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Abstract  
This study aims to uncover the issues surrounding cooperation as a concept and a 
phenomenon in rural development and tourism in the Swedish and EU policy context. 
Cooperation is often recognized in both official public documents and within research 
as a prerequisite for development and for the possibilities of living and working 
throughout the country of Sweden. Through interviews with key informants and the 
review of official documents, this study has enquired differences and similarities 
between how cooperation is perceived and portrayed, which effects it is considered to 
contribute to and how cooperation is applied in two Swedish rural areas. These areas 
consist of the villages of Vilhelmina and Junsele, their surrounding area and the part 
of the public sector responsible for development within these areas. The common 
denominator of Vilhelmina and Junsele is that these areas are characterized by a 
population decline and that tourism has been identified as a possible saviour. These 
areas obviously only represent two out of many examples of areas in similar 
situations. The result of this study shows that there are great differences regarding 
perception, use and understanding of the concept as well as the phenomenon of 
cooperation. It also proves that the term is overused and have thus lost its essence in 
the context of rural development and tourism. 

Keywords: Cooperation, Rural areas, Development and Tourism  

 

  



 
 

Sammanfattning 
Denna studie har som syfte att synliggöra problematiken som omger samverkan som 
begrepp och fenomen inom landsbygdsutveckling och besöksnäring. Samverkan lyfts 
ofta inom officiella offentliga dokument och till viss del även inom forskningen som 
en förutsättning för utveckling och i förlängningen för möjligheten att bo och verka i 
hela landet. Genom intervjuer med nyckelpersoner och granskning av officiella 
dokument har denna studie undersökt skillnader och likheter mellan hur samverkan 
uppfattas och framställs, vilka effekter samverkan anses kunna ge samt hur 
situationen kring samverkan ser ut inom två svenska landsbygdsområden. Dessa 
områden består av orterna Vilhelmina och Junsele med omnejd samt den del av 
offentlig sektor som ansvarar för utvecklingsarbetet inom dessa områden. Gemensamt 
för dessa två områden är att de präglas av en nedgående befolkningsmängd samt att 
besöksnäringen utpekats som en möjlig räddare för ortens utveckling. Dessa orter 
utgör endast två exempel av orter som befinner sig i liknande situationer. Resultatet i 
denna studie visar på stora skillnader gällande uppfattning, användning och 
förståelse för begreppet och fenomenet samverkan. Det vittnar även om att begreppet 
överanvänds och därmed tappat betydelse. 

Nyckelord: samverkan, landsbygder, utveckling och besöksnäring 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Samverkan1 är idag ett återkommande begrepp inom såväl forskningen som i 
utvecklingsstrategier i Sverige, både på nationell och regional nivå där begreppen 
används flitigt och betraktas som en förutsättning för utveckling. Tre typexempel på 
detta fenomen är inom den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och 
attraktionskraft (Regeringskansliet, 2015) samt Region Västerbotten och Region 
Västernorrlands utvecklingsstrategier (Länsstyrelsen Västernorrland, 2011; Region 
Västerbotten, 2015). 

Ritchie & Crouch (2003) nämner att behovet av allianser och samverkan inom 
besöksnäringen växer sig allt större inom destinationsutveckling, både vad gäller 
samverkan mellan olika organisationer men i vissa fall även med potentiella 
konkurrenter. De påstår att samverkan presenteras som en lösning på de flesta 
problem och att samverkan sker med olika syften. Inom besöksnäringen förespråkas 
samverkan för att skapa ett starkare erbjudande och säkerställa finansiell stabilitet 
(Ritchie & Crouch, 2003). Det kan även resultera i större förmåga att möta gästernas 
behov och effektivare användning av resurser (Weaver & Lawton, 2014). Vidare 
menar Lindberg (2009) att samverkan inom en demokrati ses som ett effektivt verktyg 
för att öka inflytandet och ge befolkning och näringsliv möjlighet att påverka 
samhällets utveckling. 

Sveriges regering har antagit en vision att befolkningen ska kunna leva och verka i 
hela landet (Regeringen, 2017). Denna satsning ska möjliggöra god service, goda 
levnadsvillkor, arbetstillfällen, utbildning, företagande och infrastruktur i hela landet. 
Det finns idag stora skillnader mellan olika delar av Sverige när det gäller dessa 
aspekter (Parlamentariska landsbygdskommittén, 2017). Utredningen Sveriges 
besöksnäring (2017) pekar på att besöksnäringen kan presentera en möjlig lösning för 
att utjämna dessa skillnader. Författarna bakom utredningen menar att den kan bidra 
med underlag för kommersiell service såväl som lokal service i form av hälso- och 
sjukvård, post och dagligvaruhandel för lokalbefolkningen i landsbygdsområden.  

  

1 I denna studie anses begreppet samverkan synonymt med samarbete och båda begreppen benämns 
  hädanefter som samverkan (se definitioner i denna studie) 
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Landsbygders2 låga befolkningstäthet medför större utmaningar men även andra 
möjligheter än städer visar Utredningen Sveriges besöksnäring (2017). Dessa områden 
präglas av stora avstånd till samhällsservice och mellan företagare, men erbjuder även 
större tillgång till naturvärden som räknas bland de viktigaste egenskaperna för 
Sverige som destination. Petrovic, Gelbman, Demirovic, Gagic & Vukovic (2017) visar 
i sin studie att ett flertal turismformer kan anses vara typiska för just landsbygder. 
Framförallt framhålls naturturismen som är beroende av orörd natur, de 
argumenterar även för agriturism3 vilket är en vida framgångsrik turismform i stora 
delar av Europa. 

Dock menar Weaver & Lawton (2014) att även om attraktionskraft och värdefull natur 
finns i rurala områden är det svårt att locka besökare med flertalet små utspridda 
besöksmål med långa avstånd. Framför allt i jämförelse med ett färdigt paket med 
flera besöksmål samlade och där transporten är inkluderad. Utredningen Sveriges 
besöksnäring (2017) instämmer i detta och anser att den största utmaningen som 
landsbygder presenterar handlar om avstånd. För att överbrygga avstånden i 
landsbygdsområden pekar Weaver & Lawton (2014) på paketering, där samverkan är 
en avgörande faktor, som en möjlig lösning. 

1.2 Problemställning 

För att uppnå Regeringens (2017) vision om en levande landsbygd, pekar 
Utredningen Sveriges besöksnäring (2017) ut besöksnäringen som en möjliggörare. 
Även Parlamentariska landsbygdskommittén (2017) visar på samma sak och menar 
dessutom att samverkan är en förutsättning för en framgångsrik destination i 
landsbygder. Vidare omnämner även Regeringskansliet (2015) samverkan flertalet 
gånger i sin Nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft som ett 
viktigt verktyg för att stimulera tillväxt och innovation då dessa fenomen är komplexa 
processer som förutsätter god samverkan för att lyckas.  

 

 

2 Begreppet landsbygder används i pluralis istället för det sedvanliga landsbygd i singularis för att markera att 
begreppet omfattar ett antal heterogena bygder med olika geografiska förutsättningar. Detta i linje med den 
problematik som nämns i Landsbygdskommitténs (2006) slutbetänkande och efter de principer Hela Sverige ska 
leva sammanfattat i sitt Landsbygdslexikon (Hela Sverige ska leva, u.å.) 

3(Agritourism). Che, Veeck & Veeck (2005) skriver i sin rapport “Broadly defined, then, agritourism is any 
agricultural operation that caters directly to the general public with retail sales and/or the provision of services, 
involving food, fibre, flowers, trees, shrubs, and other farm products and conducting sales at the production 
location”(Che, Veeck & Veeck, 2005, s. 227) 
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Den nationella strategin har ett omfång på 68 sidor där samverkan och samarbete 
omnämns så mycket som 174 gånger (Regeringskansliet, 2015). Även regionförbunden 
i Västernorrland och Västerbottens län samt Vilhelmina kommun och Sollefteå 
kommun har identifierat att samverkan bör stimuleras för att utvecklingen av orterna 
och landsbygderna ska gå framåt. Samtliga instansers offentliga dokument och 
strategier följer samma mönster som den nationella strategin när det gäller 
användandet av samverkan. Vad denna samverkan omfattar och innebär är dock 
otydligt.  

Användandet av begreppen samverkan och samarbete samt dess omfattning i de 
regionala och lokala utvecklingsstrategierna styrker uppfattningen om att det har gått 
en inflation i begreppets användning. Dessa begrepp kan uppfattas ha blivit en del av 
ett mantra och har tilldelats en betydande roll i utvecklingsarbete utan att definieras 
mer specifikt. Ett exempel på användandet av detta mantra är taget ur Region 
Västernorrlands handlingsplan som författades av Länsstyrelsen i Västernorrland: ” 
[…] Genom samverkan och samarbete kan synergieffekter skapas som ger utveckling 
och ökad sysselsättning.” (Länsstyrelsen Västernorrland, 2014, s.115). Detta exempel 
visar på en problematik kring begreppets betydelse där samverkan anses vara ett 
positivt inslag oavsett dess syfte. Det visar även på att det råder oklarhet över 
begreppet samverkans faktiska betydelse. 

Ytterligare problematik kring samverkansmantrat uppstod i samband med 
decentraliseringen av makt från stat till lägre beslutsnivåer. I samband med detta 
överlämnade staten även ansvaret för utvecklingsarbete till regionförbund och 
lokalsamhälle menar Andersson & Molina (2008) samt Bohlin, Brandt och Elbe (2014). 
Detta har lett till att ekonomiska medel inte längre fördelas av staten utan 
tillgängliggörs genom exempelvis projektstöd. För dessa finns ofta ett krav på 
samverkan samt medfinansiering från lokalsamhälle och region. Europeiska Unionens 
Regionala utvecklingsfond är ett typexempel på detta och sätter tydliga krav på 
samverkan för godkännande (Tillväxtverket, 2014). 
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1.3 Syfte 

Denna studie ämnar synliggöra problematiken kring begreppet samverkan inom 
landsbygdsutveckling och besöksnäringen. Detta genom att undersöka i vilken 
omfattning begreppet omnämns i offentliga dokument samt hur det uppfattas av 
verksamma nyckelpersoner inom näringslivet och offentlig sektor i två av Sveriges 
landsbygdskommuner. Vidare syftar studien till att formulera ett underlag som kan 
användas för att öka förståelsen för problematiken som omfattar begreppet hos 
involverade parter i landsbygdsutvecklingsprojekt. 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka likheter och skillnader finns mellan besöksnäringen och offentliga 
dokument då det gäller synen på samverkan? 

