyl (mark) från NCC, dat. 2004‐02‐13  
Intäktsgruppering, dat. 2004‐03‐31  
Kostnadsanalys del 2, dat. 2004‐02‐04, revidering,  
dat. 2004‐04‐06  
Översiktsplan (underlag för samråd), dat. april 2004 
Delrapport intäkter via operatörer i anläggningen,  
dat. 2004‐05‐21 
Delrapport, Etablerings‐ och marknadsstudie,  
dat. 2004‐05‐24 
Sammanställning av investerings‐ och driftskostnader,  
dat. 2004‐05‐27 
Etablerings‐ och Marknadsutredning från Euresco, dat. juni 2004 

N 
 
K 
 
N 
N 
N 
 
N 
K 
 
N 
 
N 
 
N 
N 

Framtagna dokument 2005   
Utredning Nytt gondolläge med mera, dat. 2005‐01‐10  
Analys, falco‐projektledaren, dat. 2005‐01‐24 
Kommunledningens tjänstemannaförslag, dat. 2005‐01‐27 
Analys av samhällsintäkter, Peter Rohmée, dat. 2005‐04 

K 
K 
K 
N 

Källa: Bearbetad med ändringar enligt Landmärke Norra Europa, 2005 
Tabell  5:1 Framtagna huvuddokument och agerande aktörskategorier i samband med 
detsamma. 
 
Enligt projektgruppen skulle näringslivet ta initiativet till ett gemensamt så kallat 
destinationsbolag som aktivt skulle arbeta med försäljning av anläggningen samt i 
samarbete  med  olika  jämtländska  aktörer  såsom  turistnäringen,  universitetet, 
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transportörer  med  flera  skapa  spännande  och  attraktiva  paketerbjudanden 
(Landmärke  Norra  Europa,  2005).  Projektgruppen  menade  att  arbetet  med 
destinationsbolaget skulle vara en av de första uppgifterna som man skulle ta tag i 
efter det  att beslut hade  fattats om projekteringsstart. Masterplanen nedan visar 
projektgruppens tidplan avseende projektet. 
 
Finansierings‐ och igångsättningsbeslut 
Projektering 
Bildande av destinationsbolag     
Bildande av driftsbolag 
Byggande 
Invigning 
 
                Hösten 2005                                      Våren 2009 
 
Källa: Bearbetad med ändringar enligt Landmärke Norra Europa, 2005 
Figur 5:3 Projektplanering enligt förslag. 
 
5.5 De ekonomiska förutsättningarna 
Projektgruppen  för  Björntanden  lät  genomföra  ekonomiska  analyser  och  vissa 
delar  av  dessa  redovisas  här.  I  projektets  början  skisserades  en  ekonomisk  ram 
kring  investerings‐  och  intäktsnivåer  (Landmärke  Norra  Europa,  2005). 
Projektgruppen menade att detta gjordes  för att  ange  ambitionsnivån  i projektet 
samt för att ge de tävlande  i formgivningstävlingen vägledning för deras förslag. 
Analyserna baserade  sig på de  riktlinjer  som  fastställts  för  att  få  ett gemensamt 
beslutsunderlag  för  Östersund  kommun  respektive  de  privata  investerarna. 
Projektgruppen  betonade  dock  att  parterna  var  väl  medvetna  om  att  dessa 
antaganden  ännu  inte  var  slutförhandlade  utan  skulle  ses  som  vägledning  för 
privata, kommunala och statliga beslut.  
 
Kalkylerna för en sammanfattande investeringsplan hade upprättats samtidigt som 
programskisserna  hade  bearbetats  av Wingårdhs  arkitekter  (Landmärke  Norra 
Europa, 2005). Från projektgruppens sida menade man att det skulle påpekas att 
handlingarnas detaljeringsgrad fortfarande var mycket låg.  
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Den sammanfattande investeringsplanen ställdes upp enligt tabell 5:2. 
 
Del i anläggningen  Yta/kapacitet (bruttoarea)  Inv. 

(miljoner kr)  
Arena  17 000 m2 (3 000 platsera)  275 
Hotell  19 000 m2 (200 rumb)  240 
Uthyrda ytor    9 000 m2  145 
Gondolbana  1 400‐2 800 

personer/timme 
120 

Garage/p‐platser    37 
Exploateringskostnad  (inkl. vägförbättringar)  50 
Landmärkeskostnadc    130 
Summa  45 000 m2  997 
Sittlift från Lövsta    14 
Skidområde Lövsta övrigt    21 
Summa    1 032 
Noter: 
a 3 000 platser avsåg sittande publik 
b  200  rum  fördelat på normala dubbelrum,  enkelrum,  sviter  etcetera gav 
400‐500 bäddar 
c  Extra  kostnad  bland  annat  för  ytor  i  hotelldelen  förorsakade  av  den 
speciella arkitektoniska formen 
Källa: Bearbetad med ändringar enligt Landmärke Norra Europa, 2005 
Tabell 5:2 Anläggningens sammanfattande investeringsplan. 
 
Enligt  projektgruppen  avsåg  landmärkeskostnaden de  överytor  i  främst  hotellet 
som  skulle  bli  resultatet  bland  annat  av  den  speciella  tandformen  (Landmärke 
Norra  Europa,  2005).  Kostnaderna  avsåg  också  de  krökta  glasytorna,  stora 
spännvidder,  terrassbjälklag  med  mera.  Dessa  kostnader  hade  enligt 
projektgruppen brutits ut  från normalkalkylen och  avsåg  att  finansieras  särskilt. 
Med  uthyrningsbara  ytor  avsågs  de  olika  hyresgästernas  verksamheter 
(hälsoinriktad verksamhet, spa, butiker med mera), det ville säga de verksamheter 
som enligt projektgruppen levandegjorde konceptet ”Breath of life” året om.  
 
Projektgruppen menade att dessa förutsättningar utgjorde underlag för fördelning 
av  respektive  kostnader mellan  ägarna  samt  behov  av  statligt  stöd  (Landmärke 
Norra  Europa,  2005).  I  preliminär  beräkning  av  anläggningens  ekonomiska 
underlag  förutsattes  att  två  huvudparter  identifierades,  nämligen  1)  det  privata 
näringslivet i egenskap av ett ägar‐ och fastighetsbolag (publikt aktiebolag) samt 2) 
Östersunds  kommun  (huvudman  för  ägande  av  arena  och  gondolbana).  Dessa 
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huvudparter  utgjorde  enligt  projektgruppen  också  huvudfinansiärer  i 
anläggningen.  
 
Ytterligare kapital i form av statsstöd förutsattes med följande miniminivåer enligt 
tabell 5:3. 
 
Statsstöd i anläggningen  % av investeringen 
Arena och gondolbana (offentligt ägande)  50 % 
Hotell och övriga kommersiella delar (privat ägande)  10 % 
Landmärkeskostnader  (2/3  skulle  finansieras  av  kommun 
och privat, 1/3 av staten) 

33 % 

Källa: Bearbetad med ändringar enligt Landmärke Norra Europa, 2005 
Tabell 5:3 Anläggningens statsstödsbehov uttryckt i procent. 
 
Detta  innebar  enligt projektgruppens bedömning ett  totalt  stödbehov  från  staten 
på  cirka  310  miljoner  kronor  bestående  av  229  miljoner  för  arenan  och 
gondolbanan,  38  miljoner  för  hotellet  och  övriga  kommersiella  delar  samt  43 
miljoner för de så kallade  landmärkeskostnaderna, det vill säga de tillkommande 
kostnaderna  som  föranleddes  av  den  speciella  arkitektoniska  utformningen  av 
anläggningen. 
 
Det privata näringslivets kapitalbehov ställdes upp enligt tabell 5:4. 
 
Privat finansiering i anläggningen  Kapitalbehov i miljoner kr 
Hotell  240 
Uthyrda ytor 1  145 
Landmärkeskostnader  43 
Del av exploateringskostnader  25 
Summa  453 
Avgår:  Statsstöd  (landmärkeskostnaden 
avräknat) 

‐ 38 

Kapitalbehov  415 
Källa: Bearbetad med ändringar enligt Landmärke Norra Europa, 2005 
Tabell 5:4 Det privata näringslivets kapitalbehov avseende anläggningen. 
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Projektgruppen  ansåg  att  om  75  %  soliditet  sattes  som  mål  i  det  privata 
fastighetsbolaget krävdes eget kapital på 311 miljoner kronor enligt tabell 5:5. 
 
Privat finansiering i anläggningen  Kapitalbehov i miljoner kr 
Eget kapital  311 
Lånebehov  104 
Summa  415 
Källa: Bearbetad med ändringar enligt Landmärke Norra Europa, 2005 
Tabell 5:5 Det privata näringslivets kapitalbehov avseende anläggningen. 
 
Från  projektgruppens  sida  gav man  uttryck  för  att  näringslivet  också  hade  för 
avsikt att etablera ett destinationsbolag för regionen men med ett utgångsläge från 
anläggningen.  Som  driftkapital  för  detta  skulle  det  avsättas  20 miljoner  kronor 
inklusive så kallad preopeningbudget.  
 
Östersunds kommuns kapitalbehov ställdes upp enligt följande tabell 5:6. 
 
Kommunal finansiering i anläggningen  Kapitalbehov i miljoner kr 
Arena  275 
Gondolbana  120 
Landmärkeskostnader  43 
Del av exploateringskostnader  25 
P‐platser  37 
Summa  500 
Avgår:  Statsstöd  (landmärkeskostnaden 
avräknat) 

‐ 229 

Kapitalbehov  271 
Källa: Bearbetad med ändringar enligt Landmärke Norra Europa, 2005  
Tabell 5:6 Östersunds kommuns kapitalbehov avseende anläggningen. 
 
Ovanstående  belopp  inkluderade  inte  enligt  projektgruppen  de  investeringar  i 
skidområdet som avsågs. Dessa  investeringar menade man borde kunna ske som 
en etapp 2 i projektet. 
 
5.6 Förväntade samhällseffekter 
En översiktlig kalkyl hade gjorts från projektgruppens sida avseende vilka effekter 
en  investering  i Björntanden kunde ge  i antalet arbetstillfällen (Landmärke Norra 
Europa,  2005).  Beräkningen  visade  att  direkta  nya  arbetstillfällen  i  nya 
verksamheter kunde uppskattas till cirka 200. Hotell inklusive arena beräknades ge 
cirka 100 nya arbetstillfällen  (cirka 70‐80 årsarbeten), det ville säga  totalt 300 nya 
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arbetstillfällen. Med en genomsnittlig  familjebildning menade projektgruppen att 
detta  motsvarade  600  personer  vilket  gav  24  miljoner  kronor  i  kommunala 
skatteintäkter. En befolkningsökning på 600 personer ställde dock utökade krav på 
kommunal  service  i  form av  skolor och barnomsorg med mera. Det kommunala 
nettotillskottet  i  skatteintäkter  beräknades  därför  till  15  miljoner  kronor  enligt 
projektgruppen. 
 
Med anledning av arbetslöshetstalen i regionen med mera hade i kalkylen använts 
antagandet  att  endast  35  procent  av  300  arbetstillfällen  rekryterades  utanför 
kommunen (Landmärke Norra Europa, 2005). 105 nya arbetstillfällen motsvarade 
cirka 210 personer. Den kommunala nettoeffekten kunde därför, menade man från 
projektgruppens sida, uppskattas till drygt 5 miljoner kronor i ökade kommunala 
skatteintäkter per år. Vid etableringen av Multihallen i Åre hade 50 procent av de 
anställda kommit  från andra kommuner. Projektgruppen ansåg att om  en  sådan 
nivå även  skulle komma att gälla  i Östersund blev den ökade  skatteintäkten  7,5 
miljoner kronor per år. Under byggnadstiden beräknades nya skatteintäkter med 
2,5  miljoner  kronor  per  år.  Projektgruppen  menade  att  för  Östersund  och 
Jämtlands  näringsliv  som  helhet  gav  arbetstillfällena  hävstångseffekter  i  andra 
näringar som skapades  runt konceptet ”Breath of  life” genom ökad omsättning  i 
handel, hotell och övriga aktiviteter i regionen. Storleken på dessa var dock svåra 
att  förutse  och  var  i  helt  avgörande  grad  beroende  på  hur  destinationsbolaget 
lyckades  organisera  upplevelserna  i  hela  Jämtland.  Från  projektgruppens  sida 
ansåg man  att  Björntanden  hade  internationell  lyskraft  och  skulle  bli  viktig  för 
framtidstron,  för  Östersunds,  Jämtlands  och  Sveriges  profil,  för  den  breda 
besöksnäringens tillväxt samt för en framgångsrik OS‐kandidatur.  
 
5.7 Björntanden kontra det redan uppförda 
Genom  att  studera  andra  landmärkesprojekt  varav Guggenheimmuseet  i  Bilbao 
var ett, ansåg projektgruppen att den hade fått en uppfattning om de kringeffekter 
som skapades runt en reseanledning  i sig  (Landmärke Norra Europa, 2005). Men 
vad har då andra sådana landmärkesprojekt, eller extraordinära projekt som man 
också kan kalla dem för, lett till på den plats där det är beläget?  
 
Guggenheimmuseet  är  ett  museum  för  modern  och  samtida  konst.  Museet 
invigdes  år  1997  i  den  baskiska  industristaden  Bilbao,  och  dess  arkitektoniskt 
utformade byggnad är i sig ett turistmål med mer än en miljon besökare varje år. 
Projektet  har  bidragit  till  ekonomisk  utveckling  i  staden.  Museet,  som 
finansierades  med  offentliga  medel  samt  medel  från  den  amerikanska 
Guggenheimstiftelsen, var en del av en plan från politiskt håll som skulle vitalisera 
staden Bilbao. Initialt var kritiken mot etableringen högljudd men dämpades i takt 
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med internationell uppmärksamhet och publiktillströmning. I efterhand anses det 
vara de  lokala politikerna  som kan  ta  åt  sig  äran  av Bilbaos positiva utveckling 
eftersom de vågade satsa på ett oprövat kort.  
 
Men  kan  ambitionsnivån med  etableringen  av  projektet  Björntanden  som  är  ett 
projekt  inom  den  numera  definierade  upplevelseindustrin  jämföras  med 
etableringen  av  Guggenheimmuseet  och  är  dessa  jämförelser  överhuvudtaget 
relevanta?  Jag  tror  att  jämförelser  både  kan  ha  ett  värde  samtidigt  som  de  inte 
säger så mycket  för det  jämförda projektet. Med det menar  jag att det kan finnas 
mening i att låta sig inspireras av goda exempel samtidigt som det är individuella 
handlingar,  enskilt  eller  i  samverkan med  andra,  som  bestämmer  det  konkreta 
utfallet av individers ambitioner och idéer på en plats. En idé är inte något konkret 
förrän den är realiserad,  förverkligad och omsatt. Med andra ord, att  ta ställning 
till  hur  något  kommer  att  bli  och  uttala  sig  om  vad  det  kommer  att  ge,  är  på 
förhand  svårt. Det är  ju  först när något är prövat  som man vet hur det gick. En 
plats  historiska  bakgrund,  visioner  om  nya  inriktningar  och  perspektiv, 
ekonomiska  kalkyler  och  beräkningar,  enskilda  individers  förhållningssätt  är 
sådant  som  också  kan  vara  av  betydelse  i  sammanhanget. Olika  kontexter  kan 
alltså ge olika utfall.  
 
Guggenheimmuseet  fungerar uppenbarligen  väl på den plats där det  är  beläget 
och därmed i den kontexten. Men skulle det fungera i den kontext som Jämtlands 
län och Östersund utgör? Och omvänt, skulle den kontext som platsen Bilbao och 
Baskien utgör med automatik fungera för projektet Björntanden om vi bortsåg från 
de skilda klimatförhållandena som råder på respektive plats? I en artikel i Svenska 
Dagbladet  kommenteras  Bilbaos  framgångsrika  förnyelse  vilken  av  skribenten 
anses  kunna  kopplas  till  att  det  är  Baskiens  önskan  om  att  manifestera  sin 
kulturella särart som har varit motorn  i stadsförnyelsen och att det är det som är 
det  främsta  skälet  till  att man har  lyckats  så väl  (Lönnroth,  2008). Vidare görs  i 
sammanhanget en  jämförelse med hamn‐ och  industristaden Göteborg som anses 
vara  i behov av  samma  förnyelse. Dock menar  skribenten att det  i Göteborg har 
varit  omöjligt  att  få  lokalpolitikerna med  på  djärva  arkitektoniska  satsningar  i 
stadscentrum vid Göta älv, trots att de har arkitekter som Gert Wingårdh. Kanske 
Guggenheimprojektets framgångar från en sådan vinkel har bättre förutsättningar 
att  uppstå  i Östersund  än  i Göteborg  utifrån  att Östersund  och  Jämtland,  i  en 
historisk kontext,  i någon mening  likt baskerna kan  sägas ha värnat  sin  stolthet 
över sin särart genom olika uttryck såsom frihetsfest och egen flagga. Samtidigt är 
det nog så att varje idé och projekt av det här slaget, vilka kan ses som en typ av 
extraordinära  projekt  inom  upplevelseindustrins  område,  bör  studeras  i  sitt 
sammanhang med  sina  aktörer  och deras  ageranden  för  att  förstå den  specifika 
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platsens  förutsättningar  för  att  idéerna  och  projekten  skall  kunna  fungera  och 
förverkligas.  
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KAP 6 TRE FASER – EN BERÄTTELSE  

I  kapitel  6  lyfter  jag  fram  mina  observationer  och  enskilda  samtal  genom  att  dela  in 
materialet  i  faser. Utifrån den  kunskapsteoretiska  och metodologiska  ansatsen  i  kapitel 3 
skriver  jag  om  episoder  och  händelser,  alltså  om  skeendet  i  varje  fas. Händelseförloppet 
inom  faserna  organiseras  tematiskt  vilket  genererar  begrepp  som  skapar  mening  i 
materialet. Fas I är en inledningsfas som behandlar projektetableringen Björntanden. Fas II 
är en fortsättningsfas som behandlar på vilket sätt projektet förankras genom olika vägval. 
Fas  III  är  en utplanings‐  eller  stagnationsfas  som  behandlar  projektets  avmattning  i  ett 
visst skede. Den fjärde avslutande fasen – genombrott eller kollaps – har ännu inte inletts. 
Varje fas inleds med en kort introduktion angående de teman som härletts ur det empiriska 
materialet.  Varje  fas  avslutas  med  en  kort  summering  av  vilka  aktörskategorier  som 
agerade, vilka begrepp som den genererade samt vad som kännetecknade  fasen, alltså vad 
som  utmärkte  den  och  gav  den  dess  karaktäristika.  Som  sista  punkt  görs  en 
sammanfattning av kapitlets samtliga faser. 
 
6.1 Inledningsfasen 
Inledningsfasen beskrivs  i  tematiskt orienterade avsnitt som dels är kopplade  till 
tidsförloppet, dels  till vissa centrala  frågor som har stått  i  fokus. Fas  I är således 
strukturerad  kring  temana  projektetableringen,  det  kollektiva  perspektivet, 
gemensamma  handlingar,  samverkan  som  drivkraft,  den  etablerade 
utgångspunkten, kompromissande och politik, den kreativa visionen och slutligen 
nyskapande förhållningssätt och entreprenörskap. 
 
6.1.1 Projektetableringen 
Etableringen  av  projektet  Björntanden  hade  i  februari  2004  på  allvar  tagit  sin 
början.  Intressenterna  från  det  lokala  näringslivet  formerade  sig  genom 
regelbundet  hållna  styrelsemöten  avseende  projektets  kommande  struktur  och 
innehåll.  Den  lokala  intressenten  N1  trodde  efter  ett  av  dessa  möten  att  om 
projektet inte skulle bli av skulle det inte bero på finansieringen i alla fall, utan att 
man  av  någon  annan  anledning  inte  vågade  satsa  för  att  det  skulle  ske  på 
bekostnad av någonting annat (N1, 2004a: muntl.). N1 sa:  
 
– Näringslivet  i Östersund är väldigt  tight. Det är korta beslutsvägar  som  råder. 
Det är svårt att komma in men har du väl en plats så är du tryggad för resten av 
livet om man säger så.  
 
Det  N1  funderade  över  var  om  det  förhållningssättet  bidrog  till  tillväxt  och 
utveckling eller om det bara upprätthöll sig själv. En kommentar i sammanhanget 
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från N1 var dock att  tajmingen  för projektet var helt rätt  (Årsmöte, 2004: muntl.). 
Projektet/idén hade positionerat sig lokalt, nationellt och internationellt.  
 
6.1.2 Det kollektiva perspektivet 
Projektets kommande struktur diskuterades av ett antal  lokala  intressenter på ett 
möte. Den lokala intressenten N2 ställde frågan angående vem som tog ansvar för 
vad i projektet samtidigt som N2 ansåg att kommunen inte vågade sätta ned foten 
(Styrelsemöte,  2004a:  muntl.).  N2  sa  att  N2  i  sina  samtal  med  kommunens 
företrädare  lyfte  fram  att det  fanns  ett  antal argument  som  legitimerade det här 
projektet, att det handlade om  infrastrukturell vinning. N2 ansåg att varje  företag 
borde mobilisera sina resurser inför vad något kunde betyda på sikt, i det här fallet 
projektet Björntanden (N2, 2004a: muntl.). N2 ansåg vidare att det hitintills varit en 
mycket liten debatt från politiskt håll men också från opinionen vad avsåg för och 
emot det här projektet.  
 
– Det här förstår folk inte riktigt hur svårt det är att skaffa finansiärer, vilket  jobb 
som ligger bakom att få dem att säga ja, sa N2.  
 
Den lokala intressenten N2 menade att man i näringslivet redan hade gjort en bra 
sak (Styrelsemöte, 2004b: muntl.). De hade utarbetat en utvecklingsstrategi genom 
projektinnehållet i Björntanden.  
 
– Och  vi  har  faktiskt  ett universitet. Det  handlar  om  kunskapsuppbyggnad  och 
praktiskt utförande, det ena ska kunna samarbeta och berika det andra, sa N2.  
 
– Har vi lagt ned så mycket energi på att ta fram det här konceptet ”Breath of life” 
så kan vi inte bara lägga ned det, ansåg den lokala intressenten N3.  
 
– Tränar man bandy så blir man bra på bandy, tränar man hockey så blir man bra 
på det, replikerade N2.  
 
Den  lokala  intressenten  N1  ställde  frågan  om  de  skulle  försöka  hitta  en 
referensregion som redan hade gjort något liknande. N3 menade dock att de måste 
göra  det  på  sitt  eget  sätt.  N2  ansåg  att  det  var  kombinationen  av  människors 
kunskaper och samarbete som skulle driva projektet.  
 
En uppfattning som rådde inom det lokala näringslivet var att det borde tillsättas 
en  förhandlingsgrupp  som kunde  förhandla om  spelplanen med kommunen om 
vem som skulle äga vad (Styrelsemöte, 2004c: muntl.). Gruppens syfte skulle vara 
att  sköta  förhandlingarna med  kommunen  och  länsstyrelsen med  flera  gällande 
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ägande  och  finansieringsstruktur,  tomtlösen  och  garantier  med  mera 
(Styrelseprotokoll,  2004a:  opubl.).  Den  lokala  intressenten  N2  menade  att 
kommunen  hade  två  verkligheter  (Styrelsemöte,  2004c: muntl.). Den  ena  var  att 
den  ville  genomföra  projektet,  den  andra  var  att  den  inte  vågade  genomföra 
projektet. Kommunens strategi var att den avvaktade näringslivet lite grann, ansåg 
N2 (Styrelsemöte, 2004d: muntl.). 
 
I samband med kommunens  informationsmöte  för allmänheten angående  förslag 
till  översiktsplan  för  Östberget  sa  den  kommunala  tjänstemannen  K1,  att 
Björntanden  inte  var  det  enda  projektet med  högtflygande  planer  som  nu  var 
föremål  för diskussion  (Informationsmöte, 2004: muntl.). K1 betonade att det som 
var  viktigt med  projektet  var miljötänkandet  samt  att  det  skulle  vara  unikt. K1 
betonade vidare att kommunen inte hade tagit ställning till om projektet skulle bli 
av  utan  kommunen  ville  lyssna  till medborgarna. Det  var  också  viktigt  att  det 
fanns  finansiering.  K1  sa  att  kommunen  ville  göra  något  för  invånarna  men 
framförallt ville den  skapa  tillväxt  i kommunen. Den kommunala  tjänstemannen 
K2 uttryckte att hållbar utveckling var viktigt i det här projektet. K2 sa liksom K1 att 
medborgarnas synpunkter skulle ha väldigt stor betydelse för hur projektet skulle 
komma att utvecklas. En medborgare yttrade följande i sammanhanget: 
 
– Nu har det äntligen kommit något vettigt. Jag tycker det är positivt överlag och 
man  har  tagit  till  sig  synpunkter.  Sammantaget  anser  jag  att  det  är  viktigt  och 
vettigt och det bör stödjas från alla håll och kanter.  
 
Projektets status diskuterades vid ett möte med ett antal  lokala  intressenter. Den 
lokala intressenten N2 gav uttryck för hur denne såg på projektets nuvarande läge 
(Styrelsemöte, 2004e: muntl.).  
 
– Vi måste ha en realistisk uppfattning om vad vi vill, vi måste ha en gemensam 
uppfattning. Och det är vi som måste frysa läget.  
 
– Vi ska  inte backa. Vi har  ju  inte ens börjat. Det är klart att vi kommer att möta 
motstånd, fortsatte den lokala intressenten N3.  
 
– Det handlar om att ändra mentaliteten om man själv ska kunna gå in i något med 
trovärdighet, sa den lokala intressenten N4.  
 
Den  lokala  intressenten  N1  lyfte  fram  miljökonceptet  som  det  här  projektet 
innefattade och menade att det var det som gällde  för alla projekten nu. N2 ville 
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genomföra det här men ansåg att projektet måste bantas ned (Styrelsemöte, 2004f: 
muntl.). 
 
6.1.3 Gemensamma handlingar 
Den lokala politikern P1 kommenterade samarbetet med det lokala näringslivet och 
dess betydelse och tyckte att det var för lite samarbete (P1, 2004: muntl.). P1 ansåg 
att de tillsammans måste arbeta för en gemensam utveckling. P1 sa: 
 
– Kommunen måste satsa och näringslivet måste vara berett att gå in. Men det är ju 
så att näringslivet i Jämtland inte är någon stor källa att ösa ur. Det är en svaghet i 
länet att vi är så pass små. Vi saknar företag med stora muskler.  
 
Den lokala politikern P2 menade när det gällde projektetableringen att det fanns tre 
kritiska punkter att ta hänsyn till (P2, 2004: muntl.). Den första punkten handlade 
om  hur  mycket  kommuninvånarna  skulle  vara  villiga  att  betala.  Den  andra 
punkten  om  vad  nationen  Sverige  skulle  kunna  ställa  upp med  när  det  gällde 
investeringsstöd eller att etablera verksamheter här. I den punkten utgjorde staten 
och  EU  samma  målgrupp  enligt  P2.  Den  sista  punkten  handlade  om  vilka 
ytterligare privata finansiärer som fanns att tillgå.  
 
Den  lokala politikern P2 var  imponerad av näringslivsföreträdarnas uppställning 
(P2,  2004:  muntl.).  Dock  ansåg  P2  att  det  behövdes  ett  antal  nationella  eller 
internationella  investerare  i  projektet. Det  räckte  inte med  de  lokala  investerare 
som  fanns  idag. P2 menade att kommunen ville genomföra det här projektet; den 
ville arbeta med näringslivet liksom ideella föreningar. Den gjorde nu ett allvarligt 
försök  och  styrde  om  sina  resurser  och  presenterade  det  här  projektet  som  ett 
projekt  med  ett  starkt  näringslivsintresse  av  den  anledningen  att  kommunen 
behövde ett sådant projekt. Men om det inte blev några statliga pengar eller något 
EU‐stöd skulle det bli nej från kommunens sida enligt P2, eftersom den  inte hade 
råd med cirka 60 miljoner kronor per år.  
 
P2 menade också att kopplingarna till universitets‐ och högskolevärlden saknades i 
projektet,  trots  att  det  fanns  intressanta  miljötekniksatsningar  som  pågick  på 
Mitthögskolan (P2, 2004: muntl.). Detta ansåg P2 vara ett problem och sa:  
 
– Vi har inget riktigt case med oss när vi skall presentera projektet för regeringen 
där jag säger att det här projektet är möjligt om vi kan erhålla regionalpolitiskt stöd 
för att stärka profilen, stöd  för att etablera Miljöteknikcentrum samt att staten är 
med  och  stödjer  när  vi  uppvaktar  EU‐kommissionen.  Argumentet  till  EU‐
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kommissionen  är  att  vi  vill  långsiktigt  skapa  ett mervärde  i Europa,  inte  bara  i 
Sverige utan även internationellt.  
 
P2 ansåg vidare att det var viktigt att fokusera på det  lilla (P2, 2004: muntl.). Man 
skulle  alltså  inte  utesluta  den  ideella  sektorn,  då  framförallt  inom  idrotten. 
Näringslivsföreträdarna var också  individer och många av dem var aktiva  inom 
idrotten. Det  var  en  styrka menade  P2.  P2  sa  också  att  de måste  släppa  in  folk 
utifrån i det här projektet, de måste släppa in nationella investerare. P2 hade dock 
sagt att det var okej att marknadsföra något som kanske var ett luftslott.  
 