2. Vad tror verksamma inom besöksnäringen är anledningen till att samverkan 
eftersträvas? 

3. Finns det specifika faktorer som påverkar samverkansarbete inom 
landsbygdsutveckling? 

1.5 Avgränsning 

Studien undersöker samverkan vilket är ett fenomen som kan antas vara aktuellt inom 
samtliga branscher inom Sveriges näringsliv. Då studiens fokus ligger på att 
undersöka detta fenomen inom landsbygdsutveckling, har en avgränsning mot 
besöksnäringen som bransch gjorts. Detta då besöksnäringen enligt Parlamentariska 
landsbygdskommittén (2017) ofta ses som en stor möjlighet för utveckling i 
landsbygdsområden. 

Med begränsade tidsresurser i åtanke har en avgränsning gjorts till två studieområden 
inom två olika svenska landsbygdskommuner. Junsele i Sollefteå kommun, Region 
Västernorrland samt Vilhelmina i Vilhelmina kommun, Region Västerbotten. 
Studieområdena anses extra intressanta då båda områdena står inför nya satsningar 
med fokus på samverkan inom besöksnäringen. 

Vidare har studien avgränsats till att studera samverkan inom de senaste publicerade 
offentliga dokumenten på lokal, regional och nationell nivå. För intervjuerna har de 
deltagande informanterna avgränsats till personer kopplade till besöksnäringen inom 
de två studieområdena. Besökare inom områdena har inte inkluderats i urvalet då de 
inte är relevanta för studiens syfte.  
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1.6 Studieområden 

Studieområdet omfattar Junsele och Vilhelmina med omnejd samt de kommuner och 
regioner de administrativt tillhör. Detta då kommunerna har ett egenintresse i att 
utveckla kommunens områden medan regionförbunden officiellt har ansvaret för 
utvecklingsfrågor (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

 
Figur 1: Karta över de län studieområdena tillhör. Källa: Google Earth med egen omarbetning. 

1.6.1 Vilhelmina 

Vilhelmina är centralort i Vilhelmina kommun, Västerbottens län med ett 
invånarantal på 3572 personer (Nationalencyklopedin, 2018b). Administrativt tillhör 
Vilhelmina Region Västerbotten, som ansvarar för det regionala utvecklingsarbetet 
(Region Västerbotten, u.å.). I hela kommunen bor det 6787 invånare 
(Nationalencyklopedin, 2018b). Kommunens befolkningstäthet är 0,86 invånare per 
kvadratkilometer (Vilhelmina Kommun, 2018).  

Sedan år 2000 då kommunen hade närmare 8000 invånare har befolkningsmängden i 
Vilhelmina Kommun konstant sjunkit enligt en befolkningsprognos som 
sammanställts av Region Västerbotten (2016). Prognosen visar även på att 
befolkningen fortsatt kommer minska samt att andelen äldre (65 år och äldre) kommer 
att öka. I takt med att befolkningen minskat har även antalet arbetstillfällen inom 
offentliga organisationer minskat avsevärt sedan 1990-talet, visar en rapport från 
Företagarna (2018b). Samtidigt visar rapporten att antalet arbetstillfällen hos små 
företag ökat med ca 209 tillfällen under samma period, vilket tyder på ett starkt 
näringsliv som är en tillgång för den lokala utvecklingen (Företagarna, 2018b).  
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Antal registrerade företag i Vilhelmina är idag totalt 1843 stycken (Allabolag, 2018b). 
Varav majoriteten är mikroföretag (Företagarna, 2018b). 

 

Figur 2: Karta över Vilhelmina kommun och Vilhelmina. Källa: Google Earth med egen omarbetning. 

I Vilhelmina lyfts turismen som en av de mest lovande branscherna (Vilhelmina 
Kommun, 2015). Turismen i området fokuseras kring naturvärden och upplevelser 
kopplade till dessa. Ett av ortens största bolag inom branschen är Hotell Wilhelmina 
som bedriver verksamhet med boende, relax, konferens och paket med aktiviteter 
(Hotell Wilhelmina, u.å.). Deras största samarbetspartner är SA Event som är ett 
event– och aktivitetsföretag som erbjuder exempelvis skotersafari, körning på isbana 
samt fiskeguidning (SA event, u.å.). Förutom dessa två aktörer finns även flertalet 
inom jakt och fiske, natur och friluftsupplevelser samt mathantverk (South Lapland, 
u.å.). Inom såväl kommunens lokala som i regionens utvecklingsstrategi lyfter de att 
naturvärdena inom området är unika och en stor tillgång för turismen samt att den 
lokala flygplatsen i Vilhelmina ses som en väsentlig resurs för utvecklingen av 
turismen (Region Västerbotten, 2015; Vilhelmina Kommun, 2015). 

Även om turismen är en av de mest expansiva branscherna i Vilhelmina menar 
kommunen att det finns många möjliga insatser att göra för att förbättra 
förhållandena för turismföretagare och säkerställa en fortsatt god utveckling 
(Vilhelmina Kommun, 2015). Bland annat lyfts insatser inom infrastruktur och 
företagsstöd och coachning, men även att samverkan måste stärkas inom ortens 
näringsliv. 
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I linje med detta har ett nytt projekt startats upp inom regionen med stöd från 
Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond (Region Västerbotten, 2017). Syftet 
med projektet är att förenkla försäljningskanalerna mot resebyråer samt att stärka 
samverkan inom en destination (Wiktorsson, 2018). Projektet heter Västerbotten 
Experience Centers och har som mål att bygga upp nav för aktiviteter, boende och mat 
för besökare och detta ska ske i samråd och samverkan mellan lokala företagare, 
kommun och regionförbund (Region Västerbotten, 2017). Målet med projektet är att 
kvalitetssäkra den turistiska produkten, öka försäljningen av denna, öka antalet 
företag och öka kunskapsutbyte mellan företagen inom destinationen (Visit 
Västerbotten, u.å.) 

1.6.2 Junsele 

Junsele är geografiskt placerat i Sollefteå kommun, Västernorrlands län 
(Nationalencyklopedin, 2018a). Kommunen har en landareal på 5396 
kvadratkilometer och en befolkningstäthet på fyra invånare per kvadratkilometer 
(Sollefteå Kommun, 2018b).   

 

Figur 3: Karta över Sollefteå kommun och Junsele. Källa: Google Earth med egen omarbetning 

SCB:s statistik över Sollefteå kommuns befolkningsutveckling visar på en minskning 
med 1000 invånare under perioden 2006–2016. Det till följd av både utflyttning och en 
åldrande befolkning (Sollefteå Kommun, 2018b). Statistiken visar även på en 
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ytterligare minskning med cirka 200 invånare mellan åren 2016 och 2018 (Sollefteå 
Kommun, 2018a). Av de närmare 19 700 invånarna i Sollefteå kommun är 1273 bosatta 
inom Junsele församling (Sollefteå Kommun, 2018a). Även Junsele uppvisar en 
nedåtgående befolkningsutveckling då den mellan januari år 2017 och mars år 2018 
sjönk från 1320 till 1273 invånare (Sollefteå Kommun, 2018a). 

En rapport från Företagarna (2018a) visar att det i Sollefteå kommun återfinns ca 1500 
arbetstillfällen inom privata företag, där de flesta är mikroföretag. Besöksnäringen har 
pekats ut som en bransch med stor potential i kommunen då de kan erbjuda unika 
natur- och kulturlandskap som anses kunna locka besökare från hela världen 
(Sollefteå Kommun, 2017). Höga Kusten Destinationsutveckling AB, där Sollefteå 
kommun är en av ägarna, arbetar för ett strategiskt utvecklande av besöksnäringen 
inom destination Höga Kusten och har som mål att generera 800 nya jobb till år 2020 
inom besöksnäringen (Sollefteå Kommun, 2017).  

Enligt Företagarna (2018a) är dock de två vanligast förekommande yrkena i Sollefteå 
kommun butikspersonal och lastbils- och bussförare. Samtidigt är ”vård och omsorg” 
samt ”utbildning” de branscher som sysselsätter flest invånare i kommunen och kan 
därför ses som alternativa branscher för den som vill leva och bo i kommunen men 
inte arbeta inom besöksnäringen.  

Traditionen av besöksnäringen sträcker sig långt tillbaka i Junsele, djurparken som 
grundades redan år 1959 (TT, 2017) är än i dag i drift och den största aktören inom 
ortens besöksnäring. Ytterligare en aktör inom besöksnäringen är Wild West 
Adventure som erbjuder mat, boende, konferensmöjlighet och flertalet aktiviteter, 
exempelvis hundspann, vildmarksbad, parasail, bäversafari och tunnbrödbakning 
(Wild West Adventure, 2018). På Junseles hemsida marknadsförs även andra 
besöksmål så som Junsele hembygdsgård, Junsele kyrka, Edens kulturhistoriska by, 
Mo by samt Öfra skola och kapell (Junsele, 2018).  

Statistik från Allabolag (2018a) visar på att antalet registrerade företag i Junsele 
uppgår till sammanlagt 389 stycken. I dagsläget har det identifierats ett behov av 
utveckling av samverkan mellan företag på orten för att ge bättre förutsättningar att 
generera nya besöksanledningar, längre turistsäsong samt fler gästnätter (Sollefteå 
kommun, 2018c).   

Även tillväxtstrategin för Västernorrlands besöksnäring (Landstinget Västernorrland, 
2017) belyser att samverkan mellan länets aktörer är betydande för att besöksnäringen 
ska ges möjlighet att uppnå maximal framgång på ett hållbart sätt (Landstinget 
Västernorrland, 2017). Behovet poängteras ytterligare genom följande citat: ”Få 
branscher har större behov av samordning och samverkan än just besöksnäringen.” 
(Landstinget Västernorrland, 2017, s.3). 
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Junsele tillhör region Västernorrland som är en relativt nybildad region vilket har gett 
kommunen (Sollefteå kommun) möjlighet att ha en mer framträdande roll i 
utvecklingsarbetet (Region Västernorrland, u.å.). I Junsele med omnejd planeras en ny 
satsning som går under namnet Arena Höga Kusten Inland. 

Sollefteå kommun (2018c) lyfter i sin projektansökan för Arena Höga Kusten Inland 
att det finns ett stort behov av samverkan. Besöksnäringen i inlandet består främst av 
mikro- och små företag och projektets mål är att initiera en arena där företag, 
föreningar och kommunen genom samverkan ges förutsättningar för utveckling av 
nya tjänster och produkter inom besöksnäringen (Sollefteå kommun, 2018c). 

I projektansökan går det att utläsa att det genom projektets förstudier framkommit 
bland annat en problemanalys av den lokala besöksnäringen i området. Den 
konstaterar att de existerande besöksanledningarna är för få, det finns ett behov av 
ökad samverkan bland aktörerna, digitaliseringsnivån är inte tillräckligt hög och att 
en politisk inriktning angående vad som bör prioriteras saknas (Sollefteå Kommun, 
2018c). Projektet är tänkt att bli en katalysator som ska stärka och utveckla 
besöksnäringen i bland annat Junsele, något som i sin tur förväntas generera positiva 
effekter och synergier inom andra områden och branscher. 

Enligt Nordfeldt & Stenbacka (2008) finns det många svenska lokalsamhällen som 
uppvisar ett glest befolkat arbetsmarknadsområde och kännetecknas av en 
nedåtgående befolkningstillväxt. Vilhelmina och Junsele är alltså enbart två av många 
områden i Sverige som delar samma problematik. I bägge fallen presenteras 
besöksnäringen och i förlängningen samverkan som en förutsättning och pusselbit för 
ortens överlevnad. 
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1.7 Definitioner och begrepp 

Centrala begrepp för studien är samverkan, landsbygder, utveckling och besöksnäring. 
Samtliga förklaras och definieras nedan. 

Samverkan är enligt Svenska Akademiens Ordböcker (2009b) gemensamma 
handlingar som genomförs med ett visst syfte. 

Teoretiskt menar Danermark (2004) att det finns tre grundläggande element inom 
samverkan och definierar därefter begreppet enligt följande: ”Man interagerar alltid 
om något i ett specifikt syfte” (Danermark, 2004, s. 22). Även Lindberg (2009) lyfter 
begreppet och menar på samverkan i grunden är ”en social företeelse som förutsätter 
interaktion mellan människor” (Lindberg, 2009, s.11). Vad samverkan konkret innebär 
eller ska leda till varierar dock vid varje enskilt fall. 

I ordböckers definitioner går att utläsa hur samverkan förhåller sig till de närliggande 
begreppen samarbete och samordning. Ordens betydelse kompletterar och överlappar 
varandra trots avsaknad av identiska definitioner. Liknande mönster återfinns även i 
det engelska språket där collaboration, cooperation och coordination alla används för att 
beskriva denna sorts aktivitet (Lindberg, 2009). 

Samarbete är enligt Svenska Akademiens Ordböcker (2009a) ett arbete som två eller 
fler personer gemensamt genomför med ett specifikt syfte. 

Samordning används enligt Lindberg (2009) för beskrivning av hur dessa handlingar 
ska organiseras och kopplas samman. Begreppet särskiljer sig även från de andra två 
då det är något som kan göras i förväg, på en annan plats och av någon annan. 
Samordning används därför i relation till samverkan och inte som synonym. Däremot 
används samarbete och samverkan ofta som synonyma ord. Definitionerna är 
överlappande i den mening att bägge handlar om människors interaktion.  

I den här studien har vi har för enkel- och tydlighetens skull valt att använda 
samverkan som enhetligt begrepp och däri även inkludera samarbete. Idag används 
begreppen samverkan och samarbete även som synonymer i policy- och 
strategisammanhang. 

Landsbygder är områden som saknar en enhetlig definition. Det finns dock ett flertal 
vedertagna definitioner som beskriver begreppet ur olika perspektiv. I den här 
studien har vi valt att arbeta utifrån Jordbruksverkets (2015) definition. Där definieras 
en landsbygdskommun som en kommun som har max 30 000 invånare, där största 
tätorten har max 25 000 invånare och kommunen har en befolkningstäthet av minst 
fem invånare per kvadratkilometer (Jordbruksverket, 2015). I tillägg till detta 
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inkluderar vi även kommuner med lägre befolkningstäthet än fem invånare per 
kvadratkilometer, vilket enligt Jordbruksverket (2015) definieras som gles landsbygd. 

Utveckling är ett begrepp som saknar en vedertagen definition och genom historien 
har omgivits av politisk diskussion (Cowen & Shenton, 1996). Enligt Cowen & 
Shenton (1996) finns det hundratals definitioner men de påpekar att det finns två 
beskrivningar som är vanligt förekommande. Den ena definitionen som haft en 
framträdande roll historiskt sett är att se på utveckling som ett sätt att uppnå 
nationers utvecklingsmål samt uppnå och bibehålla självständighet genom 
ekonomiskt tillväxt.  

Det andra synsättet som lyfts fram har fokus på lokalsamhälle. Denna definition av 
begreppet omfattar eftersträvandet av att öka möjligheten att välja och att ge möjlighet 
att uppnå full potential. Dessa synsätt förutsätter båda att det finns ett sämre och ett 
bättre sätt att leva och att något går från ett sämre stadie till ett bättre där västerländsk 
ekonomi och kultur utgett normen som eftersträvats och definierats som utvecklat 
tillstånd (Cowen & Shenton, 1996). Begreppet har alltså en tvetydig definition, både 
som ett önskat stadie (att vara utvecklad) och som ett mål för en process samt att 
definieras som processen själv, att utvecklas.  

Idag menar Cowen & Shenton (1996) att begreppet utveckling allt oftare lyfts i 
korrelation till hållbarhet (m.a.o. Hållbar Utveckling). Hållbar utveckling som begrepp 
fick en definition redan år 1980 av International Union for Conservation of Nature and 
Natural Resources (IUCN) och publicerades i World Conservation Strategy (WSC). 
Där definieras utveckling som en process vars huvudsyfte är att tillgodose mänskliga 
behov och förbättra människans levnadsförhållanden genom förändringar av 
biosfären och användandet av resurser (IUCN, 1980). De menar även att utvecklingen 
ska ske med såväl kort- som långsiktig beaktning för sociala, ekologiska och 
ekonomiska faktorer för att anses som hållbar. 

För denna studies skull där utveckling sätts i relation till landsbygder i Sverige har vi 
valt att definiera utveckling som en process som ger lokalsamhället möjlighet att 
uppnå dess fulla potential och är hädanefter den definition studien utgår från. Med 
landsbygdsutveckling menar vi således utveckling, som kan vara av ekonomisk, 
social, kulturell och ekologisk natur och sker inom landsbygdsområden.  
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Besöksnäring är ett begrepp med avsaknad av en formell definition. Med det i åtanke 
har vi för denna studie valt att arbeta utifrån det synsätt som tas upp i Utredningen 
Sveriges besöksnäringen (2017). Det synsättet är följande: 

Besöksnäringen omfattar aktörer i de branscher som säljer tjänster 
till besökare - definierat genom de branscher som ingår i 
turismsatellitkontoberäkningarna. Det betyder att alla aktörer som 
har någon del av en försäljning till kunder vars konsumtion 
definieras som turismkonsumtion, eller är en del av en sådan 
bransch där detta gäller, kan sägas tillhöra besöksnäringen.  

(Utredningen Sveriges besöksnäring, 2017, s. 41) 

1.8 Disposition 

I det inledande avsnittet ovan har läsaren givits en introduktion till det undersökta 
ämnet som rör begreppet och fenomenet samverkan inom landsbygdsutveckling och 
besöksnäring. Inledningen har vidare gått in på problemställning, studiens syfte, 
frågeställningar och avgränsningar. Även studiens undersökningsområden samt en 
lista över valda definitioner återfinns i det avsnittet. I det följande avsnittet, avsnitt 
två, kommer det ges en presentation över den teoretiska referensram som ligger till 
grund för uppsatsen. I avsnitt tre presenteras de två valda metoderna samt studiens 
tillvägagångssätt. Det efterföljande avsnittet, avsnitt fyra, presenterar resultat och 
analys från studiens datainsamling. Slutligen binds hela uppsatsen ihop i avsnitt fem i 
form av en avslutande diskussion samt förslag på framtida forskning. 
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2 Teoretisk referensram  
Här presenteras tidigare forskning och teorier om samverkan som fenomen och dess effekter, 
förutsättningar för framgångsrik samverkan och dess applicering, kritik och problematik kring 
samverkan samt utveckling som fenomen och dess funktion. 

2.1 Samverkan som fenomen och dess effekter 

Enligt Lindberg (2009) är det inte självklart vad samverkan konkret innebär, vem som 
bör samverka med vem och inte heller när samverkan bör ske utan det kan ses på 
olika sätt. Samverkan kan ses som en relation mellan människor som jobbar inom 
olika organisationer. Det finns även andra synsätt som istället ser på samverkan som 
att det sker ett utbyte mellan organisationer, en transaktion mellan deltagarna. Sättet 
att se på samverkan som en transaktion eller en relation påverkar även hur 
samverkansformerna gestaltas (Lindberg, 2009). 

Inom näringsliv förekommer samverkan enligt Hall (2008) både horisontellt och 
vertikalt. Horisontellt när samverkan sker mellan olika myndigheter som exempelvis 
ansvarar för olika turismrelaterade aktiviteter på samma nivå (lokal, regional och 
nationell nivå) och vertikalt när samverkan sker mellan de olika nivåerna (Hall, 2008).  

Huxham, Vangen, Huxham & Eden (2000) menar att det går att sammanfatta skälen 
bakom samverkan i de tre kategorier finansiella, ideologiska och moraliska. Lindberg 
(2009) belyser att näringslivets argument för samverkan många gånger är att utveckla 
nätverk som genererar lärande eller så är de av ekonomiska slag. Ekonomiska skäl 
räknas som en av de vanligaste anledningarna bakom samverkan. Det kan röra 
tillgång till resurser, konkurrenskraft, effektivitet samt att sprida risker och dela 
kostnader. I kunskapsintensiva branscher där kunskapsutvecklingen går snabbt 
framåt, samt i sammanhang där det arbetas med innovationer återfinns även lärande 
och kunskapsöverföring, även kallat för kunskapsmässiga argument för samverkan.  

Syssner (2008) belyser att förmågan till samverkan, samarbete, lärande och förtroende 
även är bidragande orsaker till att en del regioner utvecklar en starkare ekonomi än 
andra. Inom den offentliga sektorn uppvisas ofta både ekonomiska argument uttryckt 
i effektivitet samt ideologiska argument där det hävdas att samverkan är enda 
möjligheten att kunna hantera samhällets komplexa fenomen (Lindberg, 2009). 