6.1.4 Samverkan som drivkraft 
Kommunen klev in i förstudien avseende projektet Björntanden under hösten 2003 
utifrån  en  ärlig  vilja  att  den  ville  att  det  här  skulle  bli  av  och  var minst  lika 
entusiastisk som näringslivet, ansåg den kommunala  tjänstemannen K1  (K1, 2004: 
muntl.). K1 menade att dess inställning var att antingen så gillade man det här eller 
så gillade man det inte.  
 
– Ett tag så låg vi till och med före näringslivet, sa K1.  
 
K1  hade  utsett  de  tjänstemän  som  skulle  diskutera  projektet  med  näringslivet. 
Diskussioner pågick redan enligt K1  från politiskt håll hur mycket man var villig 
att  satsa  i  projektet  och  om  det  kunde  finansieras  via  en  skattehöjning.  K1 

kommenterade hur samarbetet med näringslivet fungerade:  
 
–  Jämtland  är  ett  litet  län  där  det  är  samma  personer  som  deltar,  till  exempel 
länsrådet och näringslivets  främsta  företrädare. Nackdelen  är  att det kan bli  lite 
introvert. Fördelen är att det är snabba och korta beslutsvägar.  
 
K1  trodde  inte  på  något  vis  att  företrädarna  från  näringslivet  hade  problem  att 
skilja  på  sina  roller  när  de  ena  gången  verkade  som  ordförande  inom  någon 
idrottsverksamhet och andra gången som verkställande direktör för ett företag. K1 

menade att de här personerna hade integritet och klarade att hantera detta och att 
det  istället  handlade  om  att  alla  företrädare  slöt  sig  tätt  samman  mot  ett 
gemensamt mål.  
 
Den lokala intressenten N2 ansåg att det nu i projektet handlade om att alla måste 
kliva fram (N2, 2004b: muntl.). Enligt N2 innefattade spelplanen att man måste tro, 
man måste  ha  relevanta  fakta  samt  att man måste  bestämma  sig  och  påverka 
omgivningen. N2 ansåg också att näringslivets del  i projektet, hotell etcetera  inte 
skulle komma att erhålla något statligt stöd och det måste man vara medveten om. 
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N2 ansåg dock att det här projektet byggde på att många klev  in och  tog  risken, 
man var  tvungen att hjälpas åt. N2 menade att det var dennes uppgift att  tvinga 
fram ett beslut. Blev det ett nej skulle N2 inte bli besviken.  
 
– Vi har ju i alla fall gjort ett försök, sa N2.  
 
Huvudfrågan  var  menade  N2  vem  som  skulle  ansvara  för  de  olika  delarna  i 
projektet.  Näringslivet  skulle  ta  ansvar  för  hotellet  och  kommunen  för 
gondolbanan,  arenan  samt  infrastrukturen.  Men  det  rådde  osäkerhet  i  de  här 
delarna, ansåg N2.  
 
6.1.5 Den etablerade utgångspunkten 
Projektets  påverkan  på  försvarsbeslutet  diskuterades  av  ett  antal  lokala 
intressenter på ett möte. Det rådde olika meningar om huruvida en påstötning om 
till  exempel  offentlig  finansiering  skulle  påverka  försvarsbeslutet  som  skulle 
komma att tas i oktober 2004 (Styrelseprotokoll, 2004b: opubl.).  
 
– Det finns en taktisk faktor som är lite besvärande och det är  ju försvarsbeslutet, 
sa den lokala intressenten N2 (Styrelsemöte, 2004d: muntl.).  
 
N2 hade tolkat att kommunen inte ville driva det här projektet så hårt innan man 
visste hur det  skulle gå med  försvarsbeslutet eftersom man  inte ville  få detta att 
verka  som  något  slags  byteshandel. Den  lokala  intressenten N4  trodde  inte  att 
försvarsbeslutet skulle påverka, varken till eller ifrån.  
 
– Man kan inte ha några synpunkter på politikernas inställning. Den måste man ha 
respekt för, sa den lokala intressenten N5.  
 
Den  lokala  intressenten N1 menade  att  det  vore  olyckligt  om  de måste  slå  på 
bromsen. Den  lokala  intressenten N6  ansåg  att  om  en  ort  började  servera  alltför 
många alternativa lösningar blev det lätt att dessa vävdes in i försvarsbeslutet. Den 
lokala  intressenten  N7  kommenterade  det  sagda  genom  att  göra  följande 
jämförelse:  
 
– Det här är ju inte klokt, det är ungefär som historien om tre gubbar. En tar båten 
för att åka ut och fiska. Han reser sig i båten och ramlar i vattnet. De två andra som 
står på  land  säger  till varandra:  ”Ska vi  åka ut och  rädda honom?”  ”Nä, det  är 
ingen mening, vi hinner ändå inte.” Vi satsar en stor del av våra pengar som vi har 
slitit med sedan ‐60‐talet. Det är ju hemskt att vi inte ska få använda dem. Jag har 
mött kommunalråd i Mellansverige som har sagt att det inte är klokt att ni möter 
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motstånd.  Tänk  att  man  bråkar  med  varandra  istället  för  att  utveckla. 
Privatbefolkningen  frågar hela  tiden, visst blir det. Det  är  ju något positivt  som 
händer.  
 
Den  lokala  intressenten N1 menade vid den här  tidpunkten att mycket  i det här 
projektet  handlade  om  prestige,  rädsla  samt  kontroll  och  ansåg  att  prestigen 
innefattade rädslan att  förlora den egna kontrollen  (N1, 2004b: muntl.). Såsom N1 
såg det  i  ett projekt, delade man upp  saker och  tog ansvar  för de olika delarna. 
Men så gjorde man  inte  i det här projektet. Här gav man uppdrag, kontrollerade 
och  styrde  det.  Enligt  N1  fanns  det  ett  näringsliv  utanför  Jämtland  som  var 
intresserat av det här projektet men dessa ville man från Jämtlands näringsliv inte 
släppa in och det hade ju med den här kontrollbiten att göra. N1 menade att var det 
något  som  skulle kunna  få projektet  att kantra var det bristen på  samarbete. N1 
igen:  
 
– Som  jag  ser det bildar Östersunds näringsliv grupper  som  funkar  ihop och de 
kliar  varandras  ryggar.  Ta  det  här med  basketen.    Kommer  det  någon  utifrån 
skapar det oreda i den här strukturerade organisationen. Att den är så strukturerad 
hämmar utvecklingen. Å andra sidan så tror jag att det är en generationsfråga. Det 
här kommer att förändras när den här generationen är borta. (N1, 2004c: muntl.)  
 
Den  lokala  intressenten N8 kommenterade  indirekt dessa strukturer vid ett annat 
tillfälle:  
 
– Det är alltid samma personer närvarande när något ska diskuteras i Östersund, 
det är ganska tråkigt att det är så. (Gemensamt seminarium, 2004: muntl.). 
 
6.1.6 Kompromissande och politik 
Den lokala politikern P1 ansåg att projektet Björntanden som ärende var svårt (P1, 
2004: muntl.).  
 
– Vad är det som ska kunna ge det man vill, nämligen utveckling? frågade P1 .  
 
P1 menade att som politiker kunde det nog hända att man var rädd att fatta beslut 
samtidigt  som man  också  var  tvungen  att  lyssna  till medborgarna. P1  ansåg  att 
försvarsbeslutet nog måste vara klart innan man från kommunens sida kunde fatta 
beslut om Björntanden. Blev det en nedläggning av försvaret var man tvungen att 
eliminera effekterna av nedläggningen. Å ena sidan var det inte bra att ha en plan 
färdig för då resonerade man från statsmakterna att hos dem gick det bra att lägga 
ned eftersom de hade alternativ redan. Å andra sidan var det bra med interna icke 
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offentliga tankar. P1 menade att det största problemet med projektet var att lyckas 
intressera en operatör. Ett annat problem var  finansieringsfrågan, alltså hur man 
skulle lyckas räkna hem det här.  
 
Den lokala politikern P2 ansåg att det kommunen borde och kunde göra, det gjorde 
den  (P2,  2004:  muntl.).  Kommunen  fattade  ett  beslut  under  hösten  2003  att 
prioritera  Björntanden  som  projekt.  Plan‐  och  samhällsbyggnadsnämnden  lade 
därmed  övriga  ärenden  åt  sidan.  Kommunen  prioriterade  två  saker:  det 
kommande  försvarsbeslutet  och Björntanden. P2 menade  liksom P1  att man  inte 
gick  till  regeringen  och  presenterade  Björntanden  i  det  här  läget  eftersom  det 
kunde underlätta för statsmakterna att lägga ned försvaret i Östersund då de hade 
alternativ verksamhet på gång.  
 
Det var en svårighet menade den kommunala  tjänstemannen K1 att gå  in  i nästa 
steg  (K1, 2004: muntl.). Här syftade K1 på kommande  försvarsbeslut och menade 
liksom de  lokala politikerna P1 och P2 att de  inte ville ge  regeringen  chansen att 
lägga ned försvaret i Östersund eftersom de hade det här projektet på gång.  
 
– Vi har vägt våra ord på guldvåg när vi kommunicerar med regeringen, sa K1.  
 
Parallellt med denna uppfattning ansåg den lokala intressenten N2 att anledningen 
till att det inte hade hänt så mycket i projektet berodde just på försvarsfrågan (N2, 
2004b: muntl.). När projektet drogs i gång för ett antal år sedan var försvarsfrågan 
inte med så segheten var avsiktlig, menade N2.  
 
6.1.7 Den kreativa visionen 
Den  lokala  intressenten  N1  kommenterade  diskussionerna  runt  projektet 
Björntanden kontra försvarsfrågan enligt följande:  
 
– Kraft för mig är initiativförmåga och jag tror att det är en framgångsfaktor att vi 
vågar ta tag i saker, vi kan inte vänta. Det är en feghet att inte våga gå fram med 
det  här  projektet,  det  hindrar  kreativiteten.  Försvarsbeslutet  påverkar  inte 
projektet, vi kan inte vänta på sådana beslut. (N1, 2004c: muntl.)  
 
N1  ansåg  att man måste våga marknadsföra  idén, annars var N1  rädd  att någon 
annan skulle komma och ta den.  
 
– Det här är ju ett näringslivsprojekt som strävar efter tillväxt, sa N1 (Styrelsemöte, 
2004g: muntl.).  
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Den  lokala politikern P2 ansåg att projektet kunde  få stort genomslag, det kunde 
locka många besökare, det kunde stärka Östersunds image och det kunde bidra till 
att  få  hit  kompetens  (P2,  2004:  muntl.).  P2  tyckte  att  hela  idén  var  bra,  att 
kommersialisera  ett  nytt  livsstilstänkande  i  kombination med  platsen  som  rent 
fysiskt  var  belägen  inne  i  staden.  P2  gav  som  exempel  hur  hänförda  de 
internationella gästerna blev när de från Rådhustrappan mitt i staden kunde se den 
upplysta  slalombacken  på Östberget.  Det  var  livskvalitet, menade  P2.  P2  sa  att 
projektet stärkte den egna stoltheten och att då marknadsföra det, det var rätt. Den 
politiska uppställningen ansåg också på bred front enligt P2 att det här var rätt. P2 
förutsatte  att  kommunen  skulle  fatta  beslut  under  hösten  att  gå  vidare  med 
projektet Björntanden.  
 
Den  lokala  intressenten N2  trodde på projektet eftersom besöksnäringen var den 
bransch  som  växte  mest  (N2,  2004b:  muntl.).  Projektet  stämde  in  på  länets 
tillgångar  eftersom  länet ”sjöd av  småskalighet” och  rekreation var  en bransch  i 
tiden.  Den  lokala  intressenten  N1  menade  att  Björntandskonceptet  var  centralt 
(Medlemsmöte,  2004:  muntl.).  Det  gav  oss  i  Östersund  en  ny  profil,  en 
reseanledning att må bra. N1 nämnde Bilbao och Guggenheim som jämförelse och 
de kringeffekter som den sevärdheten hade fört med sig. N1 menade att man skulle 
se  det  här  projektet  som  en  projektor.  Den  statliga  företrädaren  S1  ansåg  att 
Björntanden var ett fascinerande projekt (S1, 2005: muntl.). Att det var ett alldeles 
färskt  projekt  tilltalade  S1  samt  de  visionära  idéerna.  En  annan  sak  som  hade 
betydelse handlade om att förverkliga en idé, att tillåta sig att vara ganska stor. En 
idé som genomsyrades av att de ville, de kunde och de skulle, menade S1.  
 
6.1.8 Nyskapande förhållningssätt och entreprenörskap 
Den  statliga  företrädaren  S2 uttryckte  i  samband med projektetableringen  att  en 
intressant ingång i det här projektet, förutom att det var ett helt privat initiativ, var 
själva processen. Det gällde att hitta en affärsidé som innebar att man riktade in sig 
på  andra  besökare  än  de  traditionella  samt  den  arkitektoniska  kreeringen  som 
affärsidén stod för (S2, 2004: muntl.). Den huvudmarknad som det handlade om  i 
projektet Björntanden var en tillkommande marknad och det var det som var det 
intressanta med projektet och det som gjorde att staten var en part i projektet. Det 
var  en  annan  kundkategori  än  tidigare  och  om  det  skulle  lyckas  var  det  en 
tillkommande volym som innefattade åretruntsysselsättning. S2 sammanfattade att 
vad som gjorde det här projektet intressant var personerna som initierat det alltså 
näringslivet, affärsidén att  locka andra besökare än de  traditionella, den kreativa 
arkitekturen samt arenan, att länet skulle erhålla en evenemangsarena. S2 menade 
dock att en  fråga man var  tvungen att ställa sig var om affärsidén kunde vara så 
unik att de trodde att de kunde få loss statliga medel. S2 sa:  
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– Vi måste ha affärsidé, kalkyler etcetera  från näringslivet  för att kunna  fatta ett 
beslut men de släpper  ju  inte  ifrån sig något.   Det handlar om att  förhandla men 
det  har  vi  erfarenhet  ifrån  sedan  Multihallen  i  Åre.  Det  är  det  privata  och 
kommunen som är spelare i det här, ett spel som är mer eller mindre kreativt.  
 
S2 ansåg dock att nuvarande förutsättningar var bättre än tidigare och betonade än 
en gång skälen till detta, privat kapital, privat vilja samt en intressant affärsidé.  
 
6.1.9 Sammanfattning av inledningsfasen 
I  fas  I  deltog  intressenter  från  det  lokala  näringslivet,  kommunala  tjänstemän, 
lokala politiker samt statliga företrädare. De teman som härletts ur det empiriska 
materialet  och  som  bildar  grund  för  nuvarande  begreppsbildning  sammanfattas 
enligt följande: 

• Kollektiva och gemensamma handlingar genom samverkan bildar grund 
för begreppet samverkan. 

• Etablerade strukturer och kompromissande genom politik bildar grund för 
begreppet politik. 

• Kreativa och nyskapande förhållningssätt genom entreprenörskap bildar 
grund för begreppet entreprenörskap. 

 
Sammanfattande  kännetecken  för  begreppsbildningen  som  grundar  sig  på 
händelseförloppet i denna fas och vilken jag kommer att ägna mig åt i kapitel 7, är 
att: 

• Begreppet samverkan som grundar sig i att förverkligandet av projektet 
skulle möjliggöras genom samverkan mellan den privata och offentliga 
sektorn. Att samverka skulle därmed vara en drivkraft för den lokala 
utvecklingen i allmänhet och för själva projektetableringen i synnerhet. 
Belägget för denna tolkning framgår särskilt i 6.1.1 ‐ 6.1.4. 

• Begreppet politik som grundar sig i att en etablerad eller befintlig 
utgångspunkt, i det här fallet Östersund som garnisonsstad, innebar 
kompromissande och tydliga politiska inslag med anledning av 
försvarsbeslutet. Belägget för denna tolkning framgår särskilt i 6.1.5 – 6.1.6. 

• Begreppet entreprenörskap som grundar sig i att den oprövade idén när 
det gällde projektetableringen innebar att den enskilde aktören 
förväntades besitta en förmåga att ta till sig den kreativa visionen och inta 
ett nyskapande förhållningssätt genom entreprenörskap. Belägget för 
denna tolkning framgår särskilt i 6.1.7 – 6.1.8. 
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I  tabell 6:1  redovisas det  totala antalet ageranden1 av den enskilde aktören  inom 
själva  aktörskategorin  samt  det  totala  antalet  ageranden  inom  respektive 
aktörskategori.  Tabell  6:1  visar  även  det  totala  antalet  ageranden  av  samtliga 
aktörskategorier  i  fas  I  samt  respektive  aktörskategoris  antal  ageranden  i 
förhållande till denna total uttryckt i procent. 
 
Aktörer i fas I  Totalt  antal ageranden  i  fas 

I 
Aktörskategoriernas totala 
andel ageranden uttryckt i 
procent i fas I 

N1  19   
N2  29   
N3  3   
N4  2   
N5  1   
N6  1   
N7  1   
N8  1   

∑ N‐kategorin  57 ageranden  49 
K1  16   
K2  2   

∑ K‐kategorin  18 ageranden  16 
P1  10   
P2  22   

∑ P‐kategorin  32 ageranden  28 
S1  3   
S2  5   

∑ S‐kategorin  8 ageranden  7 
∑ Alla 

aktörskategorier 
 

115 ageranden 
 

100 
Tabell 6:1 Aktörernas och aktörskategoriernas totala antal ageranden i fas I. 
 
Tabellen visar att intressenterna från det lokala näringslivet var den aktörskategori 
som  tillsammans med aktörskategorin  lokala politiker stod  för det största antalet 
ageranden  i  fas  I.  Antalet  ageranden  hos  de  lokala  politikerna  utgjorde  drygt 
hälften  av  intressenterna  från  det  lokala  näringslivets  ageranden.  Intensiteten  i 
aktörskategorin  kommunala  tjänstemän  var  drygt  hälften  av  aktörskategorin 
lokala  politikers  intensitet.  Lägst  intensitet  av  alla  aktörskategorier  hade 
aktörskategorin  statliga  företrädare vars  intensitet uppgick  till  knappt  1/5  av de 
                                                           
1 Definition ageranden, se Analys med multipla datainsamlingssätt i 3.4.3. 
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lokala  intressenternas  aktörskategoris  intensitet. Det  totala  antalet  ageranden  för 
alla aktörskategorier uppgick i fas I till 115. 
 
6.2 Fortsättningsfasen 
Fortsättningsfasen beskrivs i tematiskt orienterade avsnitt som dels är kopplade till 
tidsförloppet, dels till vissa centrala frågor som har stått  i fokus. Fas II är således 
strukturerad kring temana att hantera det osäkra, att våga, vilja och tro, att förena 
sig  om  risken,  det  komplexa  beslutet,  privata  möjliggörande  medel  kontra 
offentliga, att utföra det ännu inte uppförda, att driva utvecklingsarbete och växa 
och slutligen det operatörsmässiga ansvaret. 
 
6.2.1 Att hantera det osäkra 
Den  lokala  intressenten N9 undrade varför det var så segt  i projektet, varför man 
inte  satte  ned  foten  och  fattade  ett  beslut  om  man  skulle  köra  eller  inte 
(Styrelsemöte, 2004h: muntl.) medan den lokala intressenten N5 uttryckte att denne 
hade tvivlat mycket avseende projektet den senaste tiden (N5, 2004a: muntl.). Det 
handlade om svåra och komplexa frågor vilka N5 hade saknat någon att tala med 
om. Sedan en tid tillbaka hade N5 känt att det var tvunget att säga ifrån dock med 
känslan att vara  trist,  tråkig och pessimistisk. N5 kände  en osäkerhet  i projektet, 
mycket  på  grund  av  alltför  osäkra  kalkyler.  Kalkylerna  skulle  överlag  ha  varit 
mycket  noggrannare  långt  tidigare.  De  var  hitintills  alldeles  för  dåligt 
genomarbetade. N5 ville dock att projektet skulle bli av men ansåg att det måste 
bantas ned. N5 sa att denne skulle få ett hårt arbete att driva igenom det här i sin 
styrelse.  
 
I september 2004 hölls ett seminarium i Östersunds rådhus vars avsikt var att få en 
gemensam nulägesavstämning och diskussion kring hur man skulle gå vidare med 
projektet  vad  gällde  ansvarsfördelning,  tidplan  och  så  vidare. Under  seminariet 
deltog  intressenter  från  det  lokala  näringslivet,  kommunala  tjänstemän,  lokala 
politiker  samt  statliga  företrädare  (Gemensamt  seminarium,  2004: muntl.). Den 
lokala intressenten N2 gav som första punkt på mötet en nulägesbeskrivning och sa 
att  osäkerheten  i  projektet  inte  låg  i  sista  investeringskronan,  utan  i  idén.  N2 
menade att man inom näringslivet hade kommit så långt att man var överens om 
att  man  ville  fullfölja  projektet.  N2  sa  detta  och  refererade  till  den  breda 
uppställning som fanns från näringslivets sida.  
 
Den kommunala  tjänstemannen K1 sa att projektet  inte kunde genomföras av var 
och en  för sig och ansåg att man måste ha respekt för varandra och vars och ens 
roller  (Gemensamt  seminarium,  2004:  muntl.).  Man  måste  ha  förtroende  för 



   

81 

varandra. K1 menade vidare att anläggningen måste vara unik, ge mervärde och 
man var tvungen att hitta en operatör. Kommunen kunde inte och ville inte driva 
anläggningen och K1 ansåg inte heller att kommunen vid den här tidpunkten hade 
ett  gemensamt  beslutsunderlag  från  samtliga  partier.  Den  kommunala 
tjänstemannen K3 menade att det var  svårt att beräkna vad anläggningen kunde 
bidra till ur ett tillväxtperspektiv. Den lokala intressenten N10 sa att de inte kunde 
genomföra det här. Problemet var arenan. Arenan  skulle  ligga vid  stranden. N10 
föreslog att de skulle började tänka i realistiska termer och menade att utan arenan 
behövdes inte gondolbanan. Den var en tankelapsus redan från början enligt N10.  
 
Den  lokala  intressenten  N1  kommenterade  skriftligen  dagen  efter  seminariet 
projektets nuvarande förankring via e‐brev enligt följande:  
 

Vi  kan med  ovanstående  konstatera  att  vissa  tvekar  på  projektet medan 
många verkligen tror på detsamma och vill genomföra det. Frågan är om det 
är vettigt eller riktigt för vare sig den som tvekar eller för projektet i sig att 
försöka övertala och övertyga om projektets rimlighet. En part som tvingats 
in  i ett beslut riskerar att bli hämmande för hela projektet. Jag stödjer dock 
helt  [den  lokala  intressenten N6:s] synpunkt om att det är bra att projektet 
ifrågasätts eftersom det handlar om att vara unik. Hade alla parter i det här 
läget okritiskt varit för en projektstart är vi förmodligen fel ute. [N10:s] inlägg 
fick därför den effekten att många av oss stärks i vår tro att vi är på rätt väg 
hur märkligt det än kan låta. (N1, 2004: opubl.)  

 
Den  lokala  intressenten N5 ansåg att allt  i det här projektet hade blivit svart eller 
vitt, något annat såg man inte (N5, 2004b: muntl.). Ingen lyssnade på om det kom 
synpunkter  mot  det  alternativ  som  redan  var.  Det  var  bara  signaler  för 
Björntandskonceptet som gällde. N5 menade till skillnad från N1, att det inte fanns 
någon grund  för att  föra någon diskussion om det här när allting var  svart eller 
vitt.  
 
6.2.2 Att våga, vilja och tro 
Den  lokala  intressenten N1 bar den uppfattningen att konceptet handlade om att 
bygga  upp  en  image  och  att  man  måste  våga  sätta  pengar  i  projektering 
(Gemensamt seminarium, 2004: muntl.). Den lokala intressenten N4 menade att om 
besöksnäringen fortsatte att växa som den gjort i 50 år och om det här med hälsa 
och  att  vi  reste  allt  mer  skulle  öka,  då  måste  vi  tro  på  den  här 
strukturomvandlingen  (Styrelsemöte,  2004i: muntl.).  Den  lokala  intressenten N2 
ansåg  att  om  projektet  skulle  dö  nu,  skulle  det  ta  10–15  år  innan  någon  annan 
skulle kliva fram och våga ta det här initiativet (Styrelsemöte, 2004j: muntl.).  
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Vid  ett möte mellan  de  privata  och  offentliga  företrädarna  något  senare  i  tiden 
uppmanade den lokala politikern P1 intressenterna från det lokala näringslivet att 
ta fram en detaljredovisning avseende projektet för att komma vidare i processen 
(Styrelsemöte, 2004k: muntl.).  
 
– Vi har räknat ihjäl oss på det här, svarade den lokala intressenten N2.  
 
Den lokala intressenten N1 menade att de måste tro på idén med projektet.  
 
– Jag tror på profilen, men vi måste ha siffror på arenan. Näringslivet har  ju ställt 
det  kravet  nu  att  det  måste  komma  riskkapital  i  utbyte  när  det  gäller  en 
nedläggning  av  försvaret.  Är  det  så  att  alla  är  nöjda  om  allt  fokuseras  på 
Björntanden? frågade den lokala politikern P2.  
 
N2 menade att kommunen måste ange sin viljeinriktning och vad kommunen var 
beredd att satsa.  
 
– Vi har beställt kalkyler angående gondolbanan och vi har betalat till arkitektens 
modell. Så det här vill jag inte ta, svarade den kommunala tjänstemannen K1.  
 
Den  lokala  intressenten N4 ansåg att man nu måste  investera och  inte projektera 
mer.   
 
– Antingen så tror man på projektet eller så tror man inte på det, sa N4.  
 
– Att vi tror på projektet är klockrent men kommunen har inte de här pengarna. Då 
måste vi gå ut och fråga medborgarna om detta, om de är beredda via skattsedeln 
betala si och så mycket mera i skatt för att få detta projekt till stånd, menade P2.  
 
P2 ansåg dock att det inte fanns någon anledning att avvakta. Arbetet med projektet 
skulle ske parallellt med försvarsbeslutet.  
 
– Man måste våga tro, sa N2.  
 
– Man kan inte våga tro om man inte har några uppgifter. Vi har inte uppfattat oss 
själva att vi har ställt oss hindrande, svarade K1.  
 
– Nu  får du rätta mig om  jag har  fel men vi har  ju skickat över allt vi har  till er, 
menade N2.  
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P1  ställde  frågan om hur man  skapade  intäkterna. K1 uppmanade  intressenterna 
från det lokala näringslivet att skriva fram ett förslag.  
 
– Jag har respekt för kommunen, de har  ju det här med försvarsfrågan så vi är  ju 
lite i otakt just nu, kommenterade den lokala intressenten N2 nuvarande projektfas 
(Styrelsemöte, 2004k: muntl.).  
 
N2 menade dock att det var tvunget att man gissade lite grann (N2, 2004c: muntl.). 
Gick man sedan vidare måste 30–40 miljoner kronor läggas ned i konsultkostnader 
för  mer  detaljerade  beräkningar.  N2  sa  att  näringslivet  hade  överlämnat  allt 
underlag  de  hade  till  kommunen.  Det  blev  kommunens  ansvar  att  ta  fram 
resterande underlag som de behövde om de önskade mer. N2 ansåg att näringslivet 
inte kunde göra mer. Kommunen ville ha klarhet men de hade en bit kvar av läxan, 
menade N2.  
 
Den  lokala  intressenten  N2  sa  vid  en  genomgång  av  ett  dokument,  en 
sammanställning utifrån  tidigare  framtaget material,  att här  fanns  ett dokument 
som var  som ett kalejdoskop  (Styrelsemöte, 2005a: muntl.). Vred man  lite på det 
var det nya mönster som visade sig. N2 nämnde att det hade arbetats med detta 
dokument i sex månader och konstaterade att det å ena sidan fanns ett stöd som de 
hade  till  skillnad  från  andra  när  det  gällde  projektet,  och  det  var  Investera  i 
Jämtland med 50 medlemsföretag. Å andra sidan, om det visade sig att det blev få 
som ville satsa privata pengar var det kanske en tankeställare för dem, att det var 
få som trodde på projektet och då kanske de skulle lägga ned det, sa N2.  
 
– Det kan ju gå så illa att det kan gå bättre än man tror, kommenterade den lokala 
intressenten N7 det sagda och log.  
 
N7 refererade till Multihallen i Åre och menade att det var väl ingen som trodde på 
den från början.  
 
– Det  gäller  bara  att  ha  den  här  idén:  vad man  ska  göra  för  att  folk  ska  vilja 
komma? sa N7.  
 
Den lokala intressenten N2 hade tillsammans med den kommunala tjänstemannen 
K3  gått  igenom  en  skrivelse  från  kommunen  som  behandlade  projektets 
ekonomiska kalkyler (Styrelsemöte, 2005b: muntl.).  
 
– Man vinglar bort sig i den här djungeln med siffror, sa N2.  
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N2 redogjorde  för kommunens ”bästa case” som var ett underskott på 8 miljoner 
kronor per år och kommunens ”sämsta case” som var ett underskott på 30 miljoner 
kronor per år. N2 menade att om det inte existerade någon arbetslöshetskassa eller 
något  skatteutjämningssystem,  då  skulle  Björntanden  vara  en  lysande  idé. Den 
lokala  intressenten N1 ansåg att projektet skulle ses som en  infrastruktursatsning. 
N2  menade  att  det  var  bara  att  konstatera  att  de  hade  olika  verkligheter.  De 
räknade  olika  och  de  fick  respektera  det.  N2  ansåg  att  de  bedömningar  som 
kommunen hade gjort var lite konservativa.  
 