Den offentliga sektorn har ur ett samhällsperspektiv tagit på sig ansvar för 
medborgarna och delar det ansvaret mellan stat, landsting och kommun. De möter 
många problem av så komplex karaktär att det krävs att flera olika organisationer gör 
insatser och tar ett samlat ansvar för att undvika att medborgare hamnar ”mellan 
stolarna”. Då sker samverkan utifrån en rättssäkerhetsaspekt (Lindberg, 2009). 
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I vissa fall av samverkan återfinns en demokratisk aspekt. I de fallen förväntas 
samverkan generera ökat inflytande för lokala aktörer och medborgare och ses som ett 
sätt att omvända samhällets maktrelationer. Det är vidare ett sätt att uppnå social 
rättvisa. Andra argument bakom vikten av samverkan är gemensamt och socialt 
ansvarstagande, vilket kan röra frågor som fattigdom, miljö och hälsa. Med andra ord 
frågor där organisationer bör samverka för att skapa en gemensam vision för 
framtiden (Lindberg, 2009). 

Huxham et al. (2000) & Lindberg (2009) menar även att en de mest självklara 
anledningarna för organisationer att samverka är att de på så sätt har möjlighet att 
uppnå och genomföra sådant de inte kan på egen hand. Enligt Lindberg (2009) kan 
samverkan även ske i ett mer symboliskt syfte, exempelvis då organisationer ser 
samverkan som en möjlighet att möta krav från omvärlden samt möta sina kunders 
behov. En samverkande organisation framstår som en modern organisation, vilket i 
sin tur genererar legitimitet. Det är även lättare att positionera sig och bygga 
trovärdighet genom att visa hur samverkan gestaltar sig i organisationen (Lindberg, 
2009). 

Samverkan mellan företagare och offentliga aktörer så som kommuner och 
regionförbund är viktigt då det ofta är de offentliga aktörerna som kontrollerar de 
medel som är nödvändiga för turistisk utveckling, särskilt i perifera regioner med 
många små företag (Wilson, Fesenmaier, Fesenmaier & Van Es, 2001). Det gör att 
företagare är i en slags beroendeställning till den offentliga sektorn. På samma sätt är 
offentliga aktörer beroende av lokala företagare då det är svårt att lyckas med 
satsningar inom turism utan att de är förankrade hos det lokala näringslivet (Wilson 
et al. 2001). 

Wilson et al. (2001) menar att samverkan är en förutsättning för skapandet av en 
konkurrenskraftig turistisk produkt och i förlängningen utvecklingen av en 
framgångsrik landsbygdsdestination. Effekten av detta blir då att kundunderlaget för 
service blir större och den ekonomiska tillväxten i området ökar vilket är 
förutsättningar för en levande landsbygd (Utredningen Sveriges besöksnäring, 2017).  

Partnerskap är en form av samverkan som kan gestalta sig i formella relationer mellan 
offentliga och privata organisationer som regleras via kontrakt. En sådan relation 
förekommer i många varianter men grundar sig i en samverkan mellan privat och 
offentlig sektor där den privata sektorn erbjuder en offentlig tjänst (Lindberg, 2009). I 
en sådan situation anger termen partnerskap enligt Mörth & Sahlin-Andersson (2006) 
att de olika offentliga och privata aktörerna är just partners och därmed varken över- 
eller underordnade varandra. Partnerskapen kan även inträffa utan kontrakt samt 
vara både formella och informella (Mörth & Sahlin-Andersson, 2006).   
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Enligt Mörth & Sahlin-Andersson (2006) är samverkan och relationer baserade på tillit 
starkt betonade inom partnerskap. Även Dahlstedt (2011) visar på betydelsen av 
samverkan inom partnerskap. Partnerskap är en form av maktutövande som blivit allt 
vanligare under de senaste decennierna. Dahlstedt (2011) menar att partnerskap, som 
bygger på sektorsövergripande samverkan mellan aktörer, är en företeelse på det 
turistiska fältet som visar på svårigheter att separera maktens olika dimensioner från 
varandra.  

2.2 Förutsättningar för framgångsrik samverkan och dess 
applicering inom turism och landsbygdsutveckling 

Huxham et al. (2000) belyser att gemensamt syfte, empati, kompromissande samt 
förtroende är av stor vikt för en fungerande samverkan. Även Lindberg (2009) & Hall 
(2008) belyser att förtroende och öppenhet är viktiga faktorer inom samverkan då det 
oftast handlar om långsiktiga relationer. Vidare menar Hall (2008) att arrangemang 
som syftar till att bygga nätverk och stimulera samverkan kan ta tid då förtroendet 
mellan berörda parter är något som måste byggas upp över tid. Detta blir särskilt 
påtagligt om de olika parterna härstammar från skilda sektorer med olika 
organisationskulturella bakgrunder (Hall, 2008). 

Wilson et al. (2001) påvisar i sin studie att tre av tio faktorer, som är förutsättningar 
för framgångsrik turismutveckling på landsbygderna, handlar om paketering och 
samverkan. De tre faktorerna är “A Complete Tourism Package”, ”Coordination and 
Cooperation between Businesspersons and Local Leadership” samt “Coordination and 
Cooperation between Rural Tourism Entrepreneurs” (Wilson et al., 2001). Dessa punkter 
styrks även i Panyik, Costa & Rátzs studie från 2009 där de undersökt faktorer som 
bidrar till utvecklingen av framgångsrika evenemang. 

Samverkan mellan entreprenörer inom landsbygdsturism är enligt Wilson et al. (2001) 
även av stor vikt för en välfungerande turistisk produkt. Utöver samverkan, är ett bra 
nätverk och koordinering av berörda parter också av stor betydelse för den turistiska 
produkten. En komplett turistisk produkt går ut på att främja en destination som 
helhet istället för enskilda attraktioner. Syftet är att locka besökare till platsen, få dem 
att stanna kvar längre tid än det tar att besöka en huvudattraktion, spendera pengar 
samt bli återkommande besökare. Genom att arbeta med samverkan och därigenom 
med paketering av den turistiska produkten, har framgångsrika 
landsbygdsdestinationer skapat en bra mix av logi, restauranger och attraktioner och 
därmed lyckats främja destinationen som helhet (Wilson et al. 2001). 
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2.3 Kritik mot och problematik kring samverkan  

Huxman (1996) belyser att samverkan inte alltid är en enkel process. Svårigheter och 
missuppfattningar kan enligt Huxham (1996) och Huxham et al. (2000) uppstå om de 
som deltar i samverkan har olika syften med att samverka eller om deltagarnas 
värderingar, uppdrag och arbetsuppgifter skiljer sig mycket åt. Organisationer kan 
även ha svårigheter att samverka om deltagarnas språkbruk eller deras 
organisatoriska kulturer skiljer sig. 

Enligt Hall (2008) kan det faktum att samverkan är en politisk aktivitet försvåra 
arbetet kring samverkan, särskilt inom besöksnäringen då många olika parter är 
involverade i beslutsprocesserna. Lindberg (2009) påpekar att samverkan mellan 
organisationer inte alltid är enkelt och inte heller enbart resulterar i positiva effekter. 
Även Hudson (2001) instämmer i detta och menar att samverkan, i de fall den 
stimuleras enbart mellan ett fåtal utvalda, är exkluderande mot de som inte ges 
möjlighet att delta och påverka. 

Hall (2008) belyser en del av problematiken kring samverkan och menar att en 
avsaknad av enskilda myndigheter med ansvar för turismutveckling har lett till 
förvirring gällande turismutvecklingen och dess planeringsprocess hos den privata 
industrin och de lokala myndigheterna. Vidare menar Hall (2008) att de olika 
strukturerna inom besöksnäringen som bransch inneburit stora svårigheter gällande 
samverkan inom planeringsprocesserna. 

Mörth & Sahlin-Andersson (2006) visar på fyra exempel på svårigheter som kan 
uppstå vid en sektorsövergripande samverkan. Självständighet, avgränsning, ansvar 
och trovärdighet är alla områden där det kan uppstå dilemman. Dilemmat kring 
självständighet berör aktörernas avvägning mellan samordning och autonomi och 
uppstår oftast i situationer där konkurrerande organisationer ska samverka inom 
partnerskap. Avgränsningsdilemmat kan uppstå när de frågor som berörda parter 
inom samverkan ska arbeta med handlar om större globala problem. Det kan vara 
problem som inte kan lösas på egen hand av enbart en organisation och därmed är 
svåra att avgränsa (Mörth & Sahlin-Andersson, 2006).  

Vidare menar Huxham (1996) att ett av de största dilemman som riskerar att uppstå i 
samverkanssituationer är spänningar mellan autonomi samt hur ansvar redovisas. En 
stor del av samverkan är beroende av det faktum att deltagarna har en rätt stor frihet 
som ger möjlighet att agera utanför de formella och traditionella gränserna. Ett 
exempel på det kan vara att de bör vara kapabla att fatta en del beslut utan att behöva 
återgå till och hitta förankring hos sin ordinarie verksamhet, det är ett oerhört 
tidskrävande moment och kan i värsta fall även leda till att den planerade samverkan 
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stannar av. En avsaknad av beslutskraft inom en samverkan mellan organisationer 
kan med andra ord leda till en minskad handlingskraft (Huxham, 1996). 

För att undvika svårigheter med trovärdighet menar Mörth & Sahlin-Andersson 
(2006) att det är viktigt att samtliga parter uppfattar samverkan som legitimt samt att 
samverkan uppfattas vara av värde ur både politiskt, samhälleligt och ekonomiskt 
perspektiv. Även ansvar riskerar att bli ett dilemma inom samverkan, det då det finns 
en risk att ansvaret sprids ut så mycket mellan de som deltar i samverkan att ingen i 
slutändan kan hållas ansvarig (Mörth & Sahlin-Andersson, 2006). 

Nordfeldt & Stenbacka (2008) belyser att det vuxit fram en allt tydligare kritik mot 
begreppet och metoden partnerskap då det anses vara allt för diffust. Gränserna inom 
partnerskap anses otydliga och dess funktion gestaltar sig på olika sätt i skilda 
sammanhang. Lindberg (2009) menar att partnerskap mellan organisationer blivit allt 
vanligare och kan antas vara ett ”organisationsmode” i takt med att samverkan allt 
mer blivit en universallösning på de flesta problem. Även Dahlstedt (2011) menar att 
partnerskap presenteras som lösning på de flesta problem och utmaningar i dagens 
samhälle. Både på regional, lokal, nationell och internationell nivå återfinns tecken på 
att samverkan i partnerskap har blivit en nödvändighet inom turismpolitiken 
(Dahlstedt, 2011). Enligt Lindberg (2009) har samverkan de senaste decennierna blivit 
en så pass stark föreställning att det anses vara ett måste längs verksamheters väg till 
framgång.  

Efter denna genomgång av de teorier som finns kring samverkan följer nu en kort 
redogörelse kring utveckling och hur landsbygdsområden kan utvecklas med hjälp av 
turism. 