– Men sedan måste vi sätta oss i samma båt och reda ut det här, sa N2.  
 
Den lokala intressenten N1 nämnde när denne deltog på ett möte tillsammans med 
kommunstyrelsens  ledamöter  att  inställningen  till  projektet  hade  flyttat  sig  från 
om det  skulle bli  av  till när det  skulle bli  av  (Kommunstyrelsens  sammanträde, 
2005: muntl.). N1 berättade för ledamöterna att N1 tillsammans med de kommunala 
tjänstemännen K3 och K4 hade arbetat fram ett underlag, gjort ett försök till fixering 
som  underlag  till  bedömning.  Frågeställningar  som  hade  behandlats  var  bland 
annat hur mycket projektet skulle kosta samt var man borde bygga det. N1 nämnde 
också att näringslivet var  i  färd med att bilda Björntanden AB, ett publikt bolag 
som var och en kunde köpa in sig i.  
 
– Som ni vet så är det ett väldigt stort intresse utifrån för det här projektet, sa N1. 

 
N1 syftade på att det var många från medierna bland annat som ringde till N1 och 
frågade om och när det skulle bli av. N1 svarade dem som ringde att det här var ett 
väldigt stort projekt och att man var tvungen att ha respekt för att det var mycket 
som skulle gå i lås inför beslutet som skulle fattas.  
 
Den  lokala  intressenten N1 menade  vid  ett  annat möte, då med  ett  antal  lokala 
intressenter, att man borde blåsa  liv  i kampanjen  för Björntanden AB oavsett hur 
stat och kommun ställde sig till projektet (Styrelsemöte, 2005c: muntl.). Den lokala 
intressenten N11  ansåg  att man  borde  veta  några  juridiska  punkter  innan man 
kunde göra det. Den lokala intressenten N5 menade att kommunen och Investera i 
Jämtland även borde vara överens innan man gjorde något mera.  
 
–  Kommunen  vill  ha  tryggheten  att  näringslivet  satsar.  Kommunen  säger 
förmodligen  inte  ja  till  Björntanden  utan  att  vi  fortsätter  processen.  Men 
näringslivet  har  ju  inte  heller  sagt  ja.  Kommunen  vet  vad  som  krävs  på  sin 
spelplan och vi vet vad som krävs på vår spelplan, sa den lokala intressenten N2. 
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N2  trodde att kommunen var beredd att satsa men att den var rädd  för  framtida 
driftsunderskott.  N2  ansåg  dock  att  de  inte  behövde  oroa  sig  för  kommunen 
eftersom det politiska systemet skötte den. N2 talade om inriktningen i projektet i 
närtid och menade att man inom näringslivet skulle ha fokus på finansieringen.  
 
Vid samma  tidpunkt uttryckte den kommunala  tjänstemannen K1 att kommunen 
hade för avsikt att gå vidare med projektet men att de inte ville uttala sig om hur 
mycket  de  var  beredd  att  satsa  i  pengar  (K1,  2005:  muntl.).  K1  menade  att 
kommunen måste ha en detaljerad bild av de nationella  investerarna. Det  skulle 
även bli en fråga om förhandling mellan kommunen och näringslivet. Den statliga 
företrädaren  S2 kunde  inte påbörja  förhandlingarna med  finansdepartementet  så 
länge dessa två punkter inte var detaljerade.  
 
Den lokala intressenten N7 nämnde i den här fasen av projektet att man inte fick ge 
upp  och  att man  inte  fick  säga  nej  utan  att  ha  funderat  igenom  det  (N7,  2005: 
muntl.).  
 
– Om du inte köper en lott kan du aldrig vinna, sa N7. 

 
N7  ansåg  att  politikerna  i Östersund måste  ha modet  att  våga  satsa  på  det  här 
projektet. De  pengar  som  inte  satsades  här  i  Jämtland  gick  i  sådana  fall  någon 
annanstans.  N7  menade  att  kommunen  fick  den  här  anläggningen  gratis  då 
näringslivet var berett att investera utan krav på avkastning. N7 ansåg att projektet 
Björntanden kunde ge 300 årsarbeten och  trodde absolut på att det skulle bli av.  
N7  menade  som  en  jämförelse  i  sammanhanget  att  det  fanns  alltför  många 
människor som vaknade på morgonen och tänkte ”var har jag ont i dag då?” N7 sa 
att skulle de vilja hänga sig i ett rep, skulle de ändå inte förmå sig att få fram det 
där  repet.  Enligt  N7  var  idén  med  projektet  att  N7  ville  vara  med  och  stödja 
samhället samt få tillbaka turismen till länet. En roterande restaurang, en arena och 
gondolbanan var tre saker som N7 önskade skulle komma till stånd. Gondolbanan, 
den var en höjdare, sa N7, som helst också ville ha en linbana ut till flygplatsen.  
 
6.2.3 Att förena sig om risken 
Den  lokala  intressenten N12 uttryckte att man måste vara oerhört optimistisk och 
tänka  väldigt  stort  när  det  gällde  projektet  Björntanden  (Styrelsemöte,  2004l: 
muntl.). Det var ett oerhört stort projekt, ett riskprojekt på nästan 1 miljard kronor. 
Föll man, gjorde man det  rejält, sa N12. Den  lokala  intressenten N2 menade å sin 
sida att man byggde ett  samhälle utifrån  individuella och gemensamma  insatser 
(Styrelsemöte,  2005d: muntl.). Någon var  tvungen  att  ta  riskerna,  sedan  fick var 
och en vara med och betala ur en gemensam pott, ansåg N2  . Kommentaren  från 
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den kommunala tjänstemannen K3 i sammanhanget var dock att från kommunens 
sida kunde man inte spekulera (K3, 2005a: muntl.). Det fanns inga riskpengar.  
 
–  Investeringen är påtaglig, den vet vi.  Intäktssidan hamnar  i  en politisk kalkyl. 
Näringslivet  vill  att  vi  gör  en  samhällsekonomisk  kalkyl  och  även  plockar  in 
Krokom, Åre etcetera, sa K3.  
 
K3 ansåg att den svåra politiska kalkylen var avgörande. Man hamnade ändå där 
trots den samhällsekonomiska kalkylen. K3  tänkte sig en kommande  fördelning  i 
vilken näringslivet byggde ett hotell med uthyrningsbara ytor medan kommunen 
stod  för arenan och gondolbanan med en nettoinvestering om cirka 125 miljoner 
kronor. K3 menade att näringslivet å ena sidan skulle ha problem med att klara av 
investeringen.  Å  andra  sidan  ansåg  K3,  att  innan  man  började  brottas  med 
varandra  i  en  affärsmässig  förhandling  borde man  ha  klart med  staten.  Likaså 
borde man enligt K3 ha klart med någon som höll i den osäkra kalkylen. K3 menade 
att det hitintills hade varit en positiv inställning från alla politiska partier. Projektet 
hade varit uppe i kommunstyrelsen många gånger.  
 
– Men näringslivet måste ta ett steg till i sitt risktagande, sa K3.  
 
Vid  ett  förhandlingsmöte  på  rådhuset  i Östersund mellan  intressenter  från  det 
lokala  näringslivet,  kommunala  tjänstemän  samt  en  lokal  politiker  var  den 
nationella  aktören  R1  inbjuden  för  att  delge  sina  erfarenheter  angående 
arenaprojekt (Förhandlingsgruppsmöte, 2005: muntl.).  
 
– Vi var egentligen färdiga att fatta beslut i den här frågan för ett år sedan, men då 
dök försvarsfrågan upp, sa den lokala intressenten N2 och menade att om de hade 
kunnat fatta beslut då var planerna att projektet skulle ha stått klart till Alpina VM 
2007 i Åre.  
 
R1 ansåg att kapital och kompetens var helt avgörande i ett sådant här projekt för 
att kunna ge maxeffekt. Man var enligt R1  tvungen att  förankra organisationen  i 
Jämtland och man borde titta på vilka arrangörer som fanns i regionen idag. Man 
kunde  initialt  hjälpa dem med  riskkapital  etcetera. R1  ansåg  vidare  att man  var 
tvungen att hitta växtkraften inom Jämtland och bjuda in dem.  
 
– Basketen är ett alldeles lysande exempel, sa R1.  
 
Den  nationella  aktören  R1  talade  om  kommunens  roll,  om  att  näringslivet  och 
staten var  tunga partners  till dem. R1 menade att det var dialogen dem  emellan 
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som skulle  leda  till  framgång eller  inte. R1  talade också om näringslivets roll, om 
att det skulle medverka till att skapa ”Träffpunkt Jämtland”. R1 trodde att basketen 
skulle ha stor betydelse och menade att det var viktigt med ett idrottsevenemang 
som  drog  så  och  så  många  per  år.  Den  lokala  intressenten  N2  lyfte  fram  en 
fundering avseende valet av plats för projektets placering.  
 
– Hur viktig är den här placeringsfrågan? undrade N2.  
 
R1  svarade  att  nuvarande  placering  kändes  oerhört  stimulerande  och  att 
landmärket var det viktigaste. R1 menade att allt fokus skulle vara på detta projekt. 
”Multi,  multi,  fleranvändning”.  R1  sa  också  att  det  behövdes  en  full 
samhällsekonomisk  analys  vad  gällde  det  här  projektet.  Nu  tog  den  lokala 
politikern  P2  över  och menade  att  det  var  väldigt  värdefullt  att  lyssna  på  den 
nationella aktören R1.  
 
– Det finns kunskaper hos dig som vi inte har. Det hade varit ändå mer värdefullt 
om du hade varit här för ett år sedan, sa P2.  
 
P2 nämnde ett antal frågor som P2 hade fått angående projektet Björntanden. En var 
den  höga  andelen  finansiella  medel  som  förväntades  finansieras  via 
skattebetalarna:  70 %  som  inkluderade kommunala och  statliga medel  samt EU‐
bidrag.  P2  undrade  i  sammanhanget  vem  som  var  nästa  privata  pusselbit med 
beredskap  att  ta  risker.  Vidare  sa  P2  att  denne  inte  kunde  gå  till 
kommunfullmäktige med en förfrågan om mer pengar än 120 miljoner kronor utan 
att  veta  om  regeringen  tyckte  att  projektet  var  intressant.  P2  nämnde  även  den 
lokala debatten kontra säkerhetsfrågor. Redan nu hade kommunen erhållit hotbrev 
innehållande budskap som: ”Satsar ni på berget och drar ned på äldreomsorgen så 
…”  
 
P2 hade respekt för näringslivet och förstod att hade man därifrån väl bestämt sig 
så körde man.  
 
– Men vi kan  inte arbeta på det sättet, sa P2, och menade att  för det  första måste 
politikerna ta det här med regeringen och för det andra måste de ta den här lokala 
debatten.  
 
Trots detta trodde P2 fortfarande att det fanns kraft kvar i det här projektet.  
 
Det  fanns en  risk med ett sådant här projekt, sa den statliga  företrädaren S1, och 
menade i samband med projektetableringen att man även måste skaffa sig tur (S1, 
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2005: muntl.).  Tur  var  inte  något man  bara  fick  enligt  S1. Det  gällde  att  fasa  in 
projektet  i  rätt  tid. S1 var också osäker på om näringslivet och kommunen skulle 
orka. Men om man orkade var det ett sätt att bidra på. S1 kunde dock se en fara i 
projektet som skulle kunna göra att det inte blev av och det var att man hade lagt 
sin  tillit  till regeringen  i samband med  försvarsbeslutet. S1 menade att det då var 
lätt  att  hamna  i  en  svår  diskussion.  Det  vore  bättre  om  man  hittade  en  stor 
finansiär.  
 
Den nationella aktören R1 var av den uppfattningen att man fick räkna med långa 
ledtider  i  sådana  här  megaprojekt  (R1,  2005:  muntl.).  Det  var  också  en 
nödvändighet  att  få  med  kommunen  fullt  ut  i  den  följande  planprocessen.  R1 
menade att det enda framkomliga arbetssättet var att kommunen var aktiv, om det 
nu  inte  skulle  gå  alldeles  på  tok  i  debatten.  Grunden  var  att  näringslivet  och 
kommunen drev projektet mot ett gemensamt mål när det handlade om en så stor 
angelägenhet, sa R1, och ansåg att kommunen måste vara uthållig. Insändare från 
allmänheten  var  sådant  som  var  naturligt,  det  vill  säga  att  ett  sådant  projekt 
ställdes mot  vård,  skola  och  omsorg.  Enligt  R1 måste  politikerna  visa  en  bred 
överenskommelse  utåt  men  också  en  bred  överenskommelse  inåt  mot 
förvaltningarna som skulle handlägga alla plan‐ och byggärenden på ett sedvanligt 
sätt. Hade beslut väl tagits i fullmäktige så hade processen dragits igång, menade 
R1.  
 
Den nationella aktören R1 ansåg att det även handlade om att få fram en kalkyl, en 
verksamhetsplan  och  att  man  hade  sina  intressenter  på  ett  klart  sätt.  Vidare 
handlade det om att man fick en hotelloperatör och att man fick en bra diskussion 
vad gällde  arenan och  idrottsverksamheten. R1  sa  att man  alltid  fick  räkna med 
kritik när man gjorde ett megaprojekt. Det handlade om ett rollspel som var helt 
givet. Enligt R1 kunde man dela in människorna som berördes av projektet i olika 
grupper: de som stod upp för det och tyckte att det var kul och spännande, en tyst 
majoritet som gled med, de som hade sin egen agenda om vad som behövde göras 
samt de som förespråkade ”vård, skola och omsorg”.  
 
Det  handlade  om  att  skapa  framtidstro,  att  locka  arbetskraft,  sa  den  nationella 
aktören R1.  
 
R1 brukade mena att vi behövde mer än vård, skola och omsorg. Vi behövde ha kul 
också. Det var viktigt med kultur och idrott, ansåg R1. Vi skulle inte bara vara sjuka 
och bli omhändertagna. Även medierna hade stor betydelse för hur ett sådant här 
projekt uppfattades.  
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Enligt R1 fanns det inte något näringsliv, inte heller någon politiker som nådde ut 
utan medierna. R1 nämnde PPP – Public Private Partnership  ‐ och att det var det 
som skulle komma att gälla  framöver. Av den anledningen ansåg R1, att det sätt 
som  man  arbetade  på  i  projektet  Björntanden,  kommunen  och  näringslivet 
tillsammans, var helt rätt.  
 
Den lokala intressenten N2 informerade ett antal lokala intressenter vid ett möte att 
N2  hade  gått  och  funderat  det  senaste  året  och  sett  en  nackdel  i  projektet 
(Styrelsemöte, 2005e: muntl.).  
 
–  Vi  lägger  ju  en  stor  anläggning  uppe  på  ett  berg, menade N2  och  ansåg  att 
problemet var åtkomsten till arenan. 
 
– Vi bygger inte en arena för att få en arena utan för att få en ny profil, svarade den 
lokala intressenten N1.  
 
– Vi behöver en arena för konceptet, menade N2.  
 
– Jag tror att vi måste vara väldigt tydliga på om vi tror på det här, replikerade N1.  
 
– Vi har nästan förlorat två år. Hade vi kunnat räkna hem arenakonceptet i det här 
så hade det gått fortare, ansåg N2.  
 
Det  hölls  ett  gemensamt  beredningsmöte  av  samhällets  insats  i  projektet 
Björntanden på  rådhuset  i Östersund. Deltog  gjorde  intressenter  från det  lokala 
näringslivet, kommunala  tjänstemän,  statliga  företrädare  samt  en  lokal politiker. 
Den kommunala tjänstemannen K1 menade att de nu var otåliga att komma vidare 
i processen eftersom de hade hållit på så länge (Beredningsmöte, 2005: muntl.).  
 
– Hur  går  vi  vidare?  undrade  den  lokala  intressenten N1  och  vände  sig  till  de 
statliga företrädarna S3 och S4.  
 
S3  och  S4 menade  att man  borde  försöka  få  in  den  här  problematiken  i  nästa 
strukturfondsomgång,  det  vill  säga  fördelningen  av  utvecklingsmedel  från  den 
EU‐finansierade regionala utvecklingsfonden. K1 ansåg att Östersund hade behov 
av statligt stöd varav omställningsarbetet var en del. N1 sa att projektet syftade till 
att bygga upp Östersunds självbild. Projektet var en magnet, en språngbräda  för 
att synas ute i världen. Betoningen var arkitektur samt innehåll, menade N1. S3 och 
S4 ansåg att detta projekt var en utomordentligt stor aktivitet och ställde frågan om 
vad som hände om man la alla äggen i en korg.  
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– Vem tar egentligen risken? undrade S3 och S4.  
 
– Det gäller att vara först, svarade N1.  
 
S3 och S4 menade att det var mycket  information och att det därmed var svårt att 
göra  en  bedömning  av  projektet.  De  ansåg  dock  att  gondolbanan  var  en 
”kanongrej” och att det var den som stack ut. Den kommunala tjänstemannen K3 
menade att kommunfullmäktige hade sagt att man var beredd att gå vidare  i det 
här om man hittade utökad nationell finansiering.  
 
– Kommunfullmäktige är mycket positiv till anläggningen, sa K3.  
 
6.2.4 Det komplexa beslutet 
– Det är första gången på länge som det känns som om vi har tagit ett steg framåt i 
det här projektet,  sa den  lokala  intressenten N2 på  ett möte med  ett  antal andra 
lokala intressenter (Styrelsemöte, 2005f: muntl.).  
 
N2  menade  att  det  hade  stått  still  i  cirka  1  ½  år.  Det  var  tre  knäckfrågor  att 
behandla  enligt  N2.  1)  Skulle  de  fullfölja  projektet?  2)  nationellt  och/eller 
internationellt  spår  vad  gällde  operatörskapet?  samt  3)  skulle  de  fullfölja 
informationsmemorandumet, det vill säga det prospekt som skulle verka som ett 
informationsmaterial för presumtiva finansiärer i projektet? Vad gällde den tredje 
frågan  replikerade den  lokala  intressenten N11 och menade att  innan man gjorde 
det skulle det vara skarpt läge.  
 
– Man får bara en chans, sa N11.  
 
N2 ville ha svar på fråga 1.  
 
– Klart vi ska bygga, sa den lokala intressenten N4.  
 
Den  lokala  intressenten N6 menade  att  det  kunde  bli  bra  för  regionen  om man 
gjorde det på rätt sätt. Här nämnde N6 Åre och menade att man fick se upp så att 
inte de offentliga medel som satsades  i anläggningen snedvred konkurrensen  för 
övriga hotelloperatörer i Östersund.  
 
– Tänk vad mycket som inte funnits om inte någon vågat prova någonting, ansåg 
den lokala intressenten N7.  
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N2 sammanfattade vad som hade sagts runt bordet. De ville genomföra projektet 
och  de  skulle  ta  hänsyn  till  att  det  inte  uppstod marknadsstörningar  som  var 
osunda. N7 menade att det handlade om att man måste bestämma  sig. N6 ansåg 
dock  med  hänvisning  till  sin  föregående  kommentar  att  i  det  här  projektet 
handlade det om offentlig  finansiering. N7 svarade att man måste samarbeta och 
inte konkurrera.  
 
Mycket  av  diskussionen  handlade  nu  om  att  konkurrera med  offentliga medel 
kontra privata. N7 menade att det här skulle ses som en gåva  till kommunen. N7 
ställde inte krav på någon avkastning och det hade N7 sagt ända från början till N2.  
 
– Oavsett så får hela näringslivet nytta av det här. Alla får nytta av det här, sa N7.  
 
N2 menade att näringslivets  intresse  i det här projektet var att det var  tillräckligt 
stort  så  att det  fick någon  effekt  i  Jämtland.  Syftet med projektet var  att  stoppa 
utflyttningen ur länet.  
 
– När N2 och jag är döda ska man kunna säga att berget i alla fall finns kvar, sa N7.  
 
Den lokala intressenten N1 sa vid ett senare möte med ett antal lokala intressenter 
att  invigningen  av  projektet  Björntanden  planerades  till  våren/sommaren  2010 
(Styrelsemöte, 2005g: muntl.).  
 
– Varför  tar  det mycket  längre  tid  här  än med Multihallen  i Åre?  frågade  den 
lokala intressenten N4.  
 
– Den är hälften så stor, svarade N1.  
 
Den  lokala  intressenten N2 menade att det här projektet hade  fördröjts 1 ½ år på 
grund av försvarsbeslutet. Å andra sidan var det den situationen som skapade den 
här  möjligheten.  Departementet  skulle  besluta  i  november  2005  vad  gällde 
omställningsmedlen.  Den  offentliga  frågan  fick  de  offentliga  svara  på  inför 
medierna ansåg N2. Det skulle inte näringslivet göra.  
 
– Jag är jättelycklig för att det blir ett beslut snart, sa N2.  
 
– Blir det ett nej på det här tror  jag att man lägger ned företagsverksamheten och 
flyttar till Norge, replikerade den lokala intressenten N7.  
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Enligt  de  statliga  företrädarna  S3  och  S4  hade  staten  i  projektet  Björntanden 
problem med sina roller (S3 och S4, 2005: muntl.). Staten kunde  i vanliga fall vara 
rådgivare till kommunen. I det här projektet var staten förhandlare samtidigt som 
staten hade ett nationellt ansvar  för hela utvecklingspolitiken. S3 och S4 ansåg att 
allt det här hängde på den lokala politikern P2 och hur P2 agerade. Det måste fattas 
politiska beslut om att projektet var en  regional prioritering, ”prio ett”. S3 och S4 
menade  att  det  handlade  om  den  politiska  prövningen  då  projektet  var  något 
annat som man  inte gjorde  i vanliga  fall. De såg det som en strukturpåverkande 
prioritering när det gällde de 200‐300 miljoner kronorna från EU, att få det till det 
här projektet och inget annat. S3 och S4 sa att projektet var ett konkret exempel på 
dialog mellan den nationella och regionala nivån. De sa också att det var många 
andra tunga diskussioner som fördes just nu som den här frågan var beroende av. 
Till exempel, hur skulle ansökningarna till strukturfonderna se ut? Var det Mål 1‐ 
eller Mål 2– områden? Hur skulle Jämtland klassificeras? Mål 1 var enligt S3 och S4 
en  region  som  låg  så  långt  efter  andra  regioner  i  Europa  att  man  tillät  en 
snedvriden konkurrens. Mål 2 var omställningsorter  i vilka man  tittade på vilka 
förutsättningar som fanns för investeringar. Sammantaget, ett beslut var beroende 
av  Mål  1  eller  Mål  2,  den  politiska  viljan,  omställningsmedlen  samt 
aktieteckningen  i Björntanden AB. Om aktieteckningen  i Björntanden AB slog fel, 
då var det kört enligt S3 och S4.  
 
6.2.5 Privata möjliggörande medel kontra offentliga 
Den statliga företrädaren S2 ansåg att det fanns tre portmonnäer att söka pengar ur 
hos  staten  (Gemensamt  seminarium,  2004: muntl.):  företagsstöd  som  endast  var 
riktat  till  privata  aktörer,  projektstöd  samt  ett  stöd  för  miljöinvesteringar  som 
kallades  ”Klimatomställningsbidraget  KLIMP”  och  som  inte  var  några  stora 
pengar. För att söka några av dessa medel behövdes ett färdigt projekt, menade S2 
och  konstaterade  att  staten  inte  förhandlade.  Staten  behandlade  inkomna 
ansökningar avseende dessa medel. Projektstödet  i det här  fallet gick  till  arenan 
och således till kommunen, sa S2.  
 
– Det här kan bara genomföras med kraftfulla  statsbidrag, det har  jag  sagt hela 
tiden, ansåg den lokala politikern och tillika den lokala intressenten N13.  
 
–  Det  finns  ett  tankefel  i  det  här,  det  kostar  för  mycket,  menade  den  lokala 
intressenten N10.  
 
–  Vi  sitter  här  som  om  vi  hade  den  här  kassan  klar.  Vi  måste  få  balans  i 
diskussionerna, fortsatte den lokala intressenten N5.  
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– Har  ni  gått  till  botten med  privata  investerare utanför  Jämtland?  frågade den 
lokala politikern P2.  
 
–  För  att  göra  det  enkelt  för  oss  så  tycker  vi  hela  tiden  till  om  vad  andra  ska 
investera men inte om vad vi själva ska investera, svarade N5 på frågan.  
 
N5 menade att  en  förutsättning  för ägarfamiljernas  (de  lokala  familjeföretag  som 
hade  initierat  projektet)  satsningar  var  en  bred  uppslutning  från  det  allmänna 
jämtländska  näringslivet  samt  det  nationella  (Styrelsemöte,  2005a: muntl.). Den 
lokala intressenten N2 ansåg att de bättre skulle utnyttja idrotten som de hade här i 
Östersund. Den  lokala  intressenten N6 menade  att det var  ett  småstadsproblem. 
Det mesta skedde  ju på ideell basis. N6 ansåg att man borde kommersialisera mer 
men då började det kosta pengar.  
 
Den lokala intressenten N2 menade att projektet måste med i omställningsgruppen, 
det  vill  säga  den  lokalt  sammansatta  grupp  som  var  tillsatt  att  arbeta  med 
omställningsarbetet  i  samband  med  försvarsbeslutet  i  december  år  2004 
(Styrelsemöte, 2005c: muntl.). N2 hade uppfattat att det fanns en stark uppslutning 
i  omställningsgruppen  för projektet. N2 menade  vidare  att de  inom  näringslivet 
fick  arbeta med  finansieringen de närmaste  2–3 månaderna under våren medan 
kommunen ägnade all kraft åt offentlig uppbackning.  
 
Det här projektet var den billigaste investeringen som kommunen kunde få för att 
locka hit fler människor, sa den lokala intressenten N6 (N6, 2005: muntl.). Det borde 
vara  ett  enkelt  beslut  för  kommunen,  ansåg  N6  och  sa  att  N6,  liksom  övriga 
intressenter från näringslivet inte bara ville tjäna pengar utan också vara med och 
skapa arbetstillfällen, vara en drivkraft för ekonomisk tillväxt.  
 
Den  lokala  intressenten  N14  sa  vid  ett  tillfälle  när  projektets  finansiering 
diskuterades  att  kommunen  var  beredd  att  satsa  100  miljoner  kronor 
(Styrelsemöte, 2005d: muntl.).  
 
– Där går gränsen, ansåg N14.  
 
Den  lokala  intressenten N2  ansåg  att  kommunen måste  gå  in med  200 miljoner 
kronor. Den kommunala  tjänstemannen K3 hade däremot  fått den uppfattningen 
att  näringslivet  ville  att  kommunen  stod  för  cirka  260  miljoner  kronor  av 
investeringen (K3, 2005a: muntl.). K3 ansåg att det så här långt hade varit svårt att 
få  grepp  om  hur  näringslivet  hade  tänkt  sig  uppdelningen. Om  det  blev  så  att 
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kommunen  förväntades  gå  in  med  260  miljoner  kronor  netto  i  projektet  var 
gissningen från K3 att det blev nej från kommunens sida.  
 
De statliga företrädarna S3 och S4 ansåg att det krävdes cirka 350 miljoner kronor i 
statligt stöd (Beredningsmöte, 2005: muntl.). De trodde att man hade underskattat 
att  få  in  det  här  projektet  i  nästa  strukturfondsomgång.  De menade  att  staten 
kunde sätta pengar  i hotelldelen och  lite  till och menade vidare att det var stora 
bitar  i det här att behandla,  till  exempel  infrastrukturkostnaden  (S3 och S4, 2005: 
muntl.).  
 
– Det handlar om att stycka elefanten i en miljard, sa S3 och S4.  
 
Enligt  S3  och  S4  fattades  det  500‐600 miljoner  kronor  förutom  de  120 miljoner 
kronor  som  kommunen  hade  lovat  att  gå  in  med,  180  miljoner  kronor  i 
omställningspengar samt EU‐medel om 200 miljoner kronor under perioden 2007‐
2013. S3 och S4 menade att den  lokala politikern P2 måste  få  till en politisk dialog 
om att det var så här det förhöll sig. 
 
6.2.6 Att utföra det ännu inte uppförda  
– Jag funderar på om någon måste börja med att sätta ned foten, att någon faktiskt 
säger  vad man  tänker  göra  och  inte  vad man  inte  tänker  göra,  sa  den  lokala 
intressenten N3 när projektets kommande utförande och uppförande diskuterades 
(Gemensamt seminarium, 2004: muntl.).  
 
Den  lokala  intressenten N7  ansåg  att  denne  var  tvungen  att  yttra  sig. N7  hade 
uppfattningen  att  de måste  försöka  göra  något  för  ungdomarna  så  att  de  ville 
stanna kvar i länet. N7 menade att det handlade om våra barn och barnbarn.  
 
– Den som inte dansar sista dansen går oftast ensamt hem, sa N7 och ansåg att det 
måste få kosta när det gällde våra barn och deras uppväxt.  
 
– Vi måste satsa på dem, betonade N7.  
 
Enligt N7 var det också viktigt mentalt att veta att de hade gjort någonting. Här 
berättade N7 historien om morfadern och farfadern som var ute och gick med sina 
barnbarn. De kom fram till en mur och morfadern krökte på ryggen och beklagade 
sig.   
 
– Oj, oj, det var den här muren som har gjort att jag är så orkeslös och trött medan 
farfadern med rak och stolt rygg säger, titta barn den här muren har jag varit med 
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och byggt, se så fin den är, berättade N7 och menade att det inte gick att bara sitta 
still. Man måste göra något.  
 
N7 trodde att de skulle klara det här. Det måste gå, sa N7. Av folk som N7 mötte var 
det ingen som ville pruta på det man hade hört.  
 
– Bygger vi inte det här, gondolbanan, hotellet och den roterande restaurangen så 
är  vi  inte med. Då  kliver  vi  av. Är  vi  inte  annorlunda  så  är  vi  som  alla  andra, 
menade N7.  
 
Den lokala intressenten N5 menade å ena sidan att N5 hade givit upp när det gällde 
projektet Björntanden men  att det  företag  som N5  representerade  å  andra  sidan 
brann för att Östersund skulle  leva (N5, 2004b: muntl.). De gjorde det här mer av 
lojalitetsskäl  och menade  att  de  var  beredda  att  satsa.  Dock  handlade  det  om 
mycket pengar och det var  svårt att hitta ett bra alibi att dra  sig ur,  sa N5. Man 
skulle då få stämpeln på sig att vara den som inte ville. 
 
Den  lokala  intressenten  N2  ansåg  vid  ett  möte  med  ett  antal  andra  lokala 
intressenter att det som nu måste göras var att sammanställa ett underlag som det 
kunde fattas beslut om i kommunstyrelsen (Styrelsemöte, 2004m: muntl.). En fråga 
som de ofta  fick  från kommunens  företrädare var enligt N2 om de hade hittat en 
hotelloperatör. N2  svarade  dem  att  det  inte  var  viktigt:  fastighetsägaren  tog  sitt 
ansvar. N2 menade att de nu stod  framför ett vägval,  trappa ned på arbetet eller 
hjälpa och stötta kommunen så att den kunde få fram ett underlag.  
 
– Vad är det för hållpunkter vi väntar på? frågade den lokala intressenten N4.  
 
–  En  realförhandling mellan  oss  och  kommunen  angående  vem  som  gör  vad, 
svarade N2.  
 
Den lokala intressenten N1 sa:  
 
– Kommunen anser att den inte har varit inbjuden i processen. Det stämmer inte. 
De har fått vart enda papper från oss. Men den kritiken får vi ta. Det innebär att jag 
numera springer mest varje dag och träffar den kommunala tjänstemannen K5 och 
det är ju bra, för K5 och dennes kollegor har ett annat sätt att räkna.   
 
– Jag tycker absolut att vi ska fokusera ännu hårdare nu, ansåg N4 och menade att 
det  var  viktigt  att  vara  på  kommunen,  ligga  efter  den  och  kolla  att  man  där 
räknade på allt. 
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6.2.7 Att driva utvecklingsarbete och växa 
Intressenter  från  det  lokala  näringslivet,  kommunala  tjänstemän  samt  lokala 
politiker  diskuterade  projektets  status  vid  ett möte. Den  lokala  intressenten N2 
menade  att  hotellet  och  uthyrningsbara  ytor  var  kommersiella  enheter 
(Styrelsemöte,  2004k:  muntl.).  Arenan  och  gondolbanan  var  infrastruktur  för 
regionen och denna infrastruktur var en förutsättning för tillväxt och skatteintäkter 
och att den  skapade  reseanledning. Den här  infrastrukturkostnaden  skulle vägas 
mot  skatteintäkter  och  framtidstro,  en  stärkt  och  tydlig  profil  för  regionen. N2 
menade  att  konferensanläggningen  bidrog  till  att  göra  det  olönsamma  mindre 
olönsamt. Den kommunala tjänstemannen K3 ville att alla skulle vara överens. Den 
lokala politikern P2 menade att när detta projekt skulle redovisas inför staten måste 
kommunen och näringslivet göra det tillsammans och ansvarsfördelningen måste 
vara  klar  tills  dess.  P2 menade  att  kommunen  kunde  agera  inom  kommunens 
gränser samt genom kommunens bolag. Den lokala politikern P1 ansåg att det var 
väldigt mycket  kommunalt  nu.  Den  kommunala  tjänstemannen  K1 menade  att 
arenan inte hade legat på kommunen tidigare.  
 
Den lokala politikern P2 menade vid framtidsseminariet ”Nya Tider” som hölls på 
Folkets hus  i Östersund och  till vilket allmänheten var  inbjuden, att P2 och andra 
politiker ville ge människor en bra välfärd (Framtidsseminariet ”Nya Tider”, 2005: 
muntl.). De  behövde  tillväxt,  nya  saker  som  växte,  sa P2. Besöksnäringen  skulle 
komma  att  tredubblas  inom  kort.  P2  ansåg  att  politikerna  måste  rikta 
uppmärksamheten  på  vilka  investeringar  som  måste  göras  de  kommande 
månaderna. P2 sa även att efter omställningsarbetet måste utvecklingsarbetet ta vid 
och menade att Björntanden var en av de strategiska investeringarna.  
 
– Åre kommun har satsat 59 miljoner kronor  i Åres utveckling. Då bör vi kunna 
satsa det dubbla. Det är nu som vi skapar förutsättningarna för tillväxt, menade P2.  
 
Den  nationella  aktören  R2  hade  vid  samma  seminarium  den  uppfattningen  att 
bilden  av  Jämtland  skapades  i  Jämtland.  Om  man  hade  tur  så  mötte  man 
Björntanden. Hade man otur så mötte man orden kris och nej. R2 menade att det 
handlade om en mental förändring i vilken man måste lära sig att säga  ja, och att 
man  inte kunde kalkylera slutresultatet. Det uppkom stickspår och då skulle det 
komma att växa fram en ny bild av Jämtland.  
 
– Det är det här som är det härliga med det här projektet, menade R2 och syftade 
på Björntanden.  
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Den  lokala  intressenten  N2  ansåg  i  sammanhanget  att  det  för  Jämtlands  del 
handlade om att bli en självförsörjande region med duktiga medborgare som stod 
på egna ben och inte en utkant som det var synd om (Styrelsemöte, 2005b: muntl.).  
 
Den  kommunala  tjänstemannen  K4  uttryckte  vid  ett  informationstillfälle  för 
kommunstyrelsens ledamöter att det kunde vara känsligt ur konkurrenshänsyn för 
kommunen att gå in i sådana här sammanhang när det gällde konferenser etcetera 
(Kommunstyrelsens sammanträde, 2005: muntl.).  
 
– Det  kanske  också  behövs  internationella  investerare  som  ser  till  att  skicka  hit 
folk, så att det inte bara skall ligga på oss, sa den lokala politikern P2.  
 
Den lokala politikern P3 menade att det var Holiday Club som gjort Multihallen i 
Åre  så  framgångsrik  och  ansåg  att  det  som  hitintills  hade  saknats  i  det  här 
projektet var något  tungt namn, någon operatör med kontakter som kunde driva 
hotellet. Den lokala intressenten N1 höll med om att det behövdes en internationell 
operatör för hotellet. Likaså var det viktigt då man skulle söka pengar av staten att 
kunna  visa  upp  att  man  hade  kommunen  med  sig,  att  den  hade  sagt  ja  till 
projektet.  
 
Den  kommunala  tjänstemannen  K3  menade  att  projektet  var  en 
samarbetskonstellation mellan näringslivet å sin sida som skulle vara affärsmässigt 
och  kommunen  å  sin  sida  som  skulle  arbeta  med  infrastrukturfrågor  och  ta 
ställning till hur mycket tillväxt det kunde bli av projektet (K3, 2005a: muntl.). K3 sa 
att  det  nu  hade  dykt  upp  en  svårighet  så  här  långt  i  projektet.  Initialt  var  det 
näringslivets projekt och ursprungstanken från kommunens sida hade varit att ta 
ställning  till vad man skulle hyra  i projektet. Kommunal verksamhet var  inte att 
driva  affärer, menade K3. Den  var  inte  så  skicklig  på  det. Kommunen  hade  nu 
kommit in i en annan roll i projektet, nämligen att vara fastighetsägare i stället för 
ursprungstanken  att  betala hyra  för  föreningars nyttjande  och  från näringslivets 
sida erhålla en prislapp för den tänkta hyran. Uppfattningen om rollfördelningen 
hade från kommunens sida varit att näringslivet skulle driva affären. Kommunen 
kunde  inte  konkurrera  exempelvis  med  Folkets  hus.  Konferenser  måste  vara 
näringslivets  ansvar,  ansåg  K3.  För  närvarande  var  det  ett  avstånd  mellan 
kommunens  och  näringslivets  position.  Det  saknades  en  operatör:  vem  sålde 
konferenser?  Siffrorna  förutsatte  att  någon  aktivt  marknadsförde  och  sålde 
anläggningen,  ansåg  K3  och  sa  att  politikerna  ville  i  detta  projekt  se  ett  aktivt 
näringsliv som organiserade sig.  
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Den  kommunala  tjänstemannen  K3  gjorde  en  jämförelse med  Åre  och Holiday 
Club. Där fick bland annat kommuninvånarna en badanläggning som de inte hade 
tidigare, där hade man en operatör som fyllde anläggningen. K3 menade att det var 
ju  inte  för  inte  som man  fick Nato‐toppmötet  i maj 2005. K3 ansåg att det borde 
vara  någon  aktör  som  hade  kunskapen  vad  gällde  upplevelsedelen  i  projektet, 
någon  som  kunde  paketera  och  få  ihop  upplevelsen. K3  återkom  till  att  frågan 
angående en operatör  i projektet fortfarande saknades, någon som Holiday Club. 
Det saknades ett företag med muskler, till exempel någon som det företag som den 
nationella aktören R1 företrädde, sa K3. 
 
6.2.8 Det operatörsmässiga ansvaret 
– Trots en enorm uppställning  från näringslivet  i  Jämtland saknas operatören, sa 
den  lokala  politikern  P2  och  frågade  hur  nästa  privata  aktör  såg  ut 
(Förhandlingsgruppsmöte, 2005: muntl.). 
 
 – Vi måste öka näringslivets  finansiering, det är vad du  säger  indirekt,  svarade 
den lokala intressenten N2 och vände sig till P2.  
 
N2 ansåg inte att det blev bättre av att öka antalet finansiärer och hänvisade till de 
400  miljoner  kronor  som  hitintills  var  satsade  av  de  lokala  intressenterna.  N2 
menade att det inte var några optimistiska kalkyler som var gjorda. N2 sa att man 
skulle kunna säga att det var fel intressenter från det lokala näringslivet som från 
början hade satsat i projektet, intressenter som lätt skulle kunna ha expanderat sina 
verksamheter utanför länet.  
 
Den  statliga  företrädaren S1 hade  lämnat  ett  förslag när det gällde  ett  eventuellt 
operatörskap i projektet och det var att försöka rikta in sig på petroleumindustrin 
med  anledning  av  att  Jämtland  var  ett  stort  skogslän  och  Shell  var  en  stor 
skogsägare  (S1,  2005: muntl.).  S1 menade  att  det  handlade  om  att  försöka  locka 
någon  av de  stora  som kunde projicera  sin vision på Östberget,  ett  företag  som 
kunde etablera sig i ett bälte där det var rent och fint att bo.  
 
– Det är  ju  inte Sibirien det är frågan om, sa S1 samtidigt som S1 betonade att det 
inte  var  dennes  roll  eller  uppdrag  att  driva  det  här  projektet  utan  detta  skulle 
endast ses som ett förslag.  
 
S1 sa också att det kunde vara så att man  i projektet var  lite rädd att  ta  in andra 
utifrån  eftersom  ”det  här  ju  är  vårat.” Men  S1  ansåg  att man  hade  redan  nu  i 
samband med projektet förenat sig trots konkurrens. Då fick man väl lyfta sig ett 
snäpp till och förena sig med någon annan aktör, menade S1. Dessutom förde det ju 
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in  ny  kunskap  samtidigt  som  Shell  fick  en  chans  att  ändra  inriktning  då  oljan 
skulle komma att bli en knapp resurs  framöver. S1 nämnde att Shell bland annat 
var känt för att göra världens bästa omvärldsanalys.  
 
Personligen ansåg den kommunala tjänstemannen K3 att det fortfarande var glapp 
i finansieringen (K3, 2005b: muntl.). Det saknades en operatör.   
 
– Det känns väldigt  tomt,  sa K3 och  refererade  till Åre och Holiday Club där en 
hotelloperatör gått in och tagit ansvar för att driva och fylla anläggningen.  
 
De statliga företrädarna S3 och S4 ansåg liksom K3 att Björntanden i många fall var 
att likna med Åre (Beredningsmöte, 2005: muntl.).  
 
– Åre drog det här många varv och kom ingenstans, sedan kom Holiday Club och 
då gick det med blixtens hastighet, sa S3 och S4 och menade att man då fick in en 
operatör, en kapitalist som visste hur man skulle göra.  
 
Den  lokala  intressenten N2 kontrade med att Åreföretagen hade satsat 5 miljoner 
kronor men här fanns pengarna.  
 
– N7  sätter  ju  inte de här 50 miljoner kronorna  för  att bli  rik. Det  är  ju  ett  slags 
monument. Så är det även med den  lokala  intressenten N15. Nu är vi  lite brutala 
men det borde finnas utrymme för att vara det, svarade S3 och S4 unisont .  
 
De statliga företrädarna S3 och S4 menade att det behövdes någon som drev det här 
kommersiellt,  någon  som  ville  tjäna  pengar  på  det. Den  lokala  intressenten N2 
undrade om S3 och S4 ville se lite aggressivare kapital än de jämtländska pengarna. 
De  svarade  att  de  jämtländska  pengarna  var  bra  men  att  de  skulle  hanteras 
aggressivare och att projektet annars riskerade att endast bli en ”mjölktand”. Det 
gällde  att  hitta  någon  som  var  en  flexibel  kapitalist  ansåg  de,  en med  starkare 
”commitment” som också var en katalysator för att få fram andra pengar. S3 och S4 
ansåg  vidare  att  infrastruktursatsningarna  inte  skulle  komma  till  stånd  om  det 
saknades  ett  trovärdigt  hotellkoncept. N2  undrade  vilken  nivå materialet måste 
ligga på innan de kunde slutföra diskussionerna med staten.  
 
– En acceptabel motpart, svarade S3 och S4.  
 
– Är det Björntanden AB, frågade den lokala intressenten N1.  
 
– Björntanden AB är tänkt att vara fastighetsägare, fyllde N2 på.  
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S3 och S4 menade dock att det måste finnas några människor av kött och blod som 
kunde göra kalkylerna verkliga.  
 
– Problemet med Björntanden är den enorma infrastrukturkostnaden, sa de statliga 
företrädarna S3 och S4 och ansåg att ingen av de nu aktuella intressenterna från det 
lokala näringslivet var kapabel att driva igenom det (S3 och S4, 2005: muntl.).  
 
– Det handlar om att både ha plånboken och kunnandet, sa S3 och S4 och menade 
att  när  det  gällde  kapitalstarka  intressenters  pengar  använde  den  lokala 
intressenten N2 inte sina egna utan andras.  
 
Dock var det skillnad med den lokala intressenten N5 och den lokala intressenten 
N7.  
 
– Det är  ju deras egna. Och som det ser ut nu så har de endast en idé om hur det 
skulle kunna se ut, sa S3 och S4.  
 
–  Därmed  kan  dessa  pengar  både  vara  en  välsignelse  och  förbannelse.  Vi  har 
pengarna och  idén men  ingen utförare. Därmed  är det här projektet  farligt,  alla 
litar på någon annan, ansåg S3 och S4.  
 
S3  och  S4  liknade  det  vid  en  lidelse  i  vilken man  ville  visa  att  Jämtland  var  en 
region  som  inte  bara  bestod  av  arbetslösa  och  sjukskrivna  och  att man  av  den 
anledningen  hade  hittat  krafter  inom  näringslivet,  inom  näringslivet  och 
kommunen  som  i  vanliga  fall  inte  drog  åt  samma  håll. Det  goda  scenariot  var 
enligt S3 och S4 att hitta en operatör och att kalkylerna gick bra.  
 
6.2.9 Sammanfattning av fortsättningsfasen 
I  fas  II  deltog  intressenter  från  det  lokala  näringslivet,  kommunala  tjänstemän, 
lokala politiker, statliga företrädare samt nationella aktörer. De teman som härletts 
ur det empiriska materialet och som bildar grund för nuvarande begreppsbildning 
sammanfattas enligt följande: 

• Osäkerhet och mod i förening för det komplexa beslutet bildar grund för 
begreppet beslut. 

• Privata och/eller offentliga investeringar som möjliggörande finansiella 
medel bildar grund för begreppet finansiella medel. 

• Att utföra och driva utvecklingsarbete genom operatörsmässigt ansvar 
bildar grund för begreppet ansvar. 
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Sammanfattande  kännetecken  för  begreppsbildningen  som  grundar  sig  på 
händelseförloppet i denna fas och vilken jag kommer att ägna mig åt i kapitel 7, är 
att: 

• Begreppet beslut som grundar sig i att osäkerheten i projektet, bland annat 
i form av alltför osäkra kalkyler samt att ingen fysisk aktör från 
näringslivet tog på sig risken, var faktorer som innebar att en del aktörer 
från de olika aktörskategorierna upplevde projektet som ett svårt och 
komplext beslut medan andra uttryckte att man måste ha mod att fatta 
beslut och våga gå vidare. Belägget för denna tolkning framgår särskilt i 
6.2.1 – 6.2.4. 

• Begreppet finansiella medel som grundar sig i att samtidigt som 
intressenterna från det lokala näringslivet uttryckte att de var angelägna 
om att ta ansvar och vara en drivkraft för ekonomisk tillväxt i regionen 
ställde de krav på kraftfulla statsbidrag avseende de finansiella medel som 
skulle utgöra delar av projektets totala finansiering. Belägget för denna 
tolkning framgår särskilt i 6.2.5.  

• Begreppet ansvar som grundar sig i att det rådde olika uppfattningar 
mellan en del av de privata företrädarna och de offentliga angående 
alternativet att ta in en operatör, en kapitalist som utifrån sitt kunnande 
tog ansvar och drev projektet kommersiellt för att tjäna pengar på det. De 
offentliga företrädarna efterfrågade en sådan då de bland annat ansåg att 
det fanns ett glapp i finansieringen medan en del av intressenterna från det 
lokala näringslivet höll emot och menade att pengarna fanns i länet och att 
de själva skulle ta ansvar för anläggningen genom Björntanden AB. 
Belägget för denna tolkning framgår särskilt i 6.2.6 ‐ 6.2.8.  

 
I  tabellen nedan  redovisas det  totala  antalet  ageranden  av den  enskilde  aktören 
inom  själva  aktörskategorin  samt  det  totala  antalet  ageranden  inom  respektive 
aktörskategori.  Tabellen  visar  även  det  totala  antalet  ageranden  av  samtliga 
aktörskategorier  i  fas  II  samt  respektive  aktörskategoris  antal  ageranden  i 
förhållande till denna total uttryckt i procent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

102 

Aktörer i fas II  Totalt  antal  ageranden  i  fas 
II  

Aktörskategoriernas totala 
andel ageranden uttryckt i 
procent i fas II 

N1  25   
N2  70   
N3  1   
N4  7   
N5  17   
N6  9   
N7  36   
N9  1   
N10  5   
N11  3   
N12  2   
N13  1   
N14  2   
N15  1   

∑ N‐kategorin  180 ageranden  54 
K1  11   
K3  31   
K4  2   
K5  1   

∑ K‐kategorin  45 ageranden  13,5 
P1  3   
P2  28   
P3  1   

∑ P‐kategorin  32 ageranden  10 
S1  13   
S2  4   

S3 och S4  28   
∑ S‐kategorin  45 ageranden  13,5 

R1  26   
R2  3   

∑ R‐kategorin  29 ageranden  9 
∑ Alla 

aktörskategorier 
 

331 ageranden 
 

100 
Tabell 6:2 Aktörernas och aktörskategoriernas totala antal ageranden i fas II. 
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Tabellen visar att intressenterna från det lokala näringslivet var den aktörskategori 
som även i fas II stod för det flesta antalet ageranden. Andelen av deras ageranden, 
vilken i den här fasen hade ökat något, utgjorde drygt hälften av det totala antalet 
ageranden  inom  samtliga  aktörskategorier.  Agerandena  från  aktörskategorin 
lokala politiker hade i fas II sjunkit och utgjorde nu cirka 1/3 av det totala antalet 
agerandena  som  den  aktörskategorin  hade  i  fas  I.  Andelen  ageranden  hos 
aktörskategorin kommunala tjänstemän hade även den sjunkit  i fas II, dock  inte  i 
samma  omfattning  som  andelen  ageranden  hos  aktörskategorin  lokala  politiker 
hade  gjort.  Den  aktörskategori  som  hade  lägst  andel  ageranden  av  alla 
aktörskategorier  i  fas  I, aktörskategorin statliga  företrädare, hade  i  fas  II ökat sin 
andel något. Aktörskategorin nationella aktörer stod för knappt 1/10 av det totala 
antalet  ageranden  i  den  här  fasen.  Det  totala  antalet  ageranden  inom  alla 
aktörskategorier ökade från 115 ageranden i fas I till 331 ageranden i fas II, alltså en 
ökning med drygt 65 %. 
 
6.3 Stagnationsfasen 
Stagnationsfasen beskrivs i tematiskt orienterade avsnitt som dels är kopplade till 
tidsförloppet, dels till vissa centrala frågor som har stått i fokus. Fas III är således 
strukturerad kring  temana projektavmattningen,  inaktiv väntan och  tillbakagång, 
hindrande strukturer och slutligen en idé – flera perspektiv. 
 
6.3.1 Projektavmattningen 
Den  lokala  politikern  P2  sa  att  om  inte  projektet  skulle  bli  av  så  skulle man  i 
omställningsarbetet  komma  att  satsa  på  de  områden  som  försvaret  lämnade 
(Förhandlingsgruppsmöte,  2005: muntl.).  En  sådan  satsning  skulle  dock  inte  ge 
samma globala perspektiv. Det skulle inte heller stödja besöksnäringen. P2 menade 
att det krävdes en bred politisk förankring för att genomdriva projektet och sa att 
det också hade betydelse att det var allmänna val år 2006.  
 
– Det här är det svåraste vi gör, ett moment 22. Alla ska ha ett exakt svar  innan 
man bestämmer sig. Och ingen vill bestämma sig innan någon annan har bestämt 
sig, menade den lokala intressenten N2.  
 
– Vi har  jobbat med det här  i  fyra år nu och det vore  ju  för djävligt om vi blev 
omkullsprungna, replikerade den lokala intressenten N14. 
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6.3.2 Inaktiv väntan och tillbakagång 
Den  lokala  intressenten  N1  berättade  att  denne  hade  talat  mycket  med  den 
nationella aktören R1, nästan dagligdags och menade att projektet inte ledde någon 
vart (N1, 2005a: muntl.).  
 
– Man känner sig som en alkis, det blir ett steg fram och två tillbaka, sa N1.  
 
N1  ansåg  att  de  skulle  försöka  att  få  en  tid  att  träffa  regeringen  så  snart  som 
möjligt. Samtidigt menade den  lokala  intressenten N2  att projektet var  i väntans 
tider  inför  just  regeringsuppvaktningen  (N2,  2005a: muntl.).  N2  trodde  att  den 
lokala politikern P2 skulle komma att träffa regeringen inom en månad. Det skedde 
inget arbete med finansieringskampanjen, varken den privata eller den nationella. 
Det  skedde  inte  heller  något  arbete  med  investeringsmemorandumet.  Det  var 
ingen mening ansåg N2 då materialet måste fyllas med information från kommun 
och stat.  
 
Den lokala intressenten N1 uttryckte vid den här tidpunkten skriftligen via e‐brev 
sin oro avseende projektet enligt följande:  
 

Något möte med  regeringens  representant har ännu  inte ägt  rum och som 
vanligt förskjuts processen varför  jag är mycket orolig för hur det här skall 
sluta.  Jag  har  skrivit  ihop  ett  förslag  på  hur  ett  möte  med  regeringens 
representant skulle kunna läggas upp. Jag måste ärligt säga att jag oroar mig 
för den förskjutning som hela tiden uppkommer i projektet. Att allt hänger 
samman  just  nu  (OS‐ansökan,  Björntanden,  garnisonsnedläggningen med 
mera)  är  helt  tydligt  och  att  inte  ta  den  chansen  att  med  tydlighet  och 
järnvilja  lägga  fram  detta  nu  är  ur min  synvinkel  oförståeligt.  (N1,  2005: 
opubl.) 

 
Den  lokala  intressenten  N2  konstaterade  vid  ett  möte  med  ett  antal  lokala 
intressenter  att  det  inte  hade  hänt  så  mycket  i  projektet  det  senaste  året 
(Styrelsemöte, 2005e: muntl.). N2 talade om det omställningsarbete som hade varit 
och att arbetet med de utlovade statliga arbetena nu var avklarat. N2 informerade 
om  att den  lokala  politikern P2, den  kommunala  tjänstemannen K3  och N2  själv 
hade besökt en  representant  från  regeringen veckan  innan. Syftet med mötet var 
att ställa frågan till representanten om de hade tänkt rätt vad avsåg projektets form 
och innehåll. Denne skulle utse två personer, en som skulle titta på det ekonomiska 
och  en  som  skulle  titta  på  det  turistiska  i  projektet.  Efter  detta  skulle 
representanten återkomma till P2.  
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Den  lokala  intressenten  N2  menade  att  man  skulle  komma  ihåg  att  det  var 
kommunen som behövde pengar, inte näringslivet. Alltså det var kommunen som 
skulle be regeringen om pengar. N2 ansåg att de lokala intressenternas uppgift nu 
var  att  hjälpa  kommunen.  Det  var  ingen  mening  att  fullfölja 
investeringsmemorandumet eftersom  tänkta  investerare ville ha klarhet  innan de 
klev  in.  Den  lokala  intressenten  N11  tyckte  inte  heller  att  tilltänkta  investerare 
skulle gå in på lösa boliner. Det räckte med de stora lokala investerarna som man 
hade  i  botten. N2  informerade  om  att det  skulle  skickas  en  ansökan  om  statliga 
pengar med kommunen som avsändare. N2 ansåg att det borde komma ett beslut 
snart (Beredningsmöte, 2005: muntl.).  
 
– Tålamodet börjar  rinna ut  för det här projektet,  sa N2 och menade att det  inte 
fanns något mer att göra nu.  
 
6.3.3 Hindrande strukturer 
Den lokala intressenten N1 var av den uppfattningen att det inte hände någonting i 
projektet just nu, inte som N1 kände till (N1, 2005b: muntl.). N1 menade att det var 
kommunen  som hade bollen. Tre ansökningar hade gjorts  från kommunens  sida 
till  staten  avseende  projektets  finansiering,  omställningsmedel  om  200 miljoner 
kronor, klimatomställningsmedel samt medel  från Nutek. Enligt N1 väntade man 
ett besked från staten angående dessa ansökningar under december 2005. N1 ansåg 
dock att det  för närvarande var ett ganska oengagerat näringsliv,  för att  inte  tala 
om  länsstyrelsen.  När  det  gällde  den  statliga  företrädaren  S2  fanns  det  inget 
engagemang, ingen tendens till att få hjälp. S2 hänvisade hela tiden till det politiska 
spelet,  att  det  pågick  någon  slags  konflikt  mellan  två  av  regeringens 
representanter. N1 förstod faktiskt inte vad de sa på länsstyrelsen. Ansökningarna 
skulle vara så byråkratiska. N1 kunde se en fara med det här projektet, att man inte 
hade byggt upp någon  reträttväg utan  förlitade  sig på  så mycket  statliga medel. 
Det hade ju byggts upp ett slags förväntan när det gällde Björntanden, menade N1. 
Tänk om de då  i december gick ut med  en pressrelease och  sa  att det  inte blev 
någonting på grund av att de inte hade erhållit tillräckligt med statliga medel.   
 
– Det blir ett platt fall, sa N1.  
 
Den lokala intressenten N1 ansåg trots allt att det hitintills hade gjorts alldeles för 
mycket i projektet för att lägga ned det. Sedan kunde det ju vara så, sa N1, att vissa 
av  dem  som  hade  satsat  inte  ville  att  det  skulle  bli  av. Man  hade  fått  positiv 
uppmärksamhet genom att endast säga att man ville vara med och  ta ansvar  för 
regionens utveckling. Ett viktigt beslut som skulle  tas och som N1 brukade  fråga 
den  lokala politikern P2, den kommunala  tjänstemannen K1 och den kommunala 
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tjänstemannen K3 om det var fattat, var om Nutek hade fått ett regeringsuppdrag 
att söka strukturmedel för det här projektet. De svarade att de inte hade kollat det. 
Det tyckte N1 var konstigt. N1 menade också att engagemanget från näringslivets 
sida när det gällde  lobbyarbetet nere på  regeringskansliet  skulle kunna ha varit 
mer  aktivt.  Den  lokala  intressenten N7,  den  lokala  intressenten  N5,  den  lokala 
intressenten N15  och  den  lokala  intressenten N2  skulle  kunna  ha  hängt  där  och 
pratat Björntand som om det vore det enda alternativet. Egentligen hade det ju inte 
gjorts så mycket från näringslivets sida enligt N1. Det hade varit ganska mediokra 
möten, en form av trevliga träffar. N1 ansåg dock att näringslivet hade fått ihop en 
imponerande mängd pengar. N1 nämnde också att om N1 suttit hos regeringen och 
ena dagen hade fått tagit emot en delegation från Jämtland som argumenterade  i 
försvarsfrågan  och menade  att  det  var Östersunds  framtid,  och  nästa  dag  kom 
tillbaka och menade att idag är Björntanden vår framtid, skulle N1 ha undrat vad 
de egentligen höll på med, sa N1.  
 