2.4 Utveckling av landsbygdsområden med hjälp av turism 

Utveckling är ett socialt konstruerat fenomen med grund i västerländsk kultur där 
grundtanken bakom är att samhället förändras till något bättre (Cowen & Shenton, 
1996). De lyfter att trenderna sedan 1960-talet allt mer har lagt fokus på minskning av 
fattigdom, ökad jämlikhet och minskad arbetslöshet även om den ekonomiska 
aspekten med införskaffning av ekonomiska medel fortsatt är stark. 

Regionalt och nationellt utvecklingsarbetet i Sverige och även i andra delar av världen 
har varit inriktat mot att tillgodose behov av ekonomisk och social stabilitet enligt 
Bohlin, Brandt & Elbe (2016) samt Sharpley & Telfer (2015). De menar att regionala 
utvecklingsstrategier och planer länge fokuserat på att omfördela ekonomiska 
aktiviteter samt stimulera dessa i rurala miljöer, med andra ord skapa och bibehålla 
arbetstillfällen inom landsbygdsområden. Detta för att motverka centraliseringen som 
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sker i stora delar av världen och möjliggöra att befolkning kan leva och utvecklas även 
i perifera regioner. 

Initialt gällde insatserna främst traditionella industrier men allt eftersom försöken 
misslyckades började man vända sig allt mer mot turismen (Andersson & Molina, 
2008; Bohlin, Brandt & Elbe 2016). De påpekar att detta ansågs vara ett logiskt 
tillvägagångssätt till följd av den allmänna uppfattningen att turism är detsamma som 
rekreationsresor till idylliska naturlandskap som främst finns inom 
landsbygdsområden.  

Utvecklingen inom turismen och landsbygd styrdes till en början av staten som även 
ansvarade för fördelningen av ekonomiska medel. Allt eftersom ekonomin i stort 
förändrats mot en syn där offentlig sektor separeras från näringslivet lyftes även 
utvecklingsansvaret inom turistbranschen, som ansågs vara en ren näring, allt mer 
över till så kallade DMOs (Destination Management Organisations) (Bohlin, Brandt & 
Elbe, 2014). Parallellt med denna utveckling lyftes även ansvaret för utveckling ned 
från staten till lokalsamhället och regionförbunden (Andersson & Molina, 2008). 

Enligt Sharpley & Telfer (2015) valdes inte turism i första hand som drivkraft i 
utvecklingen på grund av dess lämplighet. Den sågs snarare som enda kvarstående 
möjligheten efter alla misslyckade försök till att stimulera andra traditionella 
industrier som ändock drogs till städerna på grund av närhet till konsument och 
arbetskraft menar Bohlin Brandt & Elbe (2016). Med denna förändring som innebar en 
kommersialisering av turism till skillnad från den tidigare folkrörelsen framträdde 
även begrepp som tillväxt och innovation samt modeord som nätverk, kluster och 
samverkan. Vidare menar Bohlin, Brandt & Elbe (2016) att föreställningen om att 
turismen är en faktor som kan rädda nästan alla landsbygdsområden från att dö ut 
saknar belägg och att mer forskning bör göras. 
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3 Metod 
Här redovisas studiens två metoder, semistrukturerade intervjuer och dokumentstudier, 
studiens urval och tillvägagångssätt efterföljt av en diskussion kring tillförlitlighet, äkthet 
samt val av metod och källor. 

3.1 Inledning 

Denna studie är av explorativ karaktär då det enligt Björklund & Paulsson (2012) är 
passande för studier som ämnar uppnå grundläggande förståelse genom 
undersökandet av ett område. 

Då studiens syfte är att förstå och beskriva ett identifierat problemområde används ett   
hermeneutiskt angreppssätt och en kvalitativ metod. Enligt Bryman (2018) lämpar sig 
kvalitativa metoder för att komma åt detaljerade svar och den intervjuades egna 
tankar, idéer och ståndpunkter. Motsatsen är kvantitativa metoder vilka istället 
genererar snabbare och kortare svar (Bryman, 2018). Andersen (1998) belyser att 
kvalitativa metoder skapar en mer djupgående förståelse för det studerade problemet, 
vilket passar studiens syfte bra.  

Studien har ett abduktivt tillvägagångssätt vilket innebär att en teoretisk förståelse 
sprungen ur det sammanhang och den världsbild de studerade är formade av, legat 
till grund för själva studien. Den teoretiska referensramen som empirin ställs mot har 
formats av dessa värderingar för att förklara och förstå deltagarnas synsätt på de 
ställda forskningsfrågorna (Bryman, 2018). Detta var nödvändigt för att förstå ett 
fenomen som samverkan i ett samhällsperspektiv.  

3.2 Semistrukturerade intervjuer  

Den huvudsakliga forskningsmetoden som använts i studien är semistrukturerade 
intervjuer, detta då den metoden ansågs bäst lämpad i förhållande till studiens syfte 
och frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman (2018) en 
intervjumetod där forskare utgår från en intervjuguide (lista med specifika teman), 
men den intervjuade har möjlighet att utforma sina svar på eget sätt. Vidare menar 
Bryman (2018) att semistrukturerade intervjuer även innebär en flexibel 
intervjuprocess då tyngdpunkten ligger på hur den intervjuade tolkar och uppfattar 
frågor och skeenden. 

3.3 Dokumentstudie 

Utöver de intervjuer som ligger till grund för studien har även en översiktlig 
dokumentstudie utförts. Offentliga dokument har enligt Bryman (2018) ett 
förmedlande syfte som uppfattas som positivt av upphovsmän och de representerade 



20 
 

organisationerna. Dokument ger utomstående en inblick i vad som händer inom 
organisationer och hur de agerar i verkligheten. Dock påpekar Bryman (2018) att man 
bör vara aktsam gällande detta då flertalet forskare menar på att dokument inte bör 
läsas rakt av som en verklighet utan sättas i relation till i vilken kontext de skrevs och 
vilka som är den avsedda läsekretsen (Bryman, 2018). 

3.4 Urval  

Urvalet av informanter har skett genom ett målinriktat icke-sannolikhetsurval. Det 
innebär att informanter som är av relevans för förståelse av en social företeelse väljs ut 
(Bryman, 2018). Vidare menar Bryman (2018) att målet med användandet av ett 
sådant urval är att på ett strategiskt vis välja ut personer som är relevanta för studiens 
syfte och frågeställningar. För denna studie har det inneburit att en nyckelperson från 
vardera ”nivå” (det lokala näringslivet, kommunen samt regionen) med koppling till 
de två studieområdena valdes ut och har deltagit som studiens informanter. 

Genom det målinriktade urvalet identifierades totalt sex nyckelpersoner (tre med 
koppling till vardera av studiens undersökningsområden) och har utgjort studiens 
informanter. Beskrivning av samtliga informanter följer nedan. Först i form av en 
överskådlig tabell och därefter en kort presentation över samtliga informanters 
position. 

Tabell 1: Informanter som deltagit i studien. 

Informant Yrkestitel/ arbetsposition 

1. Mikael Näsström Näringslivschef (Sollefteå Kommun) 

2. Anna Stighall Receptionsansvarig Hotell Wilhelmina (Vilhelmina) 

3. Peter Sagebro Tillväxtsamordnare (Region Västernorrland) 

4. Ulrica Burman Utvecklingschef (Vilhelmina Kommun) 

5. Ulf Henriksson VD Junsele Promotion AB (Junsele) 

6. Janne Wiktorsson Projektledare, Västerbotten Experience Center (Region Västerbotten) 

1. Mikael Näsström  
Näringslivschef och arbetar som avdelningschef för tillväxtavdelning vid Sollefteå 
kommun. Han har arbetat inom det kommunala systemet i över 25 år och varit aktiv 
inom besöksnäringen sedan mitten av 2000-talet.  

2. Anna Stighall 
Receptionsansvarig på Hotell Wilhelmina där hon arbetar sedan sex år tillbaka. 
Tidigare har hon arbetat inom restaurangbranschen.  
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3. Peter Sagebro 
Tillväxtsamordnare vid Region Västernorrland. Har tidigare (år 2011–2014) arbetat på 
Visit Västernorrland inom olika projekt. Visit Västernorrland blev vid årsskiftet 2014–
2015 en del av tillväxtenheten och arbetar med liknande frågor men inom olika 
organisationer. 

4. Ulrica Burman 
Utvecklingschef på Vilhelmina kommun och ansvarar för områdena näringsliv, 
turism, fritid och kultur. Har arbetat på utvecklingsenheten sedan år 2014, innan det 
har hon både arbetat statligt samt varit egenföretagare inom servicenäringen.  

5. Ulf Henriksson  
Driver Junsele djurpark och camping där han arbetat sedan år 1984. Har en bred 
arbetsroll där han är allt ifrån VD till djurskötare.  

6. Janne Wiktorsson  
Projektledare för besöksnäringen vid Region Västerbotten, just nu med projektet 
Västerbotten Experience Centers. Han har tidigare arbetat som centrumutvecklare i 
Umeå centrum samt utvecklare för ett köpcentrum i Umeå under flera år.  

Urvalet till den kompletterande dokumentstudien omfattar fem officiella strategiska 
dokument utfärdade av offentliga organisationer med ansvar för lokal, regional samt 
nationell utveckling. Dokumenten som granskats är: En nationell strategi för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020, Västernorrlands läns Framtid 
Västernorrland - Regional Utvecklingsstrategi för länet 2011–2020, Regional 
utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014–2020, Vilhelmina Kommuns Lokala 
utvecklingsstrategi 2014–2020. I avsaknad av lokal utvecklingsstrategi gällande Sollefteå 
kommun har vi granskat deras projektbeskrivning för Arena Höga Kustens Inland. 
Dessa dokument har valts ut då de anses som vägledande i den offentliga sektorns 
arbete kring regional utveckling inom de avgränsade studieområdena. För översikt 
över urvalet se tabell 2. 
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3.5 Tillvägagångssätt   

Vid insamlandet av empiri har semistrukturerade intervjuer samt kompletterande 
dokumentstudier använts som metod. Intervjuerna bestod av ett fåtal, öppna frågor 
som utgick från en intervjuguide med förutbestämt tema. I semistrukturerade 
intervjuguider skapas teman att utgå från under intervjutillfällena, men det lämnas 
stort utrymme för fördjupning och alternativa frågor (Alvesson, 2011), vilket passade 
bra för att besvara studiens forskningsfrågor. Det förutbestämda temat som användes 
var samverkan som fenomen och begrepp i landsbygdsområden. Innan intervjuguiden 
användes testades guiden på en utomstående för att säkerställa att den var förståelig 
och användbar. 