Den  kommunala  tjänstemannen  K3  lämnade  vid  den  här  tidpunkten  följande 
kommentar via e‐brev avseende projektets status:  
 

Omställningspengar har länet fått med 50 miljoner kronor. För övrigt hänger 
det på förhandlingarna om strukturfonderna och vilken typ av projekt som 
de pengarna kan användas till och om det är möjligt att få loss 200 miljoner 
kronor för Björntanden. (K3, 2006: opubl.) 

 
Via e‐brev kommenterade också den lokala intressenten N1 detsamma:  
 

Som ni förstått pågår förhandlingar mellan svenska staten med flera och EU 
beträffande EU:s strukturfonder och mål 2. Personligen anser jag emellertid 
att man också parallellt bör  föra  fram projektets huvudsyfte, det vill  säga 
dess målsättning att skapa nya näringar  inom våra konceptområden såsom 
hälsa, miljö etcetera. (N1, 2006: opubl.) 

 
Den  lokala  intressenten  N2  gav  i  samma  e‐brev  uttryck  för  att  näringslivet 
fortfarande  backade  upp  projektet men  att  det  krävdes  offentliga medel  för  att 
helheten skulle gå ihop:  
 

Vi vet inte hur resultatet mellan den svenska regeringen och EU går när det 
gäller skrivningen av vad de kommande strukturfonderna får användas till. 
Länsstyrelsen  verkar  pessimistisk  och  kommunen  optimistisk.  I  den 
förhandling  som  nu  pågår  diskuteras  inte  Björntanden.  Den  handlar  om 
principer  och  avgränsningar.  Östersunds  kommun  har  fortfarande 
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Björntanden  som  ”prio  1”  vad  avser  både  omställningspengar  och 
strukturfonder. Vi vet inte mer än så. Problemet uppstår för kommunen om 
det inte finns några EU‐pengar, då får de antingen säga nej till projektet eller 
finna någon annan lösning för sin andel. (N2, 2006: opubl.) 

 
6.3.4 En idé – flera perspektiv 
Den  lokala  intressenten N1  informerade medlemmarna  i  Investera  i  Jämtland vid 
ett möte att N1 hade haft kontakt med näringsdepartementet (Medlemsmöte, 2006: 
muntl.).  Den  kommunala  tjänstemannen  K1  nämnde  att  EU‐kommissionen  och 
rådet  inom EU var överens om hur det här projektet skulle kunna rymmas  inom 
Mål  2,  men  EU‐parlamentet  var  emot.  Det  fanns  någon  form  av 
glesbygdskriterium att  luta sig mot enligt K1. Den  lokala  intressenten N2 menade 
att  så  länge de  inte  fick  grepp  om Björntanden var det  svårt  att  förhålla  sig  till 
andra  idéer  och  därmed  blockerade  Björntanden  andra  beslut.  Först  hade  de 
försvarsbeslutet att ta hänsyn till, sedan omställningsarbetet. N2 ansåg att de borde 
formulera en tidslinje för det här projektet.  
 
N1  berättade  också  vid  mötet  att  N1  mötte  många  människor  som  trodde  att 
projektet var nedlagt.  
 
– Tycker ni som jag att det här går för sakta? frågade N1 och sa att N1 hade jobbat 
med det här projektet sedan år 2001.  
 
Ett antal medlemmar instämde i att de också möttes av uppfattningen att projektet 
var nedlagt. En medlem menade att det jobbades nog på olika sätt inom det privata 
och det  offentliga  och  att det nu  framstod  som  om  kommunen  och näringslivet 
avvaktade  på  varandra. Den  kommunala  tjänstemannen K1  replikerade  att man 
inte behövde vara privatanställd för att känna att det gick  långsamt. K1 ansåg att 
man från kommunen faktiskt hade gjort saker då kommunfullmäktige hade fattat 
ett beslut om att man stod bakom projektet med 120 miljoner kronor. Dock kändes 
det besvärligt att nu stå inför ett beslut i EU‐parlamentet, menade K1.  
 
– Det är jättesvårt att göra projekt om man börjar med finansieringen, sa den lokala 
intressenten N15 och ansåg att man hellre måste ställa sig frågan vad det var som 
man hade behov av.  
 
N15  brukade  tänka  att  man  skulle  sikta  mot  stjärnorna  och  kom  man  till 
grantopparna var det ganska bra. N15 kommenterade det beslut som man väntade 
på från EU med att säga:  
 



   

108 

– Jag kan ingenting om det här med EU men jag tycker att vi har pratat om det här 
projektet i flera år.  
 
Den  lokala  intressenten  N1  sa  vid  ett  senare  tillfälle  att  man  från 
strukturfondsdelegationens sida nu hade accepterat den här typen av projekt (N1, 
2006a: muntl.).  Det  turistiska  fick  vara med  även  om N1  betonade  att  det  inte 
handlade om ett turistprojekt utan fokus var på dess  innehåll. Vidare var det två 
av regeringens representanter som bestämde vem som fick söka de här pengarna 
från EU. Det  som också diskuterades  i  sammanhanget var begreppet  region och 
hur det skulle tolkas. Frågan det gällde var om Jämtland självt utgjorde en region 
eller om det var både  Jämtland och Västernorrland  tillsammans som utgjorde en 
region. Var det så kunde det ställa till det, ansåg N1 och menade samtidigt att det 
inte var de offentliga  institutionerna som skulle kritiseras för att det tog tid, utan 
att det var  tvärtom ganska  förståeligt. Det var  lika mycket  från näringslivets håll 
som man bromsade sig själv. N1 förstod sig inte på den här trögheten då det fanns 
de  som  stoppade  in  än mer pinnar  i  hjulen  hela  tiden,  sa N1,  och  ansåg  att det 
rådde en viss portion oprofessionalism över projektet.  
 
– Näringslivet är inte så drivande som det borde vara, menade N1.  
 
Det  som  det  nu  handlade  om  enligt  den  lokala  intressenten N1  var  tre möjliga 
vägar avseende projektets fortsatta existens (N1, 2006b: muntl.). Alternativ 1 var att 
lägga ned det på ett värdigt sätt. Det innebar att man arbetade med att behålla den 
positiva bilden av det här projektet om eller när man nästa gång gick in i ett nytt 
projekt. Det var hitintills mycket pengar och många ideella arbetstimmar som var 
nedlagda  i  projektet  så  här  långt.  Alternativ  2  var  att  fortsätta  med  samma 
gruppering  från näringslivet och  satsa på  en massiv kommunikationsstrategi  för 
att nå ut nationellt och  internationellt. Alternativ  3 var  att gå vidare med  en ny 
organisation. N1 menade att om det blev alternativ 1 som man kom fram till skulle 
det krävas ett stort arbete att hantera den avvecklingen. Vid alternativ 2 och 3 fick 
de statliga medlen vara och finansieringen fick lösas på annat sätt, ansåg N1.  
 
6.3.5 Sammanfattning av stagnationsfasen 
I utplanings‐ eller stagnationsfasen som behandlar projektets avmattning i ett visst 
skede  deltog  intressenter  från  det  lokala  näringslivet,  kommunala  tjänstemän, 
lokala politiker, statliga företrädare samt en nationell aktör. De teman som härletts 
ur det empiriska materialet och som bildar grund för nuvarande begreppsbildning 
sammanfattas enligt följande: 

• Inaktiv väntan och tillbakagång genom hindrande strukturer och 
oenhetliga perspektiv, en slags blockering. 
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Sammanfattande  kännetecken  för  begreppsbildningen  som  grundar  sig  på 
händelseförloppet i denna fas och vilken jag kommer att ägna mig åt i kapitel 7, är 
att: 

• Begreppet blockering som grundar sig i en förväntan på och tillit till 
statliga medel som betydande finansiering i projektet innebar en inaktiv 
väntan och tillbakagång genom hindrande strukturer med historiska rötter 
till skillnad från möjliggörande strukturer i den nutida kontexten. Belägget 
för denna tolkning framgår särskilt i 6.3.1 – 6.3.4. 

 
I  tabellen nedan  redovisas det  totala  antalet  ageranden  av den  enskilde  aktören 
inom  själva  aktörskategorin  samt  det  totala  antalet  ageranden  inom  respektive 
aktörskategori.  Tabellen  visar  även  det  totala  antalet  ageranden  av  samtliga 
aktörskategorier  i  fas  III  samt  respektive  aktörskategoris  antal  ageranden  i 
förhållande till denna total uttryckt i procent. 
 
Aktörer i fas III  Totalt antal ageranden i fas 

III 
Aktörskategoriernas totala 
andel ageranden uttryckt i 
procent i fas III 

N1  37   
N2  18   
N5  1   
N7  1   
N11  1   
N14  1   
N15  4   

∑ N‐kategorin  63 ageranden  82 
K1  4   
K3  2   

∑ K‐kategorin  6 ageranden  8 
P2  5   

∑ P‐kategorin  5 ageranden  6 
S2  2   

∑ S‐kategorin  2 ageranden  3 
R1  1   

∑ R‐kategorin  1 agerande  1 
∑ Alla 

aktörskategorier 
 

77 ageranden 
 

100 
Tabell 6:3 Aktörernas och aktörskategoriernas totala antal ageranden i fas III. 
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Tabellen visar att intressenterna från det lokala näringslivet var den aktörskategori 
som  stod  för  det  flesta  antalet  ageranden  också  i  fas  III.  Andelen  av  deras 
ageranden utgjorde i den här fasen, drygt ¾ av det totala antalet ageranden vilket 
innebar att de ökade sina antal ageranden med drygt 25 % i fas III jämfört med fas 
II.  Agerandena  från  aktörskategorin  lokala  politiker  sjönk  med  knappt  hälften 
jämfört med deras  totala  antal  ageranden  i  fas  II. Likaså  gjorde  aktörskategorin 
kommunala  tjänstemän.  De  aktörskategorier  som  stod  för  de  starkaste 
tillbakagångarna  vad  avsåg  de  totala  antalen  ageranden  var  de  statliga 
företrädarna  vars  intensitet minskade med  drygt  75 %  jämfört med  fas  II  samt 
aktörskategorin nationella aktörer vars intensitet minskade med knappt 90 %. Det 
totala antalet ageranden  för alla aktörskategorier minskade  från 331 ageranden  i 
fas II till 77 ageranden i fas III, alltså en minskning med drygt 75 %.  
 
6.4 Sammanfattning av samtliga faser 
Sammanfattande  kännetecken  för  begreppsbildningen  som  grundar  sig  på 
händelseförloppet i samtliga faser och vilken jag kommer att ägna mig åt i kapitel 
7, är att: 

• Samverkan skulle vara en drivkraft för den lokala utvecklingen i allmänhet 
och för själva projektetableringen i synnerhet. Belägget för denna tolkning 
framgår särskilt i 6.1.1 – 6.1.4. 

• Den etablerade utgångspunkten, i det här fallet Östersund som 
garnisonsstad, innebar kompromissande och tydliga politiska inslag med 
anledning av försvarsbeslutet. Belägget för denna tolkning framgår särskilt 
i 6.1.5 – 6.1.6. 

• Den obeprövade idén förutsatte aktörer som hade förmåga att inta ett 
kreativt och nyskapande förhållningssätt genom entreprenörskap. 
Belägget för denna tolkning framgår särskilt i 6.1.7 – 6.1.8. 

• Osäkerheten i projektet samt att ingen tog på sig risken var faktorer som 
bidrog till att en del aktörer upplevde projektet som ett svårt och komplext 
beslut medan andra uttryckte att man måste ha mod att fatta beslut och gå 
vidare med detsamma. Belägget för denna tolkning framgår särskilt i 6.2.1 
– 6.2.4. 

• Intressenterna från det lokala näringslivet var angelägna om att ta ansvar 
och vara en drivkraft för ekonomisk tillväxt i regionen samtidigt som de 
ställde krav på kraftfulla statsbidrag avseende de finansiella medel som 
skulle utgöra delar av projektets totala finansiering. Belägget för denna 
tolkning framgår särskilt i 6.2.5.  

• De rådde olika uppfattningar angående alternativet att ta in en operatör 
som tog ansvar för att driva projektet. De offentliga företrädarna 
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efterfrågade en sådan medan intressenterna från det lokala näringslivet 
höll emot. Belägget för denna tolkning framgår särskilt i 6.2.6 – 6.2.8. 

• En förväntan på och tillit till statliga medel som betydande finansiering i 
projektet innebar en inaktiv väntan och tillbakagång genom hindrande 
strukturer och oenhetliga perspektiv, en slags blockering. Belägget för 
denna tolkning framgår särskilt i 6.3.1 – 6.3.4. 

 
I  tabellen  nedan  redovisas  det  totala  antalet  ageranden  av  respektive 
aktörskategori  i  samtliga  tre  faser  samt  det  totala  antalet  ageranden  som 
aktörskategorierna  tillsammans  utgör  i  samtliga  tre  faser.  Det  totala  antalet 
ageranden  av  respektive  aktörskategori  uppdelat  per  fas  visas  också,  likaså  det 
totala  antalet  ageranden  som  aktörskategorierna  tillsammans  utgör  per  fas. 
Tabellen  visar  även  respektive  aktörskategoris  totala  antal  ageranden  uttryckt  i 
procent i förhållande till det totala antalet ageranden i samtliga tre faser. 
 
Aktörs‐
kategorier 

Totalt antal 
ageranden i 
samtliga tre 
faser 

Totalt 
antal 
ageranden 
i fas I 

Totalt 
antal 
ageranden 
i fas II 

Totalt 
antal 
ageranden 
i fas III 

Aktörs‐ 
kategoriernas 
totala andel 
ageranden 
uttryckt i 
procent i 
samtliga faser 

Kategori N  300  57  180  63  57 
Kategori K  69  18  45  6  13 
Kategori P  69  32  32  5  13 
Kategori S  55  8  45  2  11 
Kategori R  30    29  1  6 
Totalt antal 
ageranden  

 
523 

 
115 

 
331 

 
77 

 
100 

Tabell  6:4 Aktörskategoriernas totala antal ageranden per fas samt det totala antalet 
ageranden för samtliga tre faser. 
 
Tabellen  visar  att  andelen,  både  vad  avsåg de  olika  aktörskategorierna  samt de 
olika  faserna  varierade.  Ökningen  av  det  totala  antalet  ageranden  för  alla 
aktörskategorier var  lika markant mellan fas I och fas II som minskningen av det 
totala  antalet  ageranden  var mellan  fas  II  och  fas  III.  Samtliga  aktörskategorier, 
utom aktörskategorin lokala politiker, ökade sina antal ageranden mellan fas I och 
fas  II.  Aktörskategorin  lokala  politiker  var  dock  oförändrad.  Samtliga 
aktörskategorier minskade däremot sina antal ageranden mellan fas II och fas III. 
Den aktörskategori som avvek mest från de övriga aktörskategorierna vad gällde 
det  totala  antalet  ageranden  var  intressenterna  från  det  lokala  näringslivets 
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aktörskategori. Andelen inom den kategorin har stadigt, i samtliga tre faser ensam 
stått för drygt hälften av det totala antalet ageranden ( i fas III utgjorde den till om 
med  drygt  80  %  av  det  totala  antalet  ageranden)  medan  de  övriga  fyra 
aktörskategorierna  tillsammans har stått  för den knappa andra hälften. Av dessa 
fyra  aktörskategorier  har  andelen  inom  aktörskategorierna  kommunala 
tjänstemän, lokala politiker samt statliga företrädare svarat för ungefär lika många 
antal ageranden totalt i samtliga tre faser medan aktörskategorin nationella aktörer 
svarat för det enskilt lägsta antalet ageranden. 
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KAP 7 ANALYS- OCH BEGREPPSBILDNING FÖR 
ENTREPRENÖRIELLA IDÉER 

I kapitel 7 konfronterar  jag de begrepp  som genererats via arbetet med  faser och  teman  i 
kapitel  6  med  avhandlingens  teoretiska  referensram  i  kapitel  2.  Kapitlet  kommer  att 
innehålla en mer ihopdragen och sammanfattande text om vad som kan sägas utmärka det 
som visat sig ha betydelse för de begrepp som nu har genererats ur det empiriska materialet. 
Dessa utgångspunkter bildar tillsammans med den teoretiska referensramen således grund 
för det konkreta analysarbetet. 
  
7.1 Analys av inledningsfasen 
Inledningsfasen, dess teman och de begrepp som den har genererat analyseras mot 
den  teoretiska  bakgrunden  som  avhandlingens  kapitel  2  utgör.  Inledningsfasen 
innefattade följande genererade begrepp: 

• Samverkan 
• Politik  
• Entreprenörskap 

 
7.1.1 Samverkan 
Begreppet  samverkan  grundade  sig  i  att  förverkligandet  av  projektet  skulle 
möjliggöras  genom  samverkan mellan  privat  och  offentlig  sektor. Att  samverka 
skulle därmed vara  en drivkraft  för den  lokala utvecklingen  i allmänhet och  för 
själva projektetableringen i synnerhet. 
 
Projektet  Björntanden  kunde  ses  som  en  entreprenöriell  idé,  av  extraordinär 
karaktär,  inom upplevelseindustrins område. Projektet  introducerades  i början av 
en  brytningstid  då  staden Östersund men  även  Jämtlands  län  stod  inför  en  ny 
inriktning  avseende  sysselsättningsstrukturen,  bland  annat  utifrån  det 
försvarsbeslut  som  hade  fattats  i  december  2004.  Försvarsbeslutet  innebar  en 
nedläggning av i stort sett all militär verksamhet i Östersund och utgjorde därmed 
slutet på en flera hundra år  lång epok av militär närvaro  i staden. En epok som  i 
många  avseenden  inte  bara  hade  påverkat  den  platsens  sysselsättningsstruktur 
utan  även  andra områden  som var  av  strukturell betydelse  såsom  infrastruktur, 
näringslivsstruktur  etcetera.  Förutom  ha  bäring  på  dessa  områden  på  ett  lokalt 
plan var det lokala samverkansprojektet Björntanden tänk, att, nå ut och ha bäring 
även på andra områden på ett internationellt plan. Det skulle vara möjligt menade 
man  från  projektledningens  sida  genom  att  projektet  innefattade  verksamheter 
vars  innehåll  kunde  relateras  till  olika  potentiella  utvecklingsområden  såsom 
hälsa, miljö, livsstil etcetera.  
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Men vad innebar samverkan i projektet Björntanden, vilka krav ställde samverkan 
på deltagande aktörer och vilken betydelse kunde samverkansprojektet ha på en 
lokal  nivå? Den  lokala  politikern  P1  kommenterade  samarbetet med  det  lokala 
näringslivet och dess betydelse och  tyckte att det var  för  lite samarbete  (P1, 2004: 
muntl.). P1 ansåg att de tillsammans måste arbeta för en gemensam utveckling. P1 

sa: 
 
– Kommunen måste satsa och näringslivet måste vara berett att gå in. Men det är ju 
så att näringslivet i Jämtland inte är någon stor källa att ösa ur. Det är en svaghet i 
länet att vi är så pass små. Vi saknar företag med stora muskler.  
 
Att initiera samverkan mellan olika grupper av aktörer, som den lokala politikern 
P1 här gjorde,  innebär att påbörja en  förändringsprocess. Samverkansprojekt kan 
förstås  som  ett  antal  parallella  förändringsprocesser  inom  och  mellan  olika 
organisationer och områden  av  samhällslivet  (Danermark & Kullberg,  1999). Att 
samverka innebär således i någon mening att vända sig utåt, utanför sig själv och 
sin  egen  organisation  i  syfte  att  åstadkomma  förändring  inom  ett  eller  flera 
områden.  Kommunen  hade  i  inledningsfasen  gett  uttryck  för  att  den  klev  in  i 
projektet Björntanden under hösten 2003 utifrån en ärlig vilja att den ville det här 
och  var  minst  lika  entusiastisk  som  näringslivet,  ansåg  den  kommunala 
tjänstemannen  K1  (K1,  2004:  muntl.).  Diskussioner  pågick  redan  enligt  K1  från 
politiskt håll om hur mycket man var villig att satsa i projektet och om det kunde 
finansieras via en skattehöjning.  
 
Björntanden var  alltså  ett projekt  i vilket  samverkan kunde  ses  som  en  form  av 
organisatorisk samverkan kring specifikt avgränsade frågor, ett enskilt projekt som 
var  tvunget  att  hanteras  gemensamt  av  olika  myndigheter  och  organisationer 
(Grape, 2001). En sådan här  typ av samverkan ställde  förstås krav på deltagande 
aktörer,  krav  som  bland  annat  förutsatte  en  genuin  vilja  att  försöka  förstå  och 
skaffa sig kunskap om vad projektet egentligen handlade om. Men också krav på 
att synliggöra sig själv och projektet på en lokal, nationell och kanske till och med 
internationell  nivå  för  att  till  exempel  erhålla  kunskap  utifrån  samt  eventuellt 
släppa in presumtiva investerare i projektet.  
 
Den  lokala  intressenten N2 menade  dock  att  kommunen  hade  två  verkligheter 
(Styrelsemöte,  2004c:  muntl.).  Den  ena  var  att  kommunen  ville  genomföra 
projektet;  den  andra  var  att  den  inte  vågade  genomföra  projektet. Kommunens 
strategi  var  att  den  avvaktade  näringslivet  lite  grann  ansåg  N2  (Styrelsemöte, 
2004d: muntl.). Den  lokala  politikern  P2 menade  å  sin  sida  att  kommunen  ville 
genomföra  det  här  projektet;  den  ville  arbeta  med  näringslivet  liksom  ideella 
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föreningar (P2, 2004: muntl.). Kommunen gjorde nu ett allvarligt försök och styrde 
om sina resurser och presenterade det här projektet som ett projekt med ett starkt 
näringslivsintresse av den anledningen att kommunen behövde ett sådant projekt. 
Men om det  inte blev några statliga pengar eller något EU‐stöd skulle det bli nej 
från kommunens sida enligt P2.  

 

Projektet Björntanden kunde sägas vara ett exempel på en extraordinär investering 
på lokal nivå som är en typ av investeringar som är förekommande när det gäller 
samverkansprojekt  mellan  en  kommun  och  privata  företag  (Sahlin‐Andersson, 
1986). Där möts olika organisationer, som bygger på olika organisationsprinciper. 
Där möts även olika organisationskulturer – politikens och näringslivets – och av 
detta följer möjligen olika ideal och förebilder. De här skilda uppfattningarna som 
då  förelåg mellan  intressenten  från  det  lokala  näringslivet  å  ena  sidan  och  den 
lokala  politikern  å  andra  sidan  skulle  kunna  vara  ett  uttryck  för  att  den 
organisatoriska  samverkan  inom  projektet  Björntanden  innefattade  olika 
organisationskulturer, ideal och förebilder.  
 
I  samverkansprojekt  skall organisationer agera  tillsammans men med bevarande 
av sina separata organisatoriska identiteter och detta skapar speciella förhållanden 
som innebär problem vid organisering av projekt (Grape, 2001). Det stämmer också 
väl överens med Sahlin‐Anderssons  idé att olika organisationsprinciper möjligen 
ger  olika  ideal  och  förebilder.  Att  samverka  i  en  form  av  projekt  som  kräver 
extraordinära  investeringar  på  lokal  nivå  förutsatte  således  inte  bara  en  genuin 
vilja  att  försöka  förstå  och  skaffa  sig  kunskap  om  vad  projektet  Björntanden 
egentligen handlade om, utan även att försöka förstå och skaffa sig kunskap om de 
andra  samverkande  organisationernas  kulturer  och  hur  de  fungerade. Men  en 
organisation  agerar  inte  av  sig  själv  (Danermark & Kullberg,  1999). Det  är  bara 
människor som kan utföra de handlingar som organisationen  förväntar. Specifikt 
för samverkansprojekt är att det ibland är många aktörer inblandade och att detta 
leder  till  koordineringsproblem.  Den  kommunala  tjänstemannen  K1  valde  att 
kommentera hur samverkan med näringslivet fungerade enligt följande (K1, 2004: 
muntl.):  
 
–  Jämtland  är  ett  litet  län  där  länsråd  och  näringslivets  främsta  företrädare  är 
samma personer som deltar. Nackdelen är att det kan bli lite introvert. Fördelen är 
att det är snabba och korta beslutsvägar.  
 
Det handlade om att de, alla företrädare slöt sig tätt samman mot ett gemensamt 
mål, menade K1.  
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Vad  som  det  går  att  fundera  över  i  sammanhanget  är  om  det  skall  ses  som  en 
fördel att det alltid är samma personer som deltar då det ligger nära till hands att 
tro att ett sådant  tillvägagångssätt, som dessutom har en  introvert utgångspunkt, 
lämnar  lite  utrymme  för  ifrågasättande  av  enskilda  aktörers  ageranden.  Ett 
ifrågasättande som kanske skulle kunna vara till nackdel och ske på bekostnad av 
själva  gruppens  berättigande  i  allmänhet  och  den  deltagande  aktörens 
berättigande  i synnerhet. Entreprenöriella projekt, av extraordinär karaktär,  inom 
upplevelseindustrins  område  kräver  nog,  förutom  nya  förhållningssätt,  en 
omstrukturering, både när de gäller de befintliga grupperingarna som verkar inom 
organisationerna, men även när de gäller de grupperingar som vanligtvis verkar 
mellan organisationerna.  
 
Många  aktörer  med  olika  bakgrund  och  olika  motiv  kan  alltså  innebära 
koordinationsproblem  i  samband med  att  ett projekt  av  typen Björntanden  skall 
organiseras  och  formeras.  En  väg  framåt  kan  då  vara  att  projektdeltagarna 
engageras fullt ut och får ta ansvar för ledningen av projektet (Bogren, 2008). Det 
är  viktigt med  bra  och  saklig  information  avseende  ett  projektets  syfte  för  att 
projektdeltagarna skall kunna ta ansvar. Ett sådant här tillvägagångssätt skulle då, 
på ett tidigt stadium i projektet Björntanden, ha kunnat bidra till att synliggöra de 
enskilda deltagarnas motiv och roller i detsamma. 
 
De  aktörskategorier  som  agerade  i  inledningsfasen,  gav  uttryck  för  att  det  var 
viktigt att samverka. Det var viktigt för den lokala utvecklingen i allmänhet och för 
själva  projektetableringen  i  synnerhet. De  lokala  politikerna  och  de  kommunala 
tjänstemännen  uttryckte  dock  sin  viljeinriktning  på  en mer  övergripande  nivå, 
alltså  samverkan  som  en  drivkraft  för  lokal  utveckling,  medan  de  lokala 
intressenterna  uttryckte  sin  viljeinriktning  på  en  mer  konkret  nivå,  alltså 
samverkan  som  en drivkraft  för projektet Björntanden. Man var med  andra ord 
överens om att  samverka men man  talade om  samverkan  från  två olika håll. De 
offentliga  aktörskategorierna hade  sin utgångspunkt på det övergripande planet 
vilken förmodligen var tänkt att dras mot det konkreta planet medan den privata 
aktörskategorin hade sin utgångspunkt på det konkreta planet, vilken såsom den 
framställdes, förmodligen var tänkt att dras mot det övergripande planet.  
 
7.1.2 Politik 
Begreppet politik grundade sig i att en etablerad eller befintlig utgångspunkt, i det 
här  fallet  Östersund  som  garnisonsstad,  innebar  kompromissande  och  tydliga 
politiska inslag med anledning av försvarsbeslutet. 
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En eventuellt kommande nedläggning av garnisonerna  i Östersund var ett ämne 
som var frekvent förekommande i många olika sammanhang, inte minst i samband 
med  inledningsskedet av projektet Björntanden. Det  intressanta var, att samtidigt 
som  de  lokala  politikerna  och  de  kommunala  tjänstemännen  samt  delar  av 
intressenterna  från  det  lokala  näringslivet  förespråkade  lokal  utveckling, 
betonades vikten av att koncentrera sig på det kommande försvarsbeslutet. Vidare 
rådde  det  olika meningar  om  huruvida  en  påstötning  om  till  exempel  offentlig 
finansiering avseende projektet skulle påverka försvarsbeslutet.  
 
– Det finns en taktisk faktor som är lite besvärande och det är  ju försvarsbeslutet, 
sa den lokala intressenten N2 (Styrelsemöte, 2004d: muntl.). 
 
N2 hade tolkat att kommunen inte ville driva det här projektet så hårt innan man 
visste hur det  skulle gå med  försvarsbeslutet eftersom man  inte ville  få detta att 
verka  som  någon  slags  byteshandel. Den  lokala  intressenten N1 menade  att  det 
vore olyckligt om de måste slå på bromsen. Den lokala intressenten N4 trodde inte 
att  försvarsbeslutet  skulle  påverka,  varken  till  eller  ifrån  medan  den  lokala 
intressenten  N6  ansåg  att  om  en  ort  började  servera  alltför  många  alternativa 
lösningar blev det lätt att dessa vävdes in i försvarsbeslutet.  
 