Första kontakt med studiens informanter var via mail där de blev tillfrågade att delta 
samt delgavs information om studiens innehåll, varför de var av intresse för intervjun, 
vilka sorts frågor som kommer ställas samt vad som kommer ske med informationen 
som samlas in. De blev även tillfrågade om de, ifall de tackade ja till deltagande, gick 
med på en röstinspelning av intervjun för underlättande av det efterföljande 
analysarbetet av resultatet. Inspelning av intervjuerna är som Bell (2006) nämner, en 
förutsättning för den efterföljande anteckningsarbetet av resultatet.  

I de två fall där de tillfrågade inte svarade på mailet följdes kontakten upp med ett 
telefonsamtal. I bägge fallen hade mailen inte nått hela vägen fram till informanten 
och via telefon tackade de ja till att delta. Samtliga sex tillfrågade informanter tackade 

Tabell 2: Översiktlig tabell av studiens urval 
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ja till att delta i undersökningen och godkände även röstinspelning av intervjun. Det 
första mailet följdes upp av ytterligare kontakt via mail med syfte att bestämma 
praktiska detaljer för den kommande intervjun.   

Studiens intention var att genomföra samtliga intervjuer direkt på plats i anslutning 
till studieområdena Junsele och Vilhelmina. Det ändrades dock till telefonintervjuer 
under arbetets gång då studien kom att omfatta även kommunala och regionala 
tjänstemän som var stationerade på övriga orter med arbetsplats förhållandevis långt 
utanför de två studieområden.  

Telefonintervjuer innebär som Bryman (2018) belyser, begränsade möjligheter att läsa 
av informantens kroppsspråk samt se eventuella reaktioner på frågorna. Vidare menar 
Bryman (2018) att telefonintervjuer kan vara tekniskt svårare att genomföra, men att 
de är desto mer tids- och kostnadseffektiva. Med tanke på denna studies tidsram var 
det faktorer som i kombination med den geografiska spridningen bland 
informanterna, blev avgörande vid valet av telefonintervjuer som intervjumetod. 

Inför intervjutillfället skickades det valda huvudtemat ut till informanterna via mail 
innan själva intervjun. Telefonintervjuerna genomfördes under tre dagar där 
intervjutiderna fördelades utifrån informanternas tillgänglighet. De fyra första 
intervjuerna skedde den 2a maj 2018, den femte den 3e maj 2018 samt den sjätte 
intervjun den 4e maj 2018. Intervjuerna varade i mellan 20 – 30 minuter vardera. 

I början av samtalet delgavs informanterna kortfattad information om studiens 
bakgrund, vad som kommer ske med intervjumaterialet samt påminnelse om att deras 
deltagande är frivilligt och de har rätt att avbryta när som helst. Informanterna blev 
även tillfrågade huruvida det var okej att nämna deras namn i studien, varav alla 
svarade att det gick bra. I de enstaka fall det uppstod oklarheter kring en 
frågeställning under intervjutillfällena försökte vi som intervjuare förklara frågan mer 
ingående utan att vara ledande i vår formulering. 

Redan vid första mailkontakten fick de frågan om de godkände inspelning men vid 
intervjutillfället kontrollerades det en extra gång. Vid avslutandet av intervjuerna blev 
samtliga tillfrågade om de hade någon fundering eller mer att tillägga till intervjun, 
samt fick erbjudande om att få ta del av det färdiga materialet längre fram. 

Inspelning av intervjuerna bidrog som Bell (2006) nämner till att säkerställa att 
anteckningar som togs under intervjun var korrekta. Alvesson (2011) menar att det 
kan vara svårt att ha fullständig överblick och tänka ut rätt fråga att ställa om det 
samtidigt ska föras anteckningar. Det momentet underlättades dock i denna studie då 
båda författarna kunde närvarande vid varje tillfälle. Det innebar att en kunde 
fokusera på att hålla i intervjun och den andra kunde föra noggranna anteckningar. 
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Efter varje tillfälle lyssnades inspelningen igenom så snart som möjligt för att fylla i 
anteckningarna mer detaljerat och kontrollera att allt antecknats korrekt och inget 
viktigt utelämnats. 

Att transkribera allt intervjumaterial är enligt Bryman (2018) en oerhört tidskrävande 
process som genererar stor mängd data att hantera under analysen och anses inte vara 
nödvändigt i de fall då all data inte är användbart och relevant för studien. Genom 
noggranna anteckningarna under intervjuerna och efterföljande genomlyssningar av 
inspelningarna med syfte att säkerställa att inget viktigt missats, har enbart de delar 
som var relevanta för denna studie detaljerat antecknats ner.  

Även den kompletterande metoden dokumentstudier där användandet och 
beskrivandet av begreppen och fenomenen samverkan och samarbete granskades i 
fem skilda dokument, bidrog till studiens totala resultat då det sattes i relation till 
data från intervjuerna. Detta gör att dokumenten i enlighet med vad Bryman (2018) 
diskuterar sattes i direkt relation till den kontext de skrivits och dess avsedda 
läsarkrets.  

I granskningen av dokumenten har vi räknat hur många gånger ordet samverkan och 
dess synonym samarbete omnämnts samt granskat i vilka sammanhang begreppen 
använts och i vilken utsträckningen de beskrivs. Med hjälp av den granskningen 
kunde vi identifiera mönster som sedan lyftes upp i resultatet. 

Studiens resultat från dokumentgranskningarna och intervjuerna presenteras i 
löpande text i förhållande till forskningsfrågorna. I den löpande texten används 
informanternas yrkestitel då det är den och inte egennamnen som är av intresse. Den 
översiktliga granskningen av dokumenten presenteras även genom några utvalda 
direktcitat.  

För analys av resultatet har arbetet utgått från principen analytiska jämförelser. Det 
innebär som Svenning (2003) presenterar, ett sökande efter regelbundenheter och 
mönster. Det går att applicera analytiska jämförelser på två sätt, denna studie har 
arbetat med det utifrån olikhetsmetoden. Enligt Svenning (2003) är det ett letande 
efter olikheter efter i annars likartat material. Det ansågs vara en passande metod då 
studien undersökt liknande utvecklingsstrategier samt intervjuat informanter på 
samma nivå (lokal, kommunal, regional) inom två olika studieområden. Analysarbetet 
tog avstamp i intervjuerna där teman identifierades och sattes i förhållande till de 
offentliga dokumenten och tidigare forskning. 
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3.6 Tillförlitlighet och äkthet  

Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att se över kvalitén i en 
undersökning. Inom kvalitativa studier använder sig en del forskare dock av 
begreppen tillförlitlighet och äkthet som substitut för validitet och reliabilitet 
(Bryman, 2018). Vilket vi valt att göra även i denna studie.  

Bryman (2018) menar att tillförlitlighet bygger på de fyra grundkriterierna 
trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Ett sätt att 
höja tillförlitligheten på en studie är enligt Björklund & Paulsson (2012) & Bryman 
(2018) användandet av mer än en metod eller datakälla (triangulering). Den här 
studien har tagit hänsyn till det genom att använda sig av datatriangulering då flera 
olika datakällor (i detta fall informanter samt dokument) använts vid studiens 
datainsamling. 

Äkthet är ett begrepp som bygger på de underliggande kriterierna rättvis bild, 
ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, taktisk autenticitet samt katalytisk autenticitet 
(Bryman, 2018). Alvesson (2011) belyser vikten av att även eftersträva en god 
representativitet. Syftet med variation och bredd är undvikande av skevhet och att 
skapa en så heltäckande bild som möjligt. Inom våra studieområden har ett strategiskt 
urval ur den totala populationen som kan uttala sig i frågor som rör samverkan för 
lokal och regional utveckling av besöksnäringen samt officiella utvecklingsstrategier 
gjorts. Genom det har vi i denna studie eftersträvat en god representativitet, vilket kan 
anses styrka studiens äkthet.  

Att en av studiens författare är från ett av de studerade undersökningsområdena och 
därmed har viss förkunskap kan påverka studien och dess resultat. I detta fall anser vi 
dock inte att det påverkat studien i någon väsentlig utsträckning, dels då den andra 
författaren av studien inte har någon anknytning till områdena samt att intervjuerna 
inte behandlat frågor av personlig karaktär utan ett ganska neutralt ämne.  

3.7 Metod och källkritik 

Kvalitativa intervjuer valdes som huvudmetod då det ansågs som den bäst lämpade 
metoden för den här undersökningen. Bell (2006) nämner intervjuers flexibilitet som 
en av metodens största styrkor. Till skillnad från exempelvis enkäter, innebär 
intervjuer en möjlighet att följa upp idéer och gå in på känslor och motiv som är 
omöjligt i en enkät. Vidare menar Bell (2006) att enkäter utesluter eventuella 
följdfrågor samt fördjupning och utveckling av svaren, vilket är möjligt genom 
intervjuer och därför passande för den här studiens syfte.  

En styrka med intervjuer är enligt Björklund & Paulsson (2012) att den information 
som metoden genererar är av direkt relevans för studiens valda syfte. Intervjuer 
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innebär även möjlighet att anpassa frågorna utifrån respondenten och dennes tidigare 
svar. Den individuella anpassningen innebär möjlighet för en djupare förståelse 
menar Björklund & Paulsson (2012). Då den valda intervjuformen blev 
telefonintervjuer, gick studien miste om att kunna tolka fler signaler, exempelvis 
respondentens kroppsspråk, vilket enligt Björklund & Paulsson (2012) hade kunnat 
bidra till en ännu djupare förståelse. Telefonintervjuerna innebar dock en 
resursbesparing både i form av tid och kostnader, vilket är något som Björklund & 
Paulsson (2012) annars belyser som en potentiell svaghet med direkta intervjuer då 
det ofta är en väldigt tidskrävande metod.  

Som komplement till telefonintervjuerna genomfördes även en dokumentstudie då vi 
ansåg det nödvändigt för att bilda en bredare förståelse och övergripande bild av 
begreppet och fenomenet samverkan i kontexten landsbygdsutveckling och 
besöksnäring. 

I ett försök att uppnå en väldokumenterad grundkunskap med god förankring i 
samhällsvetenskap, har vi i så stor utsträckning som möjligt använt oss 
referentgranskat material samt officiella dokument fastslagna av myndigheter. Vi har 
vidare eftersträvat att använda oss av primärkällor, vilket innebär att information 
inhämtas direkt från källan (Svenning, 2003). I några enstaka fall i inledningen har 
dock andra sorts källor som exempelvis webbsidor används i brist på vetenskapligt 
material. I dessa fall har vi alltid utfört en bedömning av källans tillförlitlighet och 
informationens väsentlighet för studien innan användning.  
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4 Resultat och analys  
Här redovisas ett kombinerat resultat och analysarbete av studiens två datainsamlingar. 

4.1 Olika syner på samverkan 

Samverkan ses som viktigt inom både besöksnäring och landsbygdsutveckling av 
samtliga intervjuade personer, även om förståelsen av begreppet inklusive 
abstraktionsnivån skiljt sig från fall till fall. Hall (2008) belyser dock att samverkan 
inom just besöksnäringen kan erbjuda utmaningar då det är många olika aktörer 
involverade i beslutsprocesserna. 

Tillväxtsamordnaren på region Västernorrland poängterade att samverkan i sig inte 
besitter något värde utan bör ses som ett verktyg där användandet av detta verktyg är 
avgörande för dess roll. Han menade dock att verktyget är ett av de viktigaste när det 
arbetas med utveckling och att det kan vara en förutsättning för gränsöverskridande 
projekt där olika parter sitter på olika mandat.  

Att samverkan anses vara av största vikt för samhällets utveckling framgår även 
tydligt i de officiella strategiska dokumenten som granskats. I En nationell strategi för 
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 omnämns begreppen samverkan 
och samarbete vid totalt 174 tillfällen på dokumentets 68 sidor. I strategin omnämns 
begreppet samverkan återkommande under majoriteten av dokumentets huvud- och 
underrubriker. Hur begreppet används varierar mellan exempelvis att samverkan är 
ett krav, en förutsättning, är av stor betydelse, är nödvändig, att samverkan kan vara 
avgörande, att det krävs stärkt samverkan samt att samverkan ska vidareutvecklas 
(Regeringskansliet, 2015). Att samverkan är en given förutsättning och ses som en 
universallösning upprepas kontinuerligt. Inom strategin nämns vikten av samverkan 
mellan de olika nivåerna (lokal, regional och nationell) samt andra aktörer i flera 
sammanhang. Exempelvis genom följande citat: ”Samarbetsprojekt bör i ökad 
utsträckning genomföras i samverkan mellan relevanta nivåer och sektorer” 
(Regeringskansliet, 2015, s. 48). Strategin påpekar vikten av stärkt samverkan inom 
alla nivåer ytterligare genom följande citat: 

Inom ramen för denna strategi har de statliga myndigheterna 
utvecklat ett samarbete med varandra, men samarbetet med 
aktörer på regional nivå behöver stärkas. Det är väsentligt att det 
strategiska planeringsarbetet går vidare i samverkan med berörda 
aktörer på olika nivåer samt att dialogen med näringslivet 
förstärks. 

(Regeringskansliet, 2015, s.31). 
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Detta är ett återkommande mönster även i de övriga officiella strategiska dokumenten 
som granskats. I regionala utvecklingsstrategin för Västernorrlands län, Framtid 
Västernorrland! – Regional utvecklingsstrategi för länet 2011–2020 som har ett omfång av 
43 sidor används orden samverkan och samarbete totalt 44 gånger. Redan i den 
inledande omvärldsanalysen statueras samverkans roll i regionala utvecklingen 
tydligt, där står att läsa: ”Hur länet lyckas utifrån sina givna förutsättningar beror på 
vår anpassningsförmåga, vår kapacitet att se möjligheter i det nya och hur vi kan 
samverka i gamla och nya kombinationer.” (Länsstyrelsen Västernorrland, 2014, s. 7). 

Samverkan presenteras, i likhet med den nationella strategin, som en grundsten för 
lyckad utveckling och appliceras som lösning på de allra flesta utmaningar och 
problem som omnämns i strategin. I många fall framhålls samverkan även som en 
avgörande faktor, det vill säga utan samverkan kan inte problemen lösas eller målen 
uppnås. Detta är oberoende om frågan som diskuteras handlar om utbildning, 
arbetskraft, infrastruktur eller innovation. 

Samma mönster går även igen i Västerbottens läns regionala utvecklingsstrategi. Där 
omnämns begreppen 109 gånger på 40 sidor. Skillnaden är att samverkan inte direkt 
omnämns som universell lösning eller framgångsfaktor utan används desto flitigare i 
varje område som beskrivs i dokumentet. 

Även på kommunal nivå återkommer liknande mönster där behovet av samverkan 
omnämns i majoriteten av samtliga åtgärdspunkter för att uppnå mål och delmål i den 
lokala strategin. I Vilhelmina kommuns Lokala utvecklingsstrategi 2014–2020, som har 
en omfattning på 24 sidor, nämns begreppen totalt 67 gånger (Vilhelmina Kommun, 
2015). Vilhelminas lokala utvecklingsstrategi poängterar, precis som den nationella 
och de regionala strategierna, vikten av ökad samverkan mellan alla nivåer och inom 
alla områden. De nämner exempelvis att arbete ska ske för ökad samverkan med 
andra landsting och kommuner, över landsgränser, inom skilda verksamheter och 
funktioner samt mellan kedjan det offentliga-näringslivet-utbildning-civilsamhället 
(Vilhelmina Kommun, 2015). 

I Sollefteås Kommuns projektansökan – Arena Höga Kusten Inland benämns begreppen 
totalt 50 gånger i den 18 sidor långa ansökan. Projektansökan belyser även vikten av 
samverkan bland de som uppfattas som konkurrenter och menar att företagen måste 
se sin konkurrent som en potentiell samarbetspartner. Det då inlandets besöksnäring 
till största del består av väldigt små företag där samverkan är direkt avgörande för 
deras överlevnad och tillväxtmöjligheter. Genom samverkan ska befintliga 
besöksanledningar stärkas och nya utvecklas och det stärkta samarbetet mellan små 
och medelstora företag är dessutom ett av projektets två övergripande mål (Sollefteå 
Kommun, 2018c).  
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Gemensamt för alla dessa strategier och projektansökan är att samverkan ses som ett 
krav för lyckad utveckling och kan erbjuda lösningar på de allra flesta problem och 
stimulera såväl innovation som inflyttning, integration, ekonomisk tillväxt och 
utveckling. Detta går helt i linje med vad Cowen & Shenton (1996) antyder i sin bok. 
Samverkan dras till sådana ytterligheter i dokumenten att det uppfattas som att det 
snarare får ett symboliskt syfte än ett konkret. Att samverkan sker ur symboliskt syfte 
menar Lindberg (2009) inte är ovanligt förekommande. 

Både de samstämmiga informanterna och de officiella strategiska dokumenten vittnar 
om det faktum som Hall (2008) lyfter, att bristen på en ansvarig part för 
turismutveckling resulterat i ett krav på samverkan inom branschen men att denna 
samverkan i sig hade dragit nytta av en ansvarig initiativtagare, vilket saknats. Bohlin, 
Brandt & Elbe (2014) menar dock att samstämmigheten snarare kan förklaras av att 
samverkan blivit ett modeord. Samverkan som universallösning och ett krav för 
framgång som Lindberg (2009) formulerar det kanske är en del av den synen som 
Bohlin, Brandt & Elbe (2016) påvisat präglar det svenska samhället idag. Att turismen 
är sista livlinan för stora delar av Sveriges landsbygder och samverkan sista livlinan 
för turismens överlevnad.  

Att samverkan i sig är positivt var fyra av informanterna som intervjuades överens 
om, men de påpekade även att i de fall där samverkan inte fungerar kan det ge 
negativa konsekvenser. Vd:n för Junsele Promotion påpekade dock att samverkan i 
vissa fall, även om det är välfungerande, kan vara negativt då det kan fungera 
exkluderande mot de som inte bjuds in att delta. Detta är något som Hudson (2001) 
påvisat i sin studie där hon påpekar att detta är ett faktum som ofta förbises till fördel 
för samverkans goda rykte. Även näringslivschefen i Sollefteå kommun menade att 
samverkan kan ha negativa effekter men då i extrema fall som när det leder till 
kartellbildning. Tillväxtsamordnaren vid region Västernorrland menade dock att om 
samverkan misslyckas eller tvingas in i situationer där deltagarna inte är öppna för 
detta kan det leda till polarisering och meningsskiljaktigheter som så småningom 
bryter igenom och gör att deltagarna istället motarbetar varandra. 

De negativa aspekterna är dock inget som framgår i den nationella strategin som 
lyfter att starkare samverkan och strategiska partnerskap ses som en förutsättning för 
regionala innovationsmöjligheter samt företags möjligheter för internationalisering, 
något som även Lindberg (2009) styrker i sin studie. Vidare står även att läsa att en 
välutvecklad samverkan kan vara viktig för att bidra till entreprenörers tillgång till 
kapital, i stärkandet av näringslivets konkurrens- och innovationskraft, vara en 
nödvändighet för att effektivt lyckas uppnå en god servicenivå samt en förutsättning 
för att uppnå en ökad konkurrenskraft och öka besökarantalet inom besöksnäringen 
(Regeringskansliet, 2015).  
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Mellan vissa av informanternas svar och de studerade dokumenten märks en tydlig 
skillnad. Avsaknaden av kritik mot samverkan som arbetsform är uppenbar i de 
granskade dokumenten. Likaså är det svårt att hitta kritik mot samverkan som 
verktyg i annat hänseende än att det är överreklamerat som Lindberg (2009) påstår. 
Ett mönster som uppstår bland respondenternas svar är en syn på samverkan som 
något orubbligt bra och att de flesta negativa effekter som lyfts handlar snarare om en 
misslyckad applicering än ett inbyggt fel i verktyget. Helt enkelt, fungerar inte 
samverkan så räknas det inte som samverkan för att någon gjort det på fel sätt. 
Studier som behandlar samverkans baksida med exempelvis exkludering som följd är 
få och svåra att hitta även om enstaka studier behandlar ämnen som inkluderande och 
exkluderande diskurser inom samverkan och partnerskap (se Hudson, 2001). 

För att samverkan ska fungera och utmynna i positiva effekter krävs tydliga mål och 
regler samt en effektiv styrning, menade Vd:n för Junsele Promotion och 
tillväxtsamordnaren vid region Västernorrland. Vd:n för Junsele promotion påpekar 
dessutom att utan någon part som besitter ”muskler” (ekonomiska medel, tid, vilja 
och makt/pondus) är det lätt att samverkan misslyckas. 

Näringslivschefen vid Sollefteå kommun och receptionsansvarige på Hotell 
Wilhelmina betonade att samverkan i grunden bygger på relationer och att dessa 
relationer är beroende av de individer som är involverade. Detta kan innebära en 
samverkans framgång eller misslyckande med fallgropar som missunnsamhet inom 
projekten menade projektledaren på region Västerbotten. 