– Man kan inte ha några synpunkter på politikernas inställning. Den måste man ha 
respekt för, sa den lokala intressenten N5.  
 
Men det  är  kanske  just det man  borde ha då det  sedan  en  lång  tid  tillbaka har 
funnits  krav  på  den  offentliga  sektorn  att  bli  mer  innovativ  och  dynamisk 
(Ramamurti,  1986).  En  av  de  största  barriärerna  till  en  förändring  inom  en 
organisation  kan  vara  människors  motstånd  till  förnyelse,  till  införande  av 
förändring  (Nutt,  1993).  Det  har  visat  sig  att  många  ledare  är  motvilliga  att 
experimentera  och  ta  risker.  Organisationer  inom  den  offentliga  sektorn  har 
dessutom kunnat ignorera efterfrågan på nya idéer genom att bland annat luta sig 
mot  lagar  och  förordningar  av  olika  slag. Ett  exempel på  sådant  som  en del  av 
aktörerna  i  projektet  Björntanden  lutade  sig  mot  var  det  kommande 
försvarsbeslutet.  Att  prioritera  och  invänta  det  gamla  och  redan  beprövade, 
försvarsbeslutet, till förmån för att starta igång det nya och obeprövade, projektet 
Björntanden,  skulle  således  kunna  uppfattas  som  ett  exempel  på motstånd  till 
införande av förändring.  
 
Intressenterna från det lokala näringslivet gav trots allt ett mer splittrat intryck när 
det gällde vilken ståndpunkt man skulle  inta i förhållande till försvarsbeslutet än 
vad de lokala politikerna och de kommunala tjänstemännen gjorde. De sistnämnda 
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var av den bestämda uppfattningen att blev det en nedläggning av försvaret, måste 
man  koncentrera  sig  på  en  avveckling  av  det  området  innan man  kunde  fatta 
beslut om och gå vidare med Björntanden. 
 
Hinder för att implementera entreprenörskap inom offentliga organisationer skulle 
kunna kopplas till de skillnader som har visat sig finnas vad gäller beslutsfattande 
och  risktagande  inom privat och offentlig sektor  (Nutt, 2006). Medan  företrädare 
från den privata sektorn grundar sina beslut på och hyser stark tilltro till analyser 
av olika  slag vid beslutsfattande, väljer  företrädare  inom den offentliga  att  fatta 
beslut genom att göra överenskommelser med medarbetare på en  jämbördig eller 
underordnad nivå inom den egna organisationen. Företrädare inom den offentliga 
sektorn  tenderar  enligt  detta  att  således  lägga mindre  tyngd  på  att  införskaffa 
extern  information  i  samband med  sitt  beslutsfattande.  Preferenser  av  det  här 
slaget kan enligt Nutt (2006) leda till en ogrundad känsla av stöd för ett beslut. 
 
Den  lokala politikern P1 menade också att som politiker kunde det nog hända att 
man var rädd att fatta beslut samtidigt som man också var tvungen att lyssna till 
medborgarna (P1, 2004: muntl.). P1 ansåg att försvarsbeslutet nog måste vara klart 
innan man från kommunens sida kunde fatta beslut om Björntanden. Blev det en 
nedläggning  av  försvaret  var  man  tvungen  att  eliminera  effekterna  av 
nedläggningen. Å ena sidan var det inte bra att ha en plan färdig för då resonerade 
man  från statsmakterna att hos dem gick det bra att  lägga ned eftersom de hade 
alternativ redan. Å andra sidan var det bra med interna icke offentliga tankar. 
 
Den  lokala politikern P2 sa att kommunen prioriterade  två saker, det kommande 
försvarsbeslutet och Björntanden  (P2, 2004: muntl.). P2 menade  liksom P1 att man 
inte gick till regeringen och presenterade Björntanden i det här läget eftersom det 
kunde underlätta för statsmakterna att lägga ned försvaret i Östersund då de hade 
alternativ verksamhet på gång. 
 
På samma linje var den kommunala tjänstemannen K1 som uttryckte att det var en 
svårighet  att gå  in  i nästa  steg  (K1,  2004: muntl.). Här  syftade K1 på kommande 
försvarsbeslut och menade liksom de lokala politikerna P1 och P2 att de inte ville ge 
regeringen chansen att  lägga ned  försvaret  i Östersund eftersom de hade det här 
projektet på gång.  
 
– Vi har vägt våra ord på guldvåg när vi kommunicerar med regeringen, sa K1.  
 
Parallellt med denna uppfattning ansåg den lokala intressenten N2 att anledningen 
till att det inte hade hänt så mycket i projektet berodde just på försvarsfrågan (N2, 
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2004b: muntl.). När projektet drogs i gång för ett antal år sedan var försvarsfrågan 
inte med så segheten var avsiktlig menade N2. 
 
Det  här  resonemanget  gav  ett  intryck  av  att  en  del  av  aktörerna  i  projektet 
Björntanden  hade  för  avsikt  att  prioritera  och  koncentrerar  sig  på  en  eventuell 
nedläggning av  försvaret  i  första hand. En prioritering,  främst  från politiskt håll, 
som ur  strategisk  synpunkt  skulle  vara  en  framkomlig  väg  i  kommande  samtal 
med regeringen i samband med försvarsbeslutet. Men i ett vidare resonemang ger 
ett sådant här agerande ett intryck av att man prioriterade försvarsnedläggningen 
och  dess  eventuella  effekter  avseende  en  befintlig  sysselsättningsstruktur,  på 
bekostnad av en satsning  inom upplevelseindustrins område och dess eventuella 
effekter avseende en kommande sysselsättningsstruktur.  
 
Hur försvarbart är det att  luta sig mot och koncentrera sig på försvarsbeslutet då 
det,  enligt  bland  annat Morris &  Jones  (1999),  har  visat  sig  att  entreprenörskap 
inom den offentliga sektorn kan ses som en nyckelfaktor när det gäller att främja 
effektivitet, förbättra produktivitet och att leverera bättre service till allmänheten? 
En fråga som uppstår i sammanhanget är hur man skall resonera om en eventuellt 
ny  inriktning  vad  avser  upplevelseindustrin  kontra  den  gamla  inriktningen 
försvarsindustrin  som  i  ett  historiskt  perspektiv  har  varit  av  betydelse  för 
sysselsättningsstrukturen i Östersund och Jämtlands län?  
 
En av anledningarna  till det här kan man  tycka  lite  introverta  tillvägagångssättet 
kan kanske  relateras  till  att  företrädare  inom offentliga organisationer  lever  i  en 
kultur  där  analyser  inte  uppmuntras;  dessutom  kostar  analyser  pengar  vilka  är 
svåra  att  uppbringa  från  den  ordinarie  verksamheten  (Nutt,  2006).  Dessa 
svårigheter  samt  det  som  framstår  som  en  bristande  förmåga  när  det  gäller  att 
uppfatta risker, alltså en avsaknad av känslighet för vad som egentligen är en risk, 
bygger  barriärer  och  hinder  mot  att  använda  analyser.  Nutt  (2006)  menar  att 
företrädare  inom  den  offentliga  sektorn  måste  inse  värdet  av  att  kunna  göra 
riskbedömningar. Ett sätt för dem att öka sina möjligheter att lyckas när det gäller 
beslutsfattande och riskbedömningar skulle kunna vara att bedriva nätverksarbete 
med externa stödjande grupper. En sådan  form av strategiskt beslutsfattande får, 
enligt  Nutt  (2006),  en  nätverksliknande  framtoning.  Dock  har  det  visat  sig  att 
företrädare inom den offentliga sektorn inte har uppskatta den här involveringen. 
Det kanske bästa sättet att hantera situationen är då att företrädare inom offentliga 
organisationer försöker lära sig att förutse vilka typer av problem som kan uppstå i 
beslutsprocessen.  Vidare  måste  de,  enligt  Nutt  (2006),  fås  att  förstå  hur  det 
offentligas intressen tjänar, eller inte tjänar på ett taget beslut. Till exempel om det 
var  en  inriktning  avseende  försvarsindustrin  eller  en  inriktning  avseende 
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upplevelseindustrin  som  bäst  skulle  bidra  till  en  gynnsam  lokal  ekonomisk 
utveckling? 
 
Det skulle alltså kunna uppfattas som att man  i första hand koncentrerade sig på 
avveckling  och  i  andra  hand  på  utveckling  samtidigt  som  upplevelseindustrin, 
enligt  det  regionala  tillväxtprogrammet  för  Jämtlands  län,  dessutom  var  en 
prioriterad  bransch  vilken  det  skulle  satsas  resurser  på  i  ett  kommande 
utvecklingsperspektiv. Det skulle till och med kunna framstå som att det den ena 
handen gör, vet den  andra  inte om. En  förklaring  till  en  sådan prioritering  som 
gjordes  från  främst politiskt håll när det gällde  försvarsbeslutet, är att det var ett 
bekant och beprövat område, ett område man hade kunskap om och visste något 
om  till  skillnad  från  upplevelseindustrin  av  vilket  man  inte  hade  så  mycket 
kunskap om och erfarenhet av.  
 
Således  skapar  kanske  redan  etablerade  strukturer  bättre  förutsättningar  för 
diskussioner då dessa  är något man  vet  något  om  och  har  något  att utgå  ifrån, 
medan det nya, det ännu  inte  synliga  strukturerna  skapar  sämre  förutsättningar 
för diskussioner då tidigare erfarenheter på det området saknas. Det finns liksom 
ingenting att samtala om och av den anledningen blir sådana diskussioner, både 
fragmentariska  och  uddlösa. Men  att  som  företrädare,  både  från  den  offentliga 
sektorn men även från den privata, hålla sig till det väl beprövade, kan innebära att 
gamla  strukturer  och  kontexter,  hindrar  och  skymmer  tillfällen  för  nya 
utvecklingsmöjligheter.  Entreprenörskap  inom  offentliga  organisationer  handlar 
utifrån ett sådant perspektiv till stora delar om  lärande, om att experimentera sig 
fram  då  det  inte  finnas  några  färdiga modeller  för  hur  det  kan  implementeras 
(Morris & Jones, 1999).  
 
En  annan  förklaring  i  sammanhanget  skulle  kunna  vara  den  att  man  i  en 
organisation  har  olika  uppgifter,  kanske  än  tydligare  i  ett  samverkansprojekt  i 
vilket  olika  verksamheter  och  organisationer  rent  ”instinktivt”  agerar utifrån de 
intressen de är tillsatta att arbeta utifrån i sin befintliga organisation. Intressen som 
kanske inte gynnar ett entreprenöriellt samverkansprojekt i första hand. Har man 
dessutom  inte  ett  tydligt  och  gemensamt  mål  kan  det  innebära  en  destruktiv 
utveckling  för det projekt  eller den  idé deltagande aktörer är  satta att  samverka 
kring. Genom att deltagande aktörer i ett samverkansprojekt är medveten om hur 
de  förhåller  sig  till ett projekt och en  idé, och kanske viktigast av allt, varför de 
förhåller  sig  på  det  sätt  som  de  gör,  kan  således  få  betydelse  för  den  lokala 
utvecklingen i allmänhet och för projektetablering i synnerhet. 
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Ytterligare en och inte alls lika diskuterad aspekt när det gäller implementering av 
entreprenörskap  inom  offentlig  sektor  är  vilken  roll  som  den  icke‐finansiella 
belöningsstrukturen  inom  offentlig  sektor  spelar  (Zerbinati  &  Souitaris,  2005). 
Förändrar  en  icke‐finansiell  belöningsstruktur  möjligheterna  att  förnimma  och 
upptäcka  idéer  av  entreprenöriell  karaktär? Och  om  det  är  så,  hur  skall man  i 
sådana  fall  gå  tillväga  för  att  komma  vidare  i  processen?  En  framkomlig  väg 
kanske  skulle  kunna  vara  att  privat  och  offentlig  sektor  i  större  utsträckning 
samverkar kring entreprenöriella idéer. En slags gemensam entreprenöriell strategi 
i vilken de bästa förutsättningarna för ett förverkligande av idéer kan genereras. 
   
7.1.3 Entreprenörskap 
Begreppet entreprenörskap grundade sig i att den obeprövade idén när det gällde 
projektetableringen  innebar  att  den  enskilde  aktören  förväntades  besitta  en 
förmåga  att  ta  till  sig  den  kreativa  visionen  och  inta  ett  nyskapande 
förhållningssätt genom entreprenörskap. 
 
Den lokala intressenten N1 trodde att om projektet inte skulle bli av skulle det inte 
bero  på  finansieringen  i  alla  fall,  utan  att man  av  någon  annan  anledning  inte 
vågade  satsa  för  att det  skulle  ske på bekostnad  av någonting  annat  (N1,  2004a: 
muntl.). N1 sa:  
 
– Näringslivet  i Östersund är väldigt  tight. Det är korta beslutsvägar  som  råder. 
Det är svårt att komma in men har du väl en plats så är du tryggad för resten av 
livet om man säger så.  
 
Det N1  funderade över var om det bidrog  till  tillväxt och utveckling eller om det 
bara upprätthöll sig självt. 
 
Entreprenörskap  är  ett  område  som  kan ha  betydelse  för den  lokala  ekonomins 
utveckling. Projektet Björntanden, vilket var en entreprenöriell idé, av extraordinär 
karaktär,  inom upplevelseindustrins område kunde ses som en utgångspunkt  för 
lokal  ekonomisk utveckling med anledning av den  situation  som Östersund och 
Jämtlands län befann sig i under år 2004. En situation som kunde liknas vid någon 
form av brytningstid då det handlade om att göra en förflyttning från en inriktning 
som  var  under  avveckling,  försvarsindustrin  till  en  annan  inriktning  som  var 
under utveckling, upplevelseindustrin.  
 
Det  här  var  en  situation  i  vilken  befintliga  resurser,  eventuellt  tillkommande 
resurser  och  metoder  för  att  hantera  dessa  resurser  blev  satta  under  lupp. 
Entreprenörens  uppgift  är  att  kombinera  produktionsmetoderna  utifrån  de 
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resurser  som  står  till  förfogande  (Schumpeter,  1934).  Men  det  är  endast  när 
produktionsmetoderna  kombineras  för  första  gången  som  det  är  fråga  om 
entreprenörskap vilket innebär att entreprenören upphör med att vara entreprenör 
när  denne  slår  sig  till  ro  för  att  driva  ett  etablerat  företag.  Entreprenörskap  är 
därmed,  såsom  Schumpeter  (1934)  betraktat,  inget  varaktigt  tillstånd.  Nya 
kombinationer  av  resurser  kan  endast  genomföras  av  personer  med  speciella 
kvaliteter, så kallade pionjärer.  
 
Vidare  baseras  entreprenörskap  på  att  individen  är  en  självständig  ekonomisk 
varelse  och  att  individens  agerande  i  hög  grad  påverkar  de  ekonomiska 
förutsättningarna  i  ett  samhälle  (Kirzner,  1973).  Att  identifiera  och  hantera 
vinstmöjligheter anses vara det grundläggande  för entreprenören. Entreprenören 
kan,  enligt  Kirzner  (1973),  betraktas  som  en  aktiv  och  kreativ  individ med  en 
förmåga att hitta vinstmöjligheter som förbisetts av andra marknadsaktörer. 
 
Ett sätt att begränsa begreppets innebörd och öka dess analytiska användbarhet är, 
enligt Nilsson (2002), att ta fasta på att organiseringen skall vara nyskapande samt 
att den skall ske utifrån en vision, då tillägget av ordet nyskapande innebär att ett 
innovativt  element  förs  in.  Därmed  omfattar  inte  entreprenörskap,  likt 
Schumpeters  (1934)  uppfattning,  sådan  organisering  av människor  och  resurser 
som har gjorts förut.  
 
Projektet Björntanden synes utifrån ett sådant teoretiskt perspektiv vara en kreativ 
idé, i vilken befintliga resurser och eventuellt tillkommande skulle kombineras för 
första gången. Vidare skulle den  lokala  intressenten N1 kunna sägas representera 
en enskild individs agerande som kunde påverka den lokala ekonomins utveckling 
då  denne  kommenterade  diskussionerna  runt  projektet  Björntanden  kontra 
försvarsfrågan enligt följande:  
 
– Kraft för mig är initiativförmåga och jag tror att det är en framgångsfaktor att vi 
vågar ta tag i saker, vi kan inte vänta. Det är en feghet att inte våga gå fram med 
det  här  projektet,  det  hindrar  kreativiteten.  Försvarsbeslutet  påverkar  inte 
projektet, vi kan inte vänta på sådana beslut. (N1, 2004c: muntl.)  
 
N1  ansåg  att man måste våga marknadsföra  idén, annars var N1  rädd  att någon 
annan skulle komma och ta den.  
 
– Det här är ju ett näringslivsprojekt som strävar efter tillväxt, sa N1 (Styrelsemöte, 
2004g: muntl.).  
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Entreprenörskap  behöver  dock  inte  bara  vara  kopplat  till  en  enskild  individs 
agerande utifrån en kreativ vision i vilken befintliga och eventuellt tillkommande 
resurser  kombineras  för  första  gången.  Entreprenörskap  kan  också  framställas  i 
termer av en process i vilken uppfinningsförmåga, risktagande och en förmåga att 
vara förutseende är tre bakomliggande aspekter på vad entreprenörskap kan vara 
(Morris  &  Jones,  1999).  Det  är  en  process  som  utövar  någon  slags  form  av 
entreprenöriell orientering. Entreprenörskap kan i ett sådant sammanhang ses som 
ett uttryck  för de aktiviteter som  individer utför när  idéer genereras och omsätts 
till något värdeskapande  (Ett  starkt  entreprenörskap,  2003), det vill  säga  en viss 
typ av process som växer  fram  i ett socialt sammanhang. De här entreprenöriella 
aktiviteterna kan bidra till förnyelse  i samhället och processen kan beskrivas som 
ett interaktivt socialt samspel där företagsamma människor å ena sidan övertygar 
aktörer  i omgivningen om  sina  idéers bärkraft och å andra  sidan omformar  sina 
idéer utifrån de lärdomar som de erhåller i dialogen med aktörerna i omgivningen. 
Dessa  entreprenöriella projekt  kan  sedan  ta  formen  av  till  exempel  ett  nystartat 
företag, en ny produkt eller ett nytt sätt att organisera en verksamhet.  
 
Entreprenöriella  processer  och  upplevelsebaserade  industrier  har  ett  flertal 
gemensamma  beröringspunkter.  Det  nyskapande  och  visionära  uttrycket  är 
gemensamt  för  dem  båda.  Uttryck  som  explicit  inte  innefattar  det  som  redan 
tidigare har gjorts, alltså det man redan vet något om och har tidigare erfarenhet 
av. Mer implicit innefattar det följaktligen något man inte redan tidigare har gjort, 
alltså det man inte redan vet något om och har tidigare erfarenhet av. Det handlar i 
någon mening  i  stället om  att våga  tro. Att våga  tro genom  att man  lämnar det 
trygga  och  invanda  som man  har  tidigare  erfarenhet  av  och  vet  något  om,  till 
förmån för att våga tro på det nya som man inte har någon tidigare erfarenhet av 
och således på förhand, inte vet så mycket om.  
 
Den lokala intressenten N2 uttryckte i samband med projektetableringen att denne 
trodde på projektet eftersom besöksnäringen var den bransch som växte mest (N2, 
2004b: muntl.).  Projektet  stämde  in  på  länets  tillgångar  eftersom  länet  sjöd  av 
småskalighet och rekreation var en bransch i tiden. Trodde gjorde även den lokala 
intressenten N1 som menade att Björntandskonceptet var centralt  (Medlemsmöte, 
2004: muntl.). Det gav oss i Östersund en ny profil, en reseanledning att må bra. N1 
nämnde  Bilbao  och Guggenheim  som  jämförelse  och  de  kringeffekter  som  den 
sevärdheten hade fört med sig. N1 menade att man skulle se det här projektet som 
en  projektor.  Den  statliga  företrädaren  S1,  vars  uppfattning  också  gick  i 
entreprenörskapets och upplevelseindustrins  riktning,  ansåg  att Björntanden var 
ett  fascinerande  projekt  (S1,  2005: muntl.). Att  det  var  ett  alldeles  färskt  projekt 
tilltalade S1 samt de visionära idéerna.  
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En annan sak som hade betydelse handlade om att förverkliga en idé, att tillåta sig 
att vara ganska  stor. En  idé  som genomsyrades av att de ville, de kunde och de 
skulle  menade  S1  (S1,  2005:  muntl.). Men  de  här  entreprenöriella  aktiviteterna, 
idéerna  eller projekten, måste  i den omgivning och  i de processer  som omsluter 
dem, inte bara få en möjlighet att kommuniceras tillsammans med andra, utan de 
måste också erhålla erforderliga  resurser  så att de kan  realiseras. Det  räcker  inte 
bara med att idén eller projektet har kreerats fram, processen kring själva idén eller 
projektet måste  erbjudas  resurser  i  form  av  till  exempel kapital  samt  aktiva och 
konkreta  handlingar  för  att  idéerna  eller  projekten  skall  ha  en  möjlighet  att 
utvecklas vidare.  
 
Den  statliga  företrädaren  S2 uttryckte  i  samband med projektetableringen  att  en 
intressant ingång i det här projektet var, förutom att det var ett helt privat initiativ, 
just själva processen (S2, 2004: muntl.). Det gällde att hitta en affärsidé som innebar 
att  man  riktade  in  sig  på  andra  besökare  än  de  traditionella  samt  den 
arkitektoniska  kreeringen  som  affärsidén  stod  för. Den  huvudmarknad  som det 
handlade om  i projektet Björntanden var  en  tillkommande marknad och det var 
det som var det intressanta med projektet och det som gjorde att staten var en part 
i projektet. Det var en annan kundkategori än tidigare och om det skulle lyckas var 
det en tillkommande volym som innefattade åretruntsysselsättning.  
 
S2 sammanfattade att vad som gjorde det här projektet  intressant var personerna 
som  initierat  det  alltså  näringslivet,  affärsidén  att  locka  andra  besökare  än  de 
traditionella, arkitekturen en kreativ sådan samt arenan, att länet skulle erhålla en 
evenemangsarena. S2 menade dock att en fråga man var tvungen att ställa sig var 
om affärsidén kunde vara så unik att de trodde att de kunde få loss statliga medel.  
 
Statliga  medel  är  en  form  av  offentligt  kapital  för  olika  ändamål  i  olika 
sammanhang. En  intressant  fråga  blir om  statliga medel  är den  form  av kapital 
som  bäst  gynnar  tillväxt  och  värdeskapande  i  entreprenöriella  sammanhang. 
Tillväxt och värdeskapande kan  ses  som  ett  resultat  av  strategiskt  entreprenörskap 
(Ireland, Hitt & Sirmon, 2003).  Strategiskt entreprenörskap konstrueras utifrån en 
modell  i  vilken  ett  entreprenöriellt  sätt  att  tänka,  en  entreprenöriell  kultur  och 
ledarskap,  ett  strategiskt  förvaltande  av  resurser  samt  en  förmåga  att  på  ett 
kreativt  sätt  utveckla  innovationer  är  viktiga  dimensioner.  Ireland  et  al  (2003) 
menar  att  de  handlingar  som  kan  associeras  till  dimensionerna  av  strategiskt 
entreprenörskap  är  komplexa  och  utmanande  samtidigt  som  de  kan  generera 
konkurrensfördelar och skapa värde.  
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Utvecklingen  av  innovationer  kan  vidare  härledas  ur  en  konservativ  modell  i 
vilken ett försiktigt förhållningssätt tillämpas respektive en entreprenöriell modell 
(Miller & Friesen, 1982). Den konservativa modellen ser produktinnovationer som 
en respons, om än en motvillig sådan, på förändringar av olika slag. Det kan vara 
förändringar  i  omgivning,  informationsprocesser,  beslutsfattande,  strukturer 
etcetera. Den entreprenöriella modellen ser  i sin  tur produktinnovationer som ett 
naturligt  tillstånd  när  det  gäller  affärsskapande.  Ett  tillstånd  som  oberoende  av 
omgivningens varningar om att man kanske bör sakta ner innovationsprocesserna, 
väljer  att  fullfölja  dem. Mål  och  strategier  snarare  än  omgivning  och  strukturer 
synes, enligt Miller & Friesen (1982), utgöra drivkrafterna i den typen av modell. 
 
Projektet Björntanden kunde betraktas  som  en  entreprenöriell  idé utifrån  att det 
var något nytt, det hade inte tidigare funnits, det hade överhuvudtaget inte funnits 
i  tankevärlden  tidigare.  Den  anledningen  samt  att  det  var  ett  projekt  inom 
upplevelseindustrins område,  inom en ny  inriktning  som kanske  endast  ett  fåtal 
människor  i  Östersund  och  länet  i  det  här  sammanhanget  och  vid  den  här 
tidpunkten hade någon tidigare erfarenhet ifrån, innebar att de gamla spelreglerna 
som  tidigare  hade  gällt  till  exempel  när  det  gällde  omgivning, 
informationsprocesser,  beslutsfattande,  strukturer  etcetera  var  satta  ur  spel,  de 
fanns inte längre kvar.  
 
I det här projektet var alla tvungna att ta risker, även de offentliga företrädarna var 
tvungna ”att kliva över skaklarna” och ta risker. Det var alltså inte bara i sättet att 
tänka om nya idéer som aktörerna var tvungna att lämna det gamla, det försiktiga 
förhållningssättet utan även  i handling göra detsamma. Med andra ord handlade 
det kanske om att göra en förflyttning från ett tidigare strukturerat och planenligt 
sätt att tänka till ett mer ostrukturerat och konturlöst sätt avseende detsamma. Det 
skall  dock  understrykas  i  sammanhanget  att  en  företrädare  från  det  privata 
näringslivet  inte  behöver  vara  någon  garanti  för  entreprenörskap  och 
företagsamhet; de behöver inte heller vara särskilt riskbenägna.  
 
Den  spelplan,  på  vilken  de  olika  processerna  runt  Björntanden  utspelade  sig, 
förutsatte  spelare  och  spelregler  vilka  till  sina  karaktärer  var  intuitiva,  kreativa, 
aktiva,  riskbenägna  och  inte minst  handlingsinriktade. Det  gick  inte  att  vara  en 
passiv  spelare  som  satt  och  väntade  på  att  spelarna  från  den  andra  sidan 
planhalvan skulle komma, utan tvärtom, det handlade snarare om att själv vara en 
aktiv  spelare  som  sökte  sig  till de andra  spelarna  för att genom  samverkan med 
andra hålla ”bollen i rullning”.  
 



   

126 

Att projektet Björntanden introducerades innan och parallellt med försvarsbeslutet 
kunde  därmed  ses  som  både  en  möjlighet  och  ett  hinder  för  Östersund  och 
Jämtlands län. Det skulle kunna utgöra en möjlighet att hoppa på det tåg, som i en 
brytningstid hade börjat rulla ut från perrongen för att åka i den nya riktning som 
pilen för upplevelseindustrins område pekade ut. Det skulle också kunna vara ett 
hinder om man valde att sitta kvar på det  tåg som  fortfarande stod kvar  inne på 
perrongen  men  var  på  väg  att  bogseras  bort  i  samband  med  en  kommande 
nedläggning av försvaret i Östersund. 
 
7.1.4 Sammanfattande analys av inledningsfasen 
Entreprenörskap  kan  vara  kopplat  till  en  enskild  individs  agerande  utifrån  en 
kreativ vision i vilken befintliga och eventuellt tillkommande resurser kombineras 
för  första gången. Entreprenörskap kan också  framställas  i  termer av en process. 
Entreprenöriell  och  processuell  orientering  utifrån  aspekter  såsom 
uppfinningsförmåga,  risktagande  och  en  förmåga  att  vara  förutseende  utgör 
tillsammans med vad som kan sägas utmärka ett entreprenöriellt område således 
goda  förutsättningar  för  den  plats  som  vill  åstadkomma  lokal  ekonomisk 
utveckling. Men  entreprenörer  agerar  inte  i  något  slags  isolerat  sammanhang. 
Entreprenörskap uppstår i någon mening genom att interagera med andra, oavsett 
om det utövas på  en  lokal, nationell  eller  internationell nivå. Vidare  är det  inte 
ovanligt  att  aktörer  såsom  politiker,  kommunala  och  statliga  företrädare  har  en 
ganska  framträdande  roll när det  handlar  om  vilka möjligheter  och/eller  hinder 
entreprenörskap omgärdas av när det utövas på  en plats, åtminstone  i  ett  lokalt 
perspektiv. 
 
En  av  intressenterna  från  det  lokala  näringslivet  gav  tidigt  i  inledningsfasen 
uttryck  för  en  fundering  som  denne  hade  och  som  så  här  i  slutskedet  av  fasen 
visade  sig  vara  av  ganska  väsentlig  betydelse,  nämligen  försvarsbeslutet  kontra 
Björntanden.  Även  om  inte  intressenten  själv  närmare  gick  in  på  av  vilken 
anledning det i sådana fall skulle kunna bero på att projektet inte skulle bli av, var 
det dock kanske  en  tidig  tanke om och  en känsla  för,  åt vilket håll och  i vilken 
riktning som projektet redan från början var på väg.  
 
I  inledningsfasen  var  det  följande  aktörskategorier  som  i  huvudsak  var  de  som 
agerade  intressenterna  från  lokala  näringslivet,  de  lokala  politikerna  samt  de 
kommunala tjänstemännen. Intensiteten i deras ageranden utgjordes i den ordning 
som de nu var uppräknade i. Men går det då på samma vis att rangordna åt vilket 
håll  och  i  vilken  riktning  som  deras  ageranden  pekade?  Vad  stod  de  olika 
aktörsgruppernas ageranden för? Var det för bibehållandet av det som hade varit, 
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den tidigare gällande och etablerade inriktningen, eller var det för utverkandet av 
något nytt, den nya och ännu ej beprövade inriktningen?  
 
7.2 Analys av fortsättningsfasen 
Fortsättningsfasen, dess  teman och de begrepp som den har genererat analyseras 
mot  den  teoretiska  bakgrunden  som  avhandlingens  kapitel  2  utgör. 
Fortsättningsfasen innefattade följande genererade begrepp: 

• Beslut 
• Finansiella medel 
• Ansvar 

 
7.2.1 Beslut 
Begreppet beslut grundade sig i att osäkerheten i projektet, bland annat i form av 
alltför  osäkra  kalkyler  samt  att  ingen  fysisk  aktör  från  näringslivet  tog  på  sig 
risken, var faktorer som innebar att en del aktörer från de olika aktörskategorierna 
upplevde projektet  som ett  svårt och komplext beslut medan andra uttryckte att 
man måste ha mod att fatta beslut och våga gå vidare med detsamma. 
 
Analysen  av  projektet  Björntanden  går  i  den  här  studien  via  projekt  och  den 
projektorganisation som ett större enskilt projekt ofta omfattas av. Men vad menas 
med  ett  projekt  och  hur  kan  det  gestalta  sig?  Ett  projekt  är  medvetna 
framtidsinriktade  satsningar  som  etableras  och  drivs  med  ett  uttalat  syfte  att 
hantera  och  lösa  en  avgränsad  uppgift  eller  ett  specifikt  problem  (Sahlin‐
Andersson, 1991). Det har visat sig att stora projekt oftast är komplexa, oklara och 
osäkra. Med att projektet är stort avses att det uppvisar större grad av komplexitet 
än andra projekt. Komplexiteten är en följd av att projektet kräver och binder stora 
resurser, antas  få  långsiktiga konsekvenser,  involverar och berör många personer 
och  organisationer.  Sahlin‐Anderssons  (1991)  teoretiska  utgångspunkt  vad  avser 
stora projekt  stämmer väl överens med  innehållet och omfattningen av projektet 
Björntanden  vars  uttalade  syfte  var,  att  genom  samverkan  med  andra, 
åstadkomma regional utveckling i Jämtlands län. 
 
Att  ett  projekt  är  extraordinärt,  det  vill  säga  något  utöver  det  vanliga,  innebär 
också att det inte heller finns några mönster eller rutiner för hur det skall hanteras 
(Sahlin‐Andersson, 1991). Extraordinära projekt utvecklas därför på annat sätt än 
de  som  karaktäriseras  som  ordinära  och  därför  antas  kunna  följa  tidigare 
utvecklade rutiner och program. Att projektet Björntanden till sitt innehåll och sin 
omfattning  var  av  extraordinär  karaktär  var  ganska  tydligt.  Att  betona  det 
extraordinära kan också vara att öppna upp  för det entreprenöriella. Att det  inte 
finns några mönster eller rutiner för det som är annorlunda, det oklara och osäkra 
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är  faktorer  som  går  hand  i  hand  med  entreprenörskapets  natur,  nämligen  att 
förhålla  sig  till  det  nya,  det  ännu  ej  beprövade.  Att  projektet  genom  sitt 
konceptinnehåll  ”Breath  of  life”  var  att  definiera  som  ett  projekt  inom 
upplevelseindustrins område, var dock kanske inte av lika tydlig karaktär.  
 
Björntanden  var  alltså  inte  bara  ett  projekt  som  genom  samverkan med  andra 
skulle åstadkomma regional utveckling i Jämtlands län. Det hade fler dimensioner 
än så. Det var en entreprenöriell idé av extraordinär karaktär som skulle realiseras 
inom upplevelseindustrins område. Ett projekt som rör sig inom ett sådant område 
kännetecknas  således,  utifrån  områdets  teoretiska  utgångspunkter,  av  det 
komplexa, osäkra och oklara. Vidare saknar ett sådant projekt mönster och rutiner 
för  hur  det  skall  hanteras.  Det  här  är  faktorer  som  å  ena  sidan  skulle  kunna 
uppfattas som möjligheter avseende projektet Björntandens utveckling  likväl som 
de  å  andra  sidan  skulle  kunna  uppfattas  som  hinder  för  detsamma.  Sådana 
möjligheter och hinder kunde  i  ett vidare perspektiv också ha betydelse  för den 
kontext som projektet verkade inom. 
 
Att hävda att det som är nytt och annorlunda, exempelvis på grund av att det är 
mycket  större  än  det  som  vanligtvis  görs,  kan  legitimera  att  det  också  skall 
hanteras  på  ett  annorlunda  vis  (Sahlin‐Andersson,  1989). Om man  önskar  göra 
extraordinära  satsningar  innebär  det  att  den  komplexitet  och  oklarhet  som 
kännetecknar  en  sådan  process  inte  är  möjlig  att  eliminera  genom  planering, 
projekten utgör experiment (Sahlin‐Andersson, 1991). Den här oklarheten kan ses 
som  ett  led  i  en  nödvändig  strategi  för  att  inledningsvis  etablera  projekten  och 
därmed sätta igång de lärprocesser som satsningen i sig själv kan innebära.  
 
Det finns enligt Sahlin‐Andersson (1998) två kontrasterande sätt att driva ett stort 
projekt  på. Det  ena  sättet  är  att  hänföra  till  the  clarity model,  klarhetens modell 
vilken innefattar att projektet tydliggörs redan vid projektstart och hanteras på ett i 
förväg  planerat  och  planlagt  sätt. Grunderna  och  ramen  för  hur  projektet  skall 
drivas fastställs således redan från början. Ambitionen är sedan att hålla projektet 
inom de här  fastställda  ramarna. Många stora projekt verkar dock, enligt Sahlin‐
Andersson (1998), inte följa denna modell. Stora projekt tenderar att expandera och 
de  resulterar  ofta  i  något  helt  annorlunda  än  vad  som  var  tänkt  från  början.  I 
sådana projekt blir det av den anledningen svårt att följa klarhetens modell i vilken 
projektets  form  och  innehåll  och  vad  det  skall  resultera  i,  förväntas  att  kunna 
fastställas  redan  vid projektstart  genom  ingångsvärden  som  inte  skall  förändras 
som  ett  resultat av processen  som  sådan. Den här oklara  strategin,  the  ambiguity 
strategy, är en strategi i vilken varken förhållanden, antaganden eller uppfattningar 
redan  från  början  är  fastställda.  I  stället  är  olika  uppfattningar,  antaganden, 
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förväntningar och intressen inräknade i projektet. Utifrån ett sådant perspektiv är 
också den extraordinära karaktären i projektet betonad.  
 
Så  länge  normativa  rekommendationer  likväl  som  formella  procedurer  är  det 
rådande  tillvägagångssättet  för  de  som  skall  driva  stora  projekt,  kommer  de 
antaganden som baseras på klarhetens modell,  the clarity model utgöra hinder  för 
oklarhetens strategi, the ambiguity strategy att framträda (Sahlin‐Andersson, 1998). 
 
Projektet Björntanden kunde ur ett sådant teoretiskt perspektiv därmed utgöra en 
början till och vara en satsning på det förändringsarbete för en ny inriktning som 
pågick  i  länet  vid  den  här  tidpunkten.  Ett  förändringsarbete  som  bland  annat 
handlade om hur aktörerna  från de olika aktörskategorierna på bästa sätt kunde 
skapa  grogrund  för  det  lokala  entreprenörskapet möjligheter  likväl  som  de  var 
måna om att undanröja hinder för detsamma.  
 
En stabil omgivning ger fog för en utveckling av formella, systematiska strategiska 
planer medan det att omgivningen är instabil eller att en organisation är i behov av 
en  kreativ  strategi  inte  ger  samma  legitimitet  för  en  på  förhand  formell  och 
systematisk planering (Mintzberg, 1976).  
 
Mintzberg  &  Westley  (2001)  föreslår  i  stället  en  form  av  situationsanpassat 
beslutsfattande som går ut på att det inte endast är en färdigkonstruerad strategisk 
plan som styr beslutsfattandet utan att det även öppnas upp och skapas utrymme 
för risktagande och visioner, alltså en  form av beslutsfattande som utgår  från  tre 
perspektiv  i vilka olika  situationer eller olika processer är  i behov av olika  slags 
beslutsfattande. Ett situationsanpassat beslutsfattande som bland annat innebär att 
experimentera och att lära. 
 
Vidare  kan  entreprenöriella  beslutsprocesser,  enligt  Cunha  (2007)  ses  som  en 
multidimensionell  beslutsprocess  innehållande delar  såsom  rationalitet,  intuition 
och  improvisation.  Den  här  trepartsansatsen  när  det  gäller  entreprenöriellt 
beslutsfattande  kan  belysa  varför  en  del  entreprenöriella  processer  leder  till 
betydande  förändringar medan andra  förstärker den dominerande  logiken: alltså 
varför organisationssystem ibland hjälper entreprenöriella handlingar att blomstra 
medan de vid  andra  tillfällen misslyckas med  att göra detsamma. Cunha  (2007) 
menar  utifrån  den  första  ansatsen  att  entreprenören  tänker  för  att  upptäcka 
möjligheten  medan  entreprenören  utifrån  den  andra  ansatsen  föreställer  sig 
möjligheten innan den existerar och slutligen utifrån den tredje och sista ansatsen 
agerar entreprenören för att konstruera möjligheten. 
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Trepartsansatsen  kan  alltså  ur  en  sådan  synpunkt  skapa  möjligheter  och  ge 
utrymme för framgångsrikt beslutsfattande vad avser entreprenörskap och politik i 
samverkan samtidigt som den kan synliggöra hinder för detsamma. 
 
Thinking first fungerar bäst när det finns en klar och tydlig uppgift att lösa, när de 
fakta som finns tillgängliga är pålitliga och den kontext som beslutet rör sig inom 
är  strukturerad  (Mintzberg  & Westley,  2001).  De  som  förordar  thinking  first  är 
personer  som gärna håller  sig  till  fakta. Ett behov  av  att  erhålla detaljerade och 
noggranna  kalkyler  avseende  projektet  Björntanden  var  något  som  aktörer  från 
flera  aktörskategorier  kontinuerligt  gav  uttryck  för.  Bland  annat  den  lokala 
intressenten  N5  som  menade  att  kalkylerna  överlag  skulle  ha  varit  mycket 
noggrannare, långt tidigare (N5, 2004b: muntl.). De var hitintills alldeles för dåligt 
genomarbetade. Den lokala intressenten N2 sa att osäkerheten i projektet inte låg i 
sista  investeringskronan,  utan  i  idén  (Gemensamt  seminarium,  2004:  muntl.). 
Projektet  Björntanden  innebar  dock,  såsom  teorier  på  området  har  indikerat, 
oklarhet och osäkerhet, både till sitt innehåll och till sin omfattning.   
 
En uppfattning som hade en större grad av acceptans  inför det oklara och osäkra 
och  som också kanske  låg närmare upplevelseindustrins  inriktning var den  som 
den  lokala  intressenten N1 gav uttryck  för, att konceptet handlade om att bygga 
upp  en  image  och  att man måste  våga  sätta  pengar  i  projektering  (Gemensamt 
seminarium,  2004:  muntl.).  Den  lokala  intressenten  N4  menade  vidare  att  om 
besöksnäringen  fortsatte att växa  som den gjort  i  femtio år och om det här med 
hälsa  och  att  vi  reste  allt  mer  skulle  fortsätta,  då  måste  vi  tro  på  den  här 
strukturomvandlingen  (Styrelsemöte,  2004l:  muntl.).  Det  improvisatoriska 
perspektivet  eller  doing  first  är  också  det  perspektiv  som  enligt  Mintzberg  & 
Westley  (2001) är att  föredra när  situationen är okänd och  förvirrande och  saker 
behöver redas ut. Det är en form av beslutsprocess som är vanligt förekommande 
inom  en  ny  industri  eller  när  en  gammal  industri  kastas  in  i  ett  tumultartat 
tillstånd  på  grund  av  till  exempel  ny  teknologi. Under  sådana  förhållanden  är 
planer och program på hur man  skall gå  tillväga  i vägen.  I  stället  är det  få och 
enkla regler som kan hjälpa individerna att ta sig framåt i beslutsprocessen på ett 
koordinerat, men fortfarande spontant sätt. 
  
Det  rationella  perspektivet,  eller  thinking  first,  hade  betydelse  vad  avsåg  de 
entreprenöriella  beslutsprocesser  som  genomströmmade  projektet  Björntanden. 
Att  inte kunna hantera den här osäkerheten, bland annat  i  form av alltför osäkra 
kalkyler, skulle kunna ses som ett hinder  för projektet. Samtidigt var det aktörer 
som uttryckte att detaljerade kalkyler var  en  förutsättning  för att komma vidare 
med detsamma. Som exempel uppmanade den  lokala politikern P1  intressenterna 
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från det lokala näringslivet att ta fram en detaljredovisning avseende projektet för 
att komma vidare i processen (Styrelsemöte, 2004k: muntl.).  
 
– Vi  har  räknat  ihjäl  oss på det  här,  blev  svaret på den uppmaningen  från den 
lokala intressenten N2.  
 
Den  lokala  intressenten N1 kunde  sägas  företräda det  intuitiva perspektivet eller 
seeing first när denne menade att de måste tro på profilen. Seeing first är nödvändigt 
när många delar måste kombineras i kreativa lösningar då det är engagemanget i 
de här kreativa lösningarna som i sig självt utgör nyckeln till att komma vidare i en 
sådan  här  typ  av  beslutsprocess,  att  man  engagerar  både  heart  and  head  som 
Mintzberg & Westley (2001) uttrycker det. 
 
– Jag tror på profilen, men vi måste ha siffror på arenan, sa den lokala politikern P2 
som då kunde sägas ge röst åt det rationella perspektivet.  
 
– Att vi tror på projektet är klockrent men kommunen har inte de här pengarna. Då 
måste vi gå ut och fråga medborgarna om dessa, om de är beredda via skattsedeln 
betala si och så mycket mera i skatt för att få detta projekt till stånd, menade P2.  
 
–  Man  måste  våga  tro,  sa  N2  och  proklamerade  även  denne  det  intuitiva 
perspektivet.  
 
– Man kan inte våga tro om man inte har några uppgifter. Vi har inte uppfattat oss 
själva att vi har ställt oss hindrande, svarade den kommunala  tjänstemannen K1, 
väl förankrad i det rationella perspektivet.  
 
Upplevelseindustrin var ett område som man bland annat från politiskt håll hade 
uttalat sig om att man skulle satsa på. Nya områden kräver dock kanske nya sätt 
att  förhålla  sig  i vilka nyfikenhet  inför det man ännu  inte vet  så mycket om blir 
centralt.  Inom  projektet  Björntanden  efterfrågades  det mer  detaljerade  kalkyler, 
både  från  de  offentliga  företrädarnas  sida  och  från  de  privatas,  även  om 
företrädarna från den privata sidan gav ett starkare uttryck för att man måste våga 
tro på projektet och börja  investera  i det. Företrädarna  från den offentliga  sidan 
menade att de ville genomföra projektet. Men att vilja är en  sak medan att våga 
kanske är något helt annat.  
 
Att  börja  investera  i  projektet,  genom  att  tillämpa  det  improvisatoriska 
perspektivet, hade kanske kunnat vara ett sätt att visa att man verkligen trodde på 
det. Det går inte att på förhand redovisa allt i sådana här projekt då projekten i sig 



   

132 

utgör  experiment.  Genom  ett  agerande,  i  vilket  ett  flertal  aktörer  efterfrågade 
detaljerade uppgifter à  la det rationella perspektivet för att kunna gå vidare med 
projektet  och  fatta  beslut  om  detsamma,  blev  i  det  här  sammanhanget  till  ett 
hinder.  Projektet  hade  kanske  i  stället,  i  enlighet  med  det  improvisatoriska 
perspektivet, varit mer betjänt av att man hade vågat prova på något som man inte 
tidigare hade någon erfarenhet ifrån.  
 
Projektet  Björntanden  skulle  således  kunna  utgöra  ett  exempel  på  hur 
framkomligheten  inom projektet hindrades av en gemensam oförmåga att se hur 
man  borde  kommunicera  och  förhålla  sig  till  ett  projekt  inom det  här  området. 
Aktörerna borde kanske redan på ett  tidigt stadium,  inför sig själv och andra, ha 
synliggjort den här oklarhetsaspekten samt vad den innebar och skulle kunna föra 
med  sig vad  avsåg projektets  fortsatta utveckling. Aktörerna borde också på  ett 
tidigt stadium, förutom att ha insikt om oklarhetsaspekten, har varit beredda på att 
ta ett gemensamt ansvar för densamma. 
 
Aktörernas  sätt  att  föra  diskussioner  kring  projektet  Björntanden  gav  bitvis  ett 
osynkroniserat  intryck då en av  intressenterna  från det  lokala näringslivet ansåg 
att det var de lokala politikerna som måste ha modet att våga satsa på projektet då 
intressenterna  från  det  lokala  näringslivet  var  beredda  att  satsa  utan  krav  på 
avkastning.  Samtidigt  ansåg  en  annan  intressent  från  det  lokala  näringslivet  att 
projektet var ett riskprojekt på nästan en miljard kronor. En kommunal tjänsteman 
uttryckte  att  från  kommunens  sida  kunde  man  inte  spekulera,  det  fanns  inga 
riskpengar medan  de  statliga  företrädarna  ansåg  att man  borde  få  in  den  här 
problematiken i nästa strukturfondsomgång.  
 
De offentliga  företrädarna  talade alltså ömsom om regionalpolitiska åtgärder och 
ömsom  om  att  näringslivet  skulle  satsa mer  pengar  i  projektet medan  delar  av 
intressenterna  från  det  lokala  näringslivet  hade  förväntningar  på  att  de  lokala 
politikerna skulle ha modet att våga satsa på det här projektet. Intressenterna från 
det  lokala näringslivet ville alltså att kommunen och staten skulle satsa mer. Den 
osäkerhet som bland annat de osäkra kalkylerna  förde med sig och den oklarhet 
avseende  vem  som  skulle  gå  in  och  ta  på  sig  risken  i  projektet  bidrog  till  att 
projektet hade svårt att utvecklas vidare. I det här skedet synes det i stället som att 
det var regionalpolitiska åtgärder och/eller kommande strukturfonder som skulle 
vara  de  presumtiva  risktagarna  och  därmed  utgöra  förutsättningar  för  ett 
kommande beslut avseende projektets vara eller inte vara.  
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7.2.2 Finansiella medel 
Begreppet  finansiella medel grundade sig  i att  samtidigt  som  intressenterna  från 
det lokala näringslivet uttryckte att de var angelägna om att ta ansvar och vara en 
drivkraft för ekonomisk tillväxt i regionen ställde de krav på kraftfulla statsbidrag 
avseende  de  finansiella  medel  som  skulle  utgöra  delar  av  projektets  totala 
finansiering. 
 
– Det här kan bara genomföras med kraftfulla  statsbidrag, det har  jag  sagt hela 
tiden,  ansåg  den  lokala  politikern  och  tillika  den  lokala  intressenten  N13 
(Gemensamt seminarium, 2004: muntl.).  
 
– Har  ni  gått  till  botten med  privata  investerare utanför  Jämtland?  frågade den 
lokala politikern P2.  
 
– För att göra det enkelt för oss så tycker vi hela tiden vad andra ska investera men 
inte vad vi själva ska investera, svarade den lokala intressenten N5 på frågan.  
 
Det aktörerna nu gav uttryck för, var något som kunde kopplas till den föregående 
analysdiskussionen  som bland  annat behandlade problematiken med  att  ingen  i 
projektet  klev  fram  och  tog  på  sig  risken  för  detsamma.  Det  var  frekvent 
förekommande  att  aktörerna,  oberoende  av  aktörskategori,  uttalade  sig  om  hur 
finansieringen av projektet skulle gå till utan att allt som oftast inte nämna vad och 
hur mycket de själva var villiga att gå in med. De finansiella frågorna fördes runt 
bland aktörerna genom att många gav uttryck  för sina ståndpunkter, men  få gav 
ett  intryck  av  att  de  hade  för  avsikt  att  gå  vidare  med  desamma  utifrån  det 
improvisatoriska perspektivet, utifrån  doing  first. Diskussionerna  slutade  i  stället 
med att intressenterna från det lokala näringslivet förespråkade att de ville vara en 
drivkraft  för  ekonomisk  utveckling men  att det  var  offentliga medel,  fastställda 
genom  politiska  beslut,  som  till  stora  delar  skulle  utgöra  projektets  totala 
finansiering. Att på  inrådan av de  lokala politikerna söka sig utåt, för att  i någon 
mening  få  kontakt  med  presumtiva  privata  investerare  på  en  nationell  eller 
internationell  nivå, motades  allt  som  oftast  redan  i  grind.  Trots  att  det  kanske 
skulle ha varit en  framkomlig väg  i projektet,  inte bara  i  finansiell mening, utan 
också i en experimenterande och lärande mening. 
 
Den lokala intressenten N6 sa att det här projektet var den billigaste investeringen 
som kommunen kunde  få  för att  locka hit  fler människor  (N6, 2005: muntl.). Det 
borde vara ett enkelt beslut  för kommunen ansåg N6 och sa att N6,  liksom övriga 
intressenter från näringslivet inte bara ville tjäna pengar utan också vara med och 
skapa arbetstillfällen, vara en drivkraft för ekonomisk tillväxt. 
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De statliga företrädarna S3 och S4 trodde att man hade underskattat att få in det här 
projektet  i  nästa  strukturfondsomgång  (S3  och  S4,  2005: muntl.). De menade  att 
staten kunde sätta pengar  i hotelldelen och  lite till och menade vidare att det var 
stora bitar i det här att behandla, till exempel infrastrukturkostnaden.  
 
När det gällde de finansiella medlen i projektet Björntanden gavs det ett intryck av 
att alla aktörer  i någon passiv mening  inväntade att de andra aktörerna  i någon 
mer aktiv mening skulle agera. De privata företrädarna hade förväntningar på att 
erhålla  kommunala  och  statliga  medel  avseende  delar  av  projektets  totala 
finansiering,  de  lokala  politikerna  hade  förväntningar  på  att  de  privata 
företrädarna  skulle  söka privata  investerare på  ett  nationellt  eller  internationellt 
plan  samtidigt  som  företrädarna  från  staten  hade  förväntningar  på  de  lokala 
politikerna  om  att  de  skulle  ta  ställning  och  kommunicera  sin  viljeinriktning  i 
sammanhanget. Att alla i någon mening väntade på alla, innebar försvårande och 
fördröjande  omständigheter  när  det  gällde  projektets  framkomlighet  i  de 
entreprenöriella  beslutsprocessernas  labyrinter.  Det  rationella  och  det 
improvisatoriska  perspektivet  fungerade  nog,  i  den  här  fasen  av  projektet,  som 
varandras bromsklossar.    
 
7.2.3 Ansvar 
Begreppet ansvar grundade sig i att det rådde olika uppfattningar mellan en del av 
de  privata  företrädarna  och  de  offentliga  angående  alternativet  att  ta  in  en 
operatör,  en  kapitalist  som  utifrån  sitt  kunnande  tog  ansvar  och  drev  projektet 
kommersiellt för att tjäna pengar på det. De offentliga företrädarna efterfrågade en 
sådan då de bland annat ansåg att det  fanns ett glapp  i  finansieringen medan en 
del  av  intressenterna  från  det  lokala  näringslivet  höll  emot  och  menade  att 
pengarna  fanns  i  länet och att de själva skulle  ta ansvar  för anläggningen genom 
Björntanden AB. 
 
Den  lokala  intressenten  N2  sa  att  en  fråga  som  de  ofta  fick  från  kommunens 
företrädare var om de hade hittat en hotelloperatör. N2 svarade dem att det  inte 
var viktigt, fastighetsägaren tog sitt ansvar. De här skilda uppfattningarna mellan 
de  offentliga  företrädarna  och  de  privata  kunde  ses  som  en  kritisk  punkt  i 
fortsättningsfasen,  ett  hinder  för  att  komma  vidare  i  processen.  En  del  av  de 
privata företrädarna motsatte sig konsekvent idén om att ta in en operatör, trots att 
det  fanns efterfrågan  från aktörer  i de andra aktörskategorierna att ”ta  in någon 
utifrån”  i projektet, vad  avsåg kunskap, kompetens och kapital. Att  ta  in någon 
utifrån  och  därmed  i  handling,  tillämpa  det  improvisatoriska  perspektivet  eller 
doing first. 
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En aktör som uppmanade till handling var den nationella aktören R2 som hade den 
uppfattningen  att  bilden  av  Jämtland  skapades  i  Jämtland  (Framtidsseminariet 
”Nya Tider”,  2005: muntl.). Om man hade  tur  så mötte man Björntanden. Hade 
man  otur  så mötte man  orden  kris  och  nej. R2 menade  att det  handlade  om  en 
mental förändring i vilken man måste lära sig att säga  ja. Och att man inte kunde 
kalkylera slutresultatet. Det uppkom stickspår och då skulle det komma att växa 
fram en ny bild av Jämtland. Den lokala intressenten N2 ansåg i sammanhanget att 
det för Jämtlands del handlade om att bli en självförsörjande region med duktiga 
medborgare  som  stod  på  egna  ben  och  inte  en  utkant  som  det  var  synd  om 
(Styrelsemöte, 2005b: muntl.). 
 
Att  ta  ställning  inför  något  och  säga  ja  eller  nej,  innebär  att man  enskilt  eller 
tillsammans med andra tar ansvar för sitt ställningstagande. Att ta ansvar handlar 
vidare om att det måste finnas något att svara an emot. De offentliga företrädarna 
ville,  i  avseendet projektet Björntanden,  ha den  tryggheten  att  någon  fler  än de 
lokala intressenterna gick in och tog ansvar. Kanske hade det sin förklaring i den 
regionalpolitiska utveckling  som  i ett historiskt perspektiv hade  förevarit  i  länet. 
Av tradition hade företrädesvis de lokala politikerna, men även aktörer från andra 
aktörskategorier, ett  invant beteende att det var någon annan,  till exempel staten 
eller  någon  privat  aktör  som  skulle  träda  in  vid  kriser,  nedläggningar, 
nyetableringar  etcetera.  Samtidigt med detta  var man  också  av  tradition  kanske 
ovan  att  säga  ja  till  något  nytt  och  obeprövat,  något  man  inte  tidigare  hade 
erfarenhet ifrån. Från politiskt håll var man kanske även ovan att kliva fram och på 
ett tydligt sätt kommunicera och ta ansvar för sin viljeinriktning, en viljeinriktning 
som  i  projektet  Björntanden  var  av  väsentlig  betydelse.  En  viljeinriktning  som 
kanske  också  innefattade  en  vilja  att  experimentera  och  lära  utifrån  det 
improvisatoriska perspektivet eller doing first. 
 
Den statliga företrädaren S1 hade på eget initiativ lämnat ett förslag när det gällde 
ett  eventuellt  operatörskap  i  projektet  och  det  var  att  försöka  rikta  in  sig  på 
petroleumindustrin med anledning av att Jämtland var ett stort skogslän och Shell 
var  en  stor  skogsägare  (S1,  2005: muntl.). Det  här  var  ett  förslag  som  inte med 
någon  tydlighet  exponerades  och  diskuterades  i  de  samtal  som  fördes  kring 
projektet Björntanden. Det var dock ett konkret  förslag grundat  i en miljöpolitisk 
idé  som  dessutom  byggde  på  länets  naturliga  förutsättningar  som  ett  stort 
skogslän, ett förslag som kunde sägas vara inom upplevelseindustrins område.  
 
S1 sa att det kunde vara så att man i projektet var lite rädd att ta in andra utifrån 
eftersom ”det här är  ju vårat.” Men S1 ansåg att man hade  ju redan nu i samband 
med det här projektet  förenat  sig  trots konkurrens. Då  fick man väl  lyfta  sig  ett 
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snäpp till och förena sig med någon annan aktör menade S1. Dessutom förde det ju 
in  ny  kunskap  samtidigt  som  Shell  fick  en  chans  att  ändra  inriktning  då  oljan 
skulle komma att bli en knapp resurs  framöver. S1 nämnde att Shell bland annat 
var känt  för att göra världens bästa omvärldsanalys. Det här var ett  förslag  från 
den statliga  företrädaren som kanske kunde ha  fungerat som en öppning och en 
möjlighet  till  samverkan på  en  internationell nivå,  en öppning och möjlighet  till 
kunskap,  kompetens  och  kapital  utifrån  det  improvisatoriska  perspektivet  eller 
doing first. 
 
– Problemet med Björntanden är den enorma infrastrukturkostnaden, sa de statliga 
företrädarna S3 och S4 och ansåg att ingen av de nu aktuella intressenterna från det 
lokala näringslivet var kapabel att driva igenom det (S3 och S4, 2005: muntl.).  
 