Som följd av temat att samverkan sällan har negativa effekter men däremot kan 
misslyckas lyfter respondenterna att det finns många faktorer som har betydelse för 
dess framgång. Detta går i linje med vad Huxham et. al. (2000) påpekade i sin rapport 
som nödvändighet för en välfungerande samverkan. Precis som Mörth och Sahlin-
Andersson (2006) skriver är många av informanterna inne på det faktum att 
samverkan bygger på relationer och ofta långvariga sådana, där förtroende och 
öppenhet är framgångsfaktorer. I motsats till detta presenteras samverkan som 
verktyg i de strategiska dokumenten inte i någon större utsträckning mer än att det är 
önskvärt och bör stimuleras. 

Även om samverkan generellt ses som bra och lyfts som en lösning på de flesta 
problemen som kan dyka upp inom utvecklingsarbete så nämnde näringslivschefen i 
Sollefteå kommun att han upplevde det som att det samverkas alldeles för lite. En 
möjlig orsak till detta skulle kunna vara att det helt enkelt saknas ekonomiska medel 
inom det lokala näringslivet vilket Vd:n för Junsele Promotion lyfter, en orsak som 
Wilson et al. (2001) påpekar kan vara en utmaning inom framförallt 
landsbygdsområden. 
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4.2 Motiv för samverkan 

I likhet med den mångfald av användningsområden där samverkan kan användas 
som framkom i de ovannämnda dokumenten, lyftes även en uppsjö av motiv av 
informanterna. Det går i linje med vad Lindberg (2009) skriver om den otydlighet som 
uppstår till följd av olika synsätt på vad samverkan konkret innebär och när det bör 
ske. Tillväxtsamordnaren på region Västernorrland menade att möjligheterna är 
oändliga då samverkan endast är ett verktyg som kan appliceras på nästan vilken 
process eller projekt som helst. Hur samverkan gestaltas inom olika situationer, beror 
på vilket sätt samt när och hur samverkan används, enligt Lindberg (2009).  

Wilson et al. (2001) betonar samverkans betydelse för att den turistiska produkten ska 
vara välfungerande, något som även framkom i intervjun med Sollefteå kommuns 
näringslivschef som ansåg att samverkan är viktigt inom såväl produktutveckling som 
för skapandet av finansiering för investeringar. De ekonomiska anledningarna 
återfinns även inom tidigare forskning som ett av de vanligaste skälen för samverkan 
menar Lindberg (2009). Syssner (2008) instämmer och menar att regioners 
samverkansförmåga kan spela en avgörande roll i utvecklandet av en starkare 
ekonomi. Sollefteå kommuns näringslivschef ansåg att det framförallt är viktigt inom 
besöksnäringen och arbetet med att skapa fler besöksanledningar samt att det gör stor 
nytta och effekt inom näringslivet.  

Lindberg (2009) belyser också kunskapsmässiga argument för samverkan, vilket även 
utvecklingschefen på Vilhelmina kommun framhävde. Utvecklingschefen på 
Vilhelmina kommun menade vidare att samverkan framförallt är viktigt då det ger 
bredare kunskap och förståelse som kan användas i projekten och att samverkan kan 
resultera i relationsskapande. Detta i förlängningen ansåg hon kunna underlätta för 
specifikt enskilda företagare som kan få stöd och hjälp inom gruppen, vilket Wilson et 
al. (2001) är eniga om då de menar att samverkan genererar ett bra nätverk och 
koordinering av berörda parter. Vilhelmina kommuns utvecklingschef menade 
dessutom att samverkan kan vara avgörande i arbetet med att bibehålla 
servicefunktioner i samhället samt för samordning av användandet av resurser, 
framförallt när dessa är begränsade. Det är något som kan uppnås exempelvis genom 
en komplett turistisk produkt var syfte är att främja en destination som helhet enligt 
Wilson et al. (2001). 

Receptionsansvarige vid Hotell Wilhelmina var inne på samma spår och påpekade att 
fungerande samverkan möjliggör för deltagare att dra nytta av varandra och att alla 
hjälps åt. I dessa fall av samverkan framkommer den anledning som av Huxham et al. 
(2000) och Lindberg (2009) anses vara en av de mest självklara bakom samverkan, att 
den bidrar till möjligheten att uppnå och genomföra mer än vad som varit möjligt att 
genomföra ensam. I deras enskilda fall, menade Hotell Wilhelminas 
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receptionsansvarige att de mest arbetade med samverkan för att komplettera sitt eget 
utbud med exempelvis aktiviteter. Hon var även tydlig med att alla inom ett 
samarbete måste känna att de får lika stor del av kakan. Det kan ses i relation med 
Lindbergs (2009) observationer om den demokratiska aspekten av samverkan. 
Lindberg (2009) menar att samverkan kan användas som verktyg för omvändning av 
rådande maktrelationer i samhället och i vidare mening uppnå social rättvisa. Även 
Vd:n för Junsele Promotion ansåg att samverkan har en viktig roll när det gäller hjälp 
och stöttning mellan företagare.  

Utöver dessa framkom även fler motiv som många av informanterna var eniga om 
gällande samverkan i kontexten landsbygdsutveckling och besöksnäring. Att 
samverkan är av stor betydelse för landsbygdernas överlevnad och förmåga att 
generera framgångsrika destinationer för besökare betonar även Wilson et al. (2001) i 
sin studie.  

Samverkan kan vara en avgörande faktor för små aktörer att lyckas öka sitt inflytande 
och få sin röst hörd, menade Vd:n för Junsele Promotion. Han påpekade att det 
dessutom i många lägen är nödvändigt med samverkan för att genomföra stora 
förändringar som sträcker sig utanför den enskildes verksamhet, vilket var något som 
även tillväxtsamordnaren vid region Västernorrland framhöll. Lindberg (2009) menar 
på att samverkan med syfte att behandla komplexa problem större än vad enskilda 
verksamheter kan hantera även kan anses ske ur ett rättssäkerhetsperspektiv i vissa 
fall. Vidare ansåg näringslivschefen på Sollefteå kommun att samverkan är avgörande 
för att kunna växa.  

Ett annat återkommande motiv som framkom av intervjuerna var samverkan med 
syfte att paketera en turistisk produkt, vilket Wilson et al. (2000) i sin studie utpekar 
som en avgörande faktor för en gynnsam turismutveckling. Det är faktorer som även 
stödjs av Panyik, Costa & Rátz i deras studie från 2009.  

Samverkan som syftar till paketering av den turistiska produkten var en punkt som 
lyftes av såväl näringslivschefen på Sollefteå kommun som tillväxtsamordnaren vid 
region Västernorrland, projektledare på region Västerbotten och receptionsansvarige 
på Hotell Wilhelmina. De menade att samverkan i detta syfte var helt avgörande för 
framgång då turisten i fråga konsumerar en produkt som är så omfattande att den 
omöjligt kan tillhandahållas av en aktör eller företagare. Paketering ansåg de var 
något som efterfrågas av turister som söker en lättkonsumerad produkt som 
tillgodoser alla behov de har när de besöker en destination. En välarbetat turistisk 
produkt går vidare ut på att hela destinationen ska gynnas genom att besökarna 
lockas till platsen, stannar under en längre tid, spenderar mer pengar och även blir 
potentiellt återkommande besökare (Wilson et al., 2001). 
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Projektansvarig vid region Västerbotten menade att samverkan för paketering av en 
turistisk produkt kan resultera i en konkurrenskraftigare produkt då den förenklar 
säljkanaler och därigenom även minskar kostnader kopplade till dessa. Just denna typ 
av samverkan benämns även i Vilhelmina kommuns lokala utvecklingsstrategi som 
menade att god sådan kan leda till positiv utveckling inom besöksnäringen på en 
destination (Vilhelmina Kommun, 2015).  

Även om motiven till varför samverkan bör ske var många enligt informanterna, 
lyftes även viss kritik mot begreppet från exempelvis tillväxtsamordnaren vid region 
Västernorrland. Han menade att ordet samverkan i vissa fall kan anses vara ett 
klichéartat uttryck och att strävan efter samverkan blir så stor att det inte genererar 
några resultat då syftet med samverkan är samverkan i sig själv. Huxham (1996) och 
Huxham et al. (2000) menar att resultat av samverkan kan vara svårt att uppnå om det 
exempelvis råder delade värderingar, varierande syften eller olika organisatoriska 
kulturer bland de som ska samverka. Hall (2008) belyser även detta problem inom just 
besöksnäringen där många parter är involverade i beslutsprocesser. Huxham (1996) 
menar vidare att resultat riskerar utebli om det saknas beslutskraft i samverkan, vilket 
går i linje med tillväxtsamordnaren vid region Västernorrlands tidigare nämnda 
kritik. 

Kritik mot samverkan framkom inte enbart i svaren från tillväxtsamordnaren vid 
region Västernorrland utan kunde även tolkas ur det mönster som framkom ur övriga 
informanters svar om samverkanseffekter. Det populära uttrycket 1+1=3 och 
synergieffekter angavs som motiv för samverkan av såväl projektledaren på region 
Västerbotten som utvecklingschefen vid Vilhelmina kommun. Även Vd:n för Junsele 
Promotion antydde att samverkan generellt kan leda till mervärden, något som är 
återkommande även i de granskade dokumenten. Att samverkan leder till ”något 
större” (1+1=3), ”mervärden” och ”samverkanseffekter” (synergieffekter) är otydligt 
och säger ingenting om vad samverkan konkret leder till.  

Den rådande uppfattningen om att samverkan leder till något bra men svårigheten att 
definiera vad detta bra innebär styrker istället den otydlighet som finns kring 
begreppet. Det finns en gemensam bild om samverkan som positivt fenomen. Vad det 
ska leda till är inte lika tydligt och däri ligger ett dilemma som kan kopplas till de 
områden Mörth & Sahlin-Andersson (2006) och Huxham (1996) benämner som 
potentiella svårigheter vid samverkan. Det vill säga samverkans legitimitet samt 
spänningar mellan autonomi och hur ansvar redovisas. 

Mörth & Sahlin-Andersson (2006) menar även att det kan uppstå bekymmer mellan 
samordning och autonomi om konkurrerande organisationer ska samverkan inom 
partnerskap. Även ett avgränsningsdilemma kan uppstå gällande samverkan som 
handlar om stora globala problem. Det är alla dilemman som kan återkopplas till 



34 
 

resultaten som uppkommit som visar på svårigheter