De  statliga  företrädarna  menade  att  som  det  såg  ut  nu  så  hade  de  lokala 
intressenterna, alltså de som hade de jämtländska pengarna, endast en idé om hur 
det skulle kunna se ut.  
 
–  Därmed  kan  dessa  pengar  både  vara  en  välsignelse  och  förbannelse.  Vi  har 
pengarna och  idén men  ingen utförare. Därmed  är det här projektet  farligt,  alla 
litar på varandra, ansåg S3 och S4. 
 
Utifrån  tre  sätt  att  tänka  om  entreprenöriella  beslutsprocesser  kunde de  statliga 
företrädarnas synpunkter transformeras till att utifrån ett intuitivt perspektiv eller 
seeing first hade de pengarna och idén men utifrån ett improvisatoriskt perspektiv 
eller doing first, fanns ingen utförare. Det goda scenariot var enligt S3 och S4 att hitta 
en operatör och, utifrån det rationella perspektivet eller thinking first, att kalkylerna 
gick bra.  
 
7.2.4 Sammanfattande analys av fortsättningsfasen 
Det här resonemanget visade kanske varför utvecklingen av projektet Björntanden 
stannade upp i fortsättningsfasen då de privata företrädarna och de offentliga höll 
emot på varsitt håll. De offentliga  företrädarna krävde en operatör  för att bevilja 
offentliga  medel  samtidigt  som  intressenterna  från  det  lokala  näringslivet  höll 
emot då de inte ville ha in någon främmande part i projektet. Deras strategi synes i 
stället vara att offentliga medel skulle utgöra riskpengar för att fylla igen glappet 
vad avsåg projektets totala finansiering. Det kunde därmed ses som ett historiskt 
invant  beteende  i  vilket  det  offentliga  skulle  vara  med  och  bidra  när  det 
investerades och satsades på något nytt.  
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Berodde ett sådant  förhållningssätt på att det  inte  fanns någon eller endast ringa 
erfarenhet och tradition av att vända sig utanför Östersund och Jämtlands län för 
att  samverka med  andra  privata  investerare  på  en  nationell  eller  internationell 
nivå? Eller var det  ett uttryck  för att aktörerna,  företrädesvis  intressenterna  från 
det lokala näringslivet, ville signalera frihet och självständighet genom att ha egen 
kontroll. Ett uttryck som dock skulle kunna uppfattas som att samtidigt som de var 
fast i invanda regionala tankebanor och strukturer, också var fast i det för regionen 
kanske typiska rationella perspektivet. 
 
De  lokala  politikernas  och  de  kommunala  tjänstemännens  uppträdanden  var  i 
fortsättningsfasen av passiv och tillbakadragande karaktär.  De satte aldrig riktigt 
ned  foten  och  uttalade  vad  de  egentligen  ville,  utan  drog  sig  i  stället  undan. 
Intensiteten  i  agerandena  från  aktörskategorin  lokala politiker  sjönk  i denna  fas 
liksom den gjorde hos aktörskategorin kommunala  tjänstemän. Det skulle kunna 
uppfattas  som  en brist på viljeinriktning, beslutsamhet och  ledarskap  från deras 
sida.  De  skulle  också  kunna  uppfattas  som  att  de  lokala  politikerna  och  de 
kommunala  tjänstemännen  inte  hade  mandat  att  handla  i  förhållande  till  de 
statliga företrädarna.  
 
Det var de statliga företrädarna och intressenterna från det lokala näringslivet som 
förde  diskussioner  om  projektets  vara  eller  inte  vara  då  intensiteten  i  antalet 
ageranden  ökade  för  de  båda  aktörsgrupperna  i  den  här  fasen.  Glappet  dem 
emellan blev då om möjligt  för stort då de statliga företrädarna utifrån offentliga 
regelverk avseende myndighetsutövning hade få eller inga möjligheter att tillämpa 
något  annat perspektiv  i den  entreprenöriella beslutsprocessen  än det  rationella. 
Detta  samtidigt  som  intressenterna  från  det  lokala  näringslivet,  trots  ett  friare 
utrymme  att  i  handling  agera,  ej  tog  steget  fullt  ut  och  förflyttade  sig  från  det 
rationella och intuitiva perspektivet till att mer handfast i handling agera inom det 
improvisatoriska perspektivet avseende densamma. 
 
7.3 Analys av stagnationsfasen 
Stagnationsfasen, dess  teman och det begrepp  som den har genererat analyseras 
mot  den  teoretiska  bakgrunden  som  avhandlingens  kapitel  2  utgör. 
Stagnationsfasen innefattade följande genererade begrepp: 

• Blockering  
 
7.3.1 Blockering 
Begreppet blockering grundade  sig  i en  förväntan på och  tillit  till  statliga medel 
som betydande finansiering i projektet och innebar därmed en inaktiv väntan och 
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tillbakagång  genom  hindrande  strukturer med  historiska  rötter  till  skillnad  från 
möjliggörande strukturer i den nutida kontexten. 
 
Försvarsbeslutet kunde sägas ha en  låsande effekt på projektet Björntanden. Från 
politiskt  håll  sa  man  sig  vara  beredd  att  satsa  på  de  områden  som  försvaret 
lämnade  om  projektet  inte  skulle  bli  av. Detta  samtidigt  som  de  inte  lika  klart 
uttalade i vilken omfattning de var beredd att satsa på projektet, trots att det redan 
hade  fattats  ett  beslut  om  att  lägga  ned  all  försvarsverksamhet  i  Östersund. 
Försvarsbeslutets  dominerande  ställning  i  samband  med  projektetableringen 
Björntanden blev i den här sista och avslutande fasen väldigt tydlig. 
 
– Det här är det svåraste vi gör, ett moment 22. Alla ska ha ett exakt svar  innan 
man bestämmer sig (Beredningsmöte, 2005: muntl.). Och  ingen vill bestämma sig 
innan någon annan har bestämt sig, menade den lokala intressenten N2.  
 
Aktörerna  inom de olika aktörskategorierna agerade  i huvudsak avvaktande och 
passivt.  Intressenterna  från det  lokala näringslivet  resonerade  som  så att det var 
kommunen  som  behövde  pengar,  inte  näringslivet.  Väntan  på  ett  besked  om 
statliga  medel  var  således  centralt  i  sammanhanget.  Trots  detta  var  inte  de 
offentliga företrädarna särskilt aktiva vid den här tidpunkten. Det var som att alla 
väntade på alla. Den förväntan som fanns på att det var statliga medel som skulle 
utgöra  delar  av  projektets  totala  finansiering  kunde  ses  som  en  kritisk  punkt  i 
projektet liksom motståndet från de privata företrädarna angående alternativet att 
ta in en operatör i detsamma. Tog de in en operatör i projektet innebar det kanske i 
större utsträckning att det måste bli av. Att de inte tog in en operatör i projektet var 
således kanske en anledning till att de inte ville att det skulle bli av. Det räckte med 
den uppmärksamhet de hade fått i samband med att de hade gått ut och sagt att de 
ville vara med och ta ansvar för regionens utveckling. 
 
Försvarsbeslutet  skulle  således  kunna  uppfattas  som  att  det  i  någon  mening 
blockerade projektetableringen Björntanden. Den  lokala  intressenten N2 uttryckte 
också att så länge de inte fick grepp om det här projektet var det svårt att förhålla 
sig  till  andra  idéer  och  därmed  blockerade  Björntanden  andra  beslut 
(Medlemsmöte,  2006: muntl.).  Först  hade  de  försvarsbeslutet  att  ta  hänsyn  till, 
sedan  omställningsarbetet.  N2  ansåg  att  de  borde  formulera  en  tidslinje  för 
projektet Björntanden. Kanske borde aktörerna inom de olika aktörskategorierna i 
Östersund men även i Jämtlands län ha formulerat vad det egentligen var som de 
ville åstadkomma, vem som skulle åstadkomma det, med vilka pengar samt när i 
tiden det skulle vara förverkligat alltså att de gemensamt diskuterade sig fram till 
en ny  inriktning, ett nytt utvecklingsperspektiv  som på ett konkret plan beskrev 
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hur  Östersunds  och  länets  framtida  utveckling  skulle  kunna  se  ut  efter 
försvarsnedläggningen.  Det  kanske  också  hade  varit  bättre  att  gemensamt 
diskutera vad det var som man verkligen hade behov av  i stället  för att  till stora 
delar  i  huvudsak  och  endast  koncentrera  sig  på  vem  som  skulle  finansiera 
projektet Björntanden. Likaså borde de kanske på ett  tydligare sätt ha synliggjort 
problematiken avseende samverkansfrågorna i projektet. 
 
7.3.2 Sammanfattande analys av stagnationsfasen 
Stagnationsfasen  präglades  av  en  inaktiv  väntan  och  tillbakagång  avseende 
projektet  Björntanden.  Intressenterna  från  det  lokala  näringslivet  väntade  på 
besked från de lokala politikerna och de kommunala tjänstemännen hur de skulle 
förhålla sig. Dessa väntade i sin tur på besked från de statliga företrädarna hur de 
skulle  förhålla  sig.  De  statliga  företrädarna  väntade  vidare  på  besked  från 
regeringens och EU:s representanter hur de skulle  förhålla sig. Den här avvaktan 
och inaktiva väntan avseende olika beslut som skulle fattas och besked som skulle 
lämnas innebar nog en låsning och tröghet för den lokala utvecklingen i allmänhet 
och för själva projektet i synnerhet. 
 
Stagnationsfasen kunde sägas vara ett exempel på den inriktning ett projekt, i det 
här  fallet  en  entreprenöriell  idé  av  extraordinär  karaktär  inom 
upplevelseindustrins område, kunde  ta när det gamla mötte det nya. Varken de 
privata  företrädarna  eller de  offentliga  hade  nog  i  tillräcklig  omfattning  förstått 
vad den här nya branschen eller  industrin  innefattade.  Inte heller vilka krav som 
ställdes  på  de  aktörer  som  deltog.  Det  fanns  intressenter  från  det  lokala 
näringslivet som under projektets gång försökte synliggöra de här tankegångarna 
då de menade att huvudsyftet med projektet var att skapa nya näringar inom just 
upplevelseindustrins  område.  Dock  var  det  nog  så  att  flertalet  av  de  privata 
företrädarna och de offentliga till stora delar var kvar i gamla strukturer och gamla 
utvecklingsperspektiv i vilka man kanske i alltför stor omfattning förlitade sig på 
att  staten  skulle  ta  sitt  ansvar  genom  tillskjutande  av  offentliga  medel  av 
betydande storlek avseende projektets totala finansiering. Det var ett gammalt och 
beprövat utvecklingsperspektiv i vilket entreprenörskapet riskerade att avmattas i 
väntan på att olika aktörskategorier,  främst på den politiska arenan, skulle gripa 
till handling. 
 
Ett  alternativ  till  en  sådan  utgångspunkt  kanske  skulle  kunna  ha  varit  ett  nytt 
utvecklingsperspektiv i vilket entreprenörskapet vitaliserades genom många olika 
aktörskategoriers aktiva samverkan. En aktiv samverkan i form av entreprenöriella 
beslutsprocesser  vars  olika  perspektiv,  det  rationella,  det  intuitiva  och  det 
improvisatoriska på  ett  lyhört och  följsamt  sätt kunde  samverka och därmed ge 



   

140 

vägledning om i vilken riktning ett eventuellt förverkligande av en entreprenöriell 
idé skulle kunna drivas. 
 
Intressenterna från det lokala näringslivet var den aktörskategori som stod för det 
flesta  antalet  ageranden  också  i  den  här  fasen  även  om  deras  antal  ageranden 
präglades  av  en  kraftig  tillbakagång  i  stagnationsfasen.  Agerandena  från 
aktörskategorin  lokala  politiker  sjönk,  likaså  gjorde  aktörskategorin  kommunala 
tjänstemän. De  aktörskategorier  som  stod  för  de  starkaste  tillbakagångarna  vad 
avsåg  de  totala  antalen  ageranden  var  de  statliga  företrädarna  samt 
aktörskategorin  nationella  aktörer.  Det  totala  antalet  ageranden  för  alla 
aktörskategorier i den här fasen minskade också de kraftigt. 
 
7.4 Sammanfattning av analyserna 
Entreprenöriella  projekt  och  idéer  av  extraordinär  karaktär  inom 
upplevelseindustrins område  är  i behov  av  resurser  så  att de kan  realiseras, det 
räcker  inte  bara  med  att  någon  synliggör  möjligheter  utifrån  det  intuitiva 
perspektivet  eller  seeing  first  utan  det  behövs  även  i  handling,  utifrån  det 
improvisatoriska perspektivet eller doing  first, agera  för att projekten och  idéerna 
skall  kunna  förverkligas.    Ett  sådant  tillvägagångssätt  kanske  kräver  att  alla  de 
samverkande  aktörerna kliver över  skaklarna och  tar  risker då det  i  sådana här 
projekt inte finns så mycket av de gamla spelreglerna kvar längre.  
 
De aktörer som skall samverka bör också erbjudas utrymme och få en möjlighet att 
kommunicera det som är nytt och obeprövat, det som inte tidigare har funnits. De 
bör även erbjudas en tillåtande miljö i vilken de får en möjlighet att experimentera 
och  lära. En miljö  i vilken  entreprenörskap och politik  i  samverkan, gemensamt 
kan bidra till en plats och en regions ekonomiska utveckling. 
 
Förmågan  att  agera  eller  handla  med  de  befintliga  resurserna  är  ett  speciellt 
särdrag när det gäller ett improviserat förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt 
hade  kanske  av  den  anledningen  varit  en  framkomlig  väg  när  det  gällde  ett 
eventuellt förverkligande av projektet Björntanden.  
 
Resonemanget åskådliggörs enligt tabell 7:1 i vilken de markerade fälten syftar till 
att synliggöra inom vilka perspektiv projektet Björntanden företrädesvis befann sig 
i den entreprenöriella beslutsprocess som omslöt projektet i dess samtliga faser. 
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  Rational  Intuitive  Improvisational 
Logic  Science  Art  Craft 
Operation  Thinking first  Seeing first  Doing first 
Process  1. Define 

2. Diagnose 
3. Design 
4. Decide 

Preparation 
Incubation 
Illumination  
Verification 

Enactment 
Selection 
Retention 

The 
entrepreneurial 
material 

Facts  Ideas  Experiences 

The  
mental process 

Planning 
and programming 

Visioning  
and imagining 

Venturing 
 and learning 

Conditions  Clear issue  
Reliable data 
Structured world 

Combination 
of ideas 
Commitment 

Time pressures 
Confusing 
situations 

Temporal 
perspective 

Objective time  Out of time  Subjective time 

Källa: Bearbetad med ändringar enligt Cunha (2007). 
Tabell 7:1 Projektet Björntandens entreprenöriella beslutsprocess. 
 
En  instabil omgivning kan alltså vara  i behov av att det öppnas upp och skapas 
utrymme  för  risktagande  och  visioner.  En  instabil  omgivning  kan  också  vara, 
enligt Mintzberg & Westley  (2001),  i  behov  av  en  form  av  beslutsfattande  som 
utgår från det perspektivet att olika situationer eller olika processer är i behov av 
olika  slags  beslutsfattande.  De  förhållanden  som  omslöt  Björntanden  var  inte 
stabila.  Projektet  kunde  således  inte,  utifrån  det  rationella  perspektivet  eller 
thinking  first, betraktas  som en klar och  tydlig uppgift att  lösa,  inte heller var de 
fakta som fanns tillgängliga pålitliga och den kontext som beslutet rörde sig inom 
var inte heller strukturerad.  
 
De  som  förordar  det  rationella  perspektivet  eller  thinking  first  är  dock,  enligt 
Mintzberg & Westley (2001), aktörer som gärna håller sig till fakta. Den typen av 
agerande var också  för projektet Björntanden signifikant, såväl  från aktörer  inom 
privat  sektor,  som  offentlig.  Projektet  kunde,  kanske  främst  i  inledningsfasen,  i 
stället  härledas  till  det  intuitiva  perspektivet  eller  seeing  first  då  den 
entreprenöriella  idén  innefattade många delar som genom samverkan med andra 
var tvungna att kombineras i kreativa lösningar. Dock var aktörernas engagemang, 
när de gällde de här kreativa lösningarna vilka i sig själva skulle utgöra nyckeln för 
att  komma  vidare  i  beslutsprocessen,  inte  av  den  bärkraftiga  arten  som  kanske 
engagerade både heart and head.  
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När  det  gällde  projektet  Björntanden  var  nog  det  improvisatoriska  perspektivet 
eller  doing  first  att  rekommendera då  situationen var okänd och  förvirrande och 
saker  behövde  redas  ut.  Projektet  kunde  ses  som  en  ny  industri  i  en  tid  då  en 
gammal  industri,  försvarsindustrin, var under avveckling. Ett ganska  tumultartat 
tillstånd  i  vilket  bland  annat  en  ny  inriktning,  upplevelseindustrin,  var  under 
införande.  Under  sådana  förhållanden  var,  enligt Mintzberg  & Westley  (2001), 
planer och program på hur man skulle gå tillväga, i vägen. I stället var det få och 
enkla regler som kunde hjälpa aktörerna att ta sig framåt i beslutsprocessen på ett 
koordinerat, men fortfarande spontant sätt.  
 
Ett  flertal aktörer  i projektet Björntanden gav det  tydliga  intrycket när det gällde 
den entreprenöriella beslutsprocessen att de strävade efter att vilja använda sig av 
en  steg‐för‐steg  ansats  utifrån  det  rationella  perspektivet  eller  thinking  first  ett 
problem  definieras,  diagnostiseras,  lösningar  designas  och  ett  beslut  kan  fattas. 
Förhållandena  inom  projektet  var  dock  inte  av  den  karaktären  att  ett  sådant 
tillvägagångssätt kunde ses som en framkomlig väg.  
 
Improvisation eller doing  first var kanske  i stället den  form av erfarenhetsbaserat 
lärande som hade kunnat hjälpa aktörerna när ett strukturerat beslutsfattande inte 
var möjligt.  Det  improvisatoriska  perspektivet  har  visat  sig  vara  betydelsefullt 
under  sådana  förhållanden när beslut behöver  fattas  i  realtid utifrån de  resurser 
som  finns  tillgängliga  vid  den  tidpunkten.  I  de  här  fallen  har  de,  enligt Cunha 
(2007), ingen nytta av detaljerade och väl genomtänkta planer.  
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KAP 8 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I kapitel 8 kommenterar jag licentiatuppsatsens syfte och aspekter genom att diskutera vad 
jag har funnit i mitt arbete, nämligen att olika slag av beslutsprocesser har betydelse för ett 
projekts framåtskridande och utveckling och att de, utifrån olika perspektiv och olika faser 
av  ett  projekt,  ger  möjlighet  eller  hindrar  att  entreprenöriella  idéer  i  en  lokal  kontext 
förverkligas.  Resultatet  konceptualiseras  i  en  sammanfattande  modell  i  vilken  dess 
begreppsschema kommenteras. Vidare lyfter jag fram implikationer för fortsatt forskning på 
området. Avslutningsvis kommenterar jag kort projektets nuvarande form och innehåll.  
  
8.1 Resultat 
Syftet med min  studie har varit att  förstå de beslutsprocesser  som ger möjlighet 
eller  hindrar  att  entreprenöriella  idéer  i  en  lokal  kontext  förverkligas.  Jag  vill 
argumentera  för  att  Cunhas  (2007)  multidimensionella  beslutsprocess  som 
innefattar det  rationella, det  intuitiva samt det  improvisatoriska perspektivet när 
det  gäller  entreprenöriella  beslutsprocesser  kan  vara  applicerbar  i  sådana  här 
sammanhang. Jag menar att förutsättningarna eller förhållanden på en plats, alltså 
de  aktuella  points  of  departure  när  det  gäller  entreprenöriella  idéer  i  en  lokal 
kontext,  behöver  samstämmas  med  de  beslutsprocesserna.  De  entreprenöriella 
processerna  bör  inte  betraktas  som  ensartade  förlopp,  utan mer  ses  i  termer  av 
dynamik och variation. Beslutsprocesser som kan skapa utrymme  för deltagande 
aktörer att förflytta sig emellan olika perspektiv i processen kan därmed utgöra en 
möjlighet  i sådana här sammanhang. På  likartat sätt kan oförmågan att göra det, 
utgöra ett hinder. Cunhas (2007) trepartsansats kan därmed skapa möjligheter och 
ge  utrymme  för  framgångsrikt  beslutsfattande  vad  avser  entreprenörskap  och 
politik i samverkan samtidigt som den kan synliggöra hinder för detsamma. 
 
Utifrån syftet har jag försökt utveckla förståelsen för beslutsprocesserna genom att 
förankra  resonemangen  i  olika  aspekter.  En  av  dem  anknyter  till  betydelsen  av 
samverkan mellan  den  privata  och  offentliga  sektorns  [ekonomiska]  intressen  i 
projektet  Björntanden  då  förverkligandet  av  projektet  skulle möjliggöras  genom 
samverkan mellan dessa båda. Att samverka skulle därmed vara en drivkraft  för 
den lokala utvecklingen i allmänhet och för själva projektetableringen i synnerhet. 
 
En  annan  väsentlig  aspekt  för  förståelsen  visade  sig  vara  betydelsen  av  ett 
historiskt  perspektiv,  den  lokala  förankringen  och  de  regionala 
utvecklingsambitionerna i projektet Björntanden. Den etablerade utgångspunkten, 
i det här fallet Östersund som garnisonsstad, innebar kompromissande och tydliga 
politiska inslag med anledning av försvarsbeslutet. 
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En  tredje aspekt avseende  förståelsen avsåg betydelsen av en entreprenöriell  idé, 
av  extraordinär  karaktär  inom  upplevelseindustrins  område  i  projektet 
Björntanden. Den oprövade idén när det gällde projektetableringen innebar att den 
enskilde aktören förväntades besitta en förmåga att ta till sig den kreativa visionen 
och inta ett nyskapande förhållningssätt genom entreprenörskap. 
 
Aspekt  nummer  fyra  gällde  betydelsen  av  beslutsprocessernas  karaktär,  särskilt 
inslaget  av  ett  entreprenöriellt  förhållningssätt,  i  projektet  Björntanden. 
Osäkerheten  i  projektet,  bland  annat  i  form  av  alltför  osäkra  kalkyler  samt  att 
ingen fysisk aktör från näringslivet tog på sig risken, innebar att en del aktörer från 
de olika aktörskategorierna upplevde projektet som ett svårt och komplext beslut 
medan andra uttryckte att man måste ha mod att fatta beslut och våga gå vidare.  
 
Intressenterna från det lokala näringslivet uttryckte att de var angelägna om att ta 
ansvar och vara  en drivkraft  för  ekonomisk  tillväxt  i  regionen  samtidigt  som de 
ställde  krav  på  kraftfulla  statsbidrag  avseende  de  finansiella medel  som  skulle 
utgöra delar av projektets totala finansiering. 
 
Det  rådde  olika  uppfattningar mellan  en  del  av  de  privata  företrädarna  och  de 
offentliga angående alternativet att ta in en operatör, en kapitalist som utifrån sitt 
kunnande tog ansvar och drev projektet kommersiellt för att tjäna pengar på det. 
De offentliga  företrädarna efterfrågade en sådan då de bland annat ansåg att det 
fanns  ett  glapp  i  finansieringen medan  en  del  av  intressenterna  från  det  lokala 
näringslivet  höll  emot  och menade  att  pengarna  fanns  i  länet  och  att  de  själva 
skulle ta ansvar för anläggningen genom Björntanden AB. 
 
En förväntan på och tillit till statliga medel som betydande finansiering i projektet 
innebar  en  inaktiv  väntan  och  tillbakagång  genom  hindrande  strukturer  med 
historiska rötter till skillnad från möjliggörande strukturer i den nutida kontexten.  
 
Slutsatserna  bygger  på  samtliga  kapitel  vilka  således  utgör  en  sammanhållande 
helhet. Men  för att  förstå helheten är dock  framställningen  i de enskilda kapitlen 
av väsentlig betydelse. Samtidigt är det så, att när arbetet med de enskilda kapitlen 
har pågått har detta  skett mot bakgrund  av  licentiatuppsatsen  i dess helhet. Att 
hela tiden arbeta med del och helhet, likt den hermeneutiska spiralen, är i hög grad 
en relevant utgångspunkt för det resultat som jag nu har kommit fram till. 
 
Identifieringen  av  beslutsprocessernas  betydelse  för  vad  som  ger möjlighet  eller 
hindrar  att  entreprenöriella  idéer  i  en  lokal  kontext  förverkligas  kan  ses  som 
teoretiskt  och  empiriskt  genererade  och  därmed  utgöra  grund  för  ny  kunskap 
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inom området. Begreppsschemat, vilket konceptualiseras med hjälp av figur 8:1, är 
avsett att strukturera händelseförloppet i projektet Björntanden samtidigt som det 
är  avsett  som  en komplettering  till befintliga  teorier på området. De  som  skiljer 
min  konceptualisering  från  tidigare  är  samverkansaspekten  mellan  privat  och 
offentlig  sektor  och  den  betydelse  som  den  har  när  det  gäller  entreprenöriella 
beslutsprocesser i en lokal kontext. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Figur 8:1 En modell för entreprenöriella idéer 
 
Begreppsschemat  förklaras  enligt  följande  nivåer: Nivå  1,  En  entreprenöriell  idé, 
motsvaras  av  projektet  Björntanden.  Nivå  2  motsvaras  av  betydelsen  av 
entreprenörskap,  politik  och  samverkan  i  projektet  Björntanden  medan  nivå  3 
motsvaras  av  betydelsen  av  entreprenöriella  beslutsprocesser  i  detsamma.  Nivå  4 
motsvaras av den teoretiska utgångspunkt som Cunhas (2007) multidimensionella 
beslutsprocess  innefattar  och  som  jag  utgår  ifrån  då  jag  i  den  här  studien  har 
försökt  förstå  de  beslutsprocesser  som  ger  möjlighet  eller  hindrar  att 
entreprenöriella idéer i en lokal kontext förverkligas. 
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8.2 Implikationer 
Förslag till fortsatt forskning avser dels fortsatta studier av det alltjämt oavslutade 
projektet Björntanden, dels vidare modellutveckling. Vad gäller det senare innebär 
det  att  gå  vidare  och  utveckla  en modell  för  framgångsrikt  beslutsfattande  vad 
avser  entreprenörskap  och  politik  i  samverkan  genom  en  kartläggning  av  vilka 
faktorer,  utifrån  ett  aktörsperspektiv,  som  kan  betraktas  som  möjligheter 
respektive hinder avseende entreprenöriella beslutsprocesser i en lokal kontext. 
 
Implikationer  för  entreprenöriella  beslutsfattare  omfattar  att  olika  points  of 
departure  när  det  gäller  entreprenöriella  idéer  i  en  lokal  kontext  behöver 
samstämmas  med  olika  slag  av  beslutsprocesser.  En  sådan  utgångspunkt  kan 
skapa möjligheter  och  ge  utrymme  för  framgångsrikt  beslutsfattande  vad  avser 
entreprenörskap och politik i samverkan samtidigt som den kan synliggöra hinder 
för detsamma. 
 
8.3 Epilog – Genombrott eller kollaps 
Jag har  följt en process  som  inte har avstannat utan  fortfarande pågår.  I augusti 
2006 när  jag avbröt min datainsamling hade det ännu inte fattats något beslut om 
projektet Björntanden skulle genomföras eller inte. Anledningen till att  jag avbröt 
min datainsamling var att inom en anställning som forskarstuderande finns det en 
begränsning i både tid, rum och finansiering. När jag nu i oktober månad 2008 är i 
slutfasen av mitt arbete är projektet Björntanden eller Biesse Baenie fortfarande vid 
liv.  År  2007  genomfördes  en  nyemission  för  att  kunna  projektera  och  därmed 
fastställa hur mycket projektets verkliga kostnader kommer att uppgå  till. Det är 
ett arbete som pågår  för närvarande. Ett  flertal av de  finansiärer som  initialt var 
villiga att investera i projektet är fortfarande kvar. Likaså är föreningen Investera i 
Jämtland fortfarande en aktiv part i projektet. En ny projektgrupp har dock tillsatts 
i vilken bland annat tre helt nya aktörer har tillkommit. 
 
Projektet Björntanden är i sin nya och nuvarande form uppdelad utifrån fyra olika 
områden. Ett område omfattar logistikfrågorna, alltså hur man på bästa sätt skall ta 
sig till och från anläggningens placering på Östberget, Frösön. Det andra området 
behandlar miljöaspekten i projektet, alltså hur man på ett framsynt sätt tar hänsyn 
till  de  olika  miljöfaktorerna  i  projektet.  Det  tredje  området  fokuserar  på 
destinationsutveckling  och  det  fjärde  på  innehållskonceptet  benämnt  ”Breath  of 
life”, se även kapitel 5. När det gäller  logistikfrågorna samverkar projektgruppen 
med Länstrafiken  i  Jämtlands  län  vilken  är  en  organisation  som  är  ansvarig  för 
busstrafiken  i  Jämtlands  län.  När  det  gäller  det  område  som  fokuserar 
destinationsutveckling  sker  samverkan med  Jämtland/Härjedalen Turism  som  är 
en  regional  branschorganisation  för  turismen  i  Jämtland  Härjedalen. 
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Kommundirektören och vice dito  fungerar, ur ett  samverkansperspektiv, som en 
sammanhållande länk till de kommunala förvaltningarna. 
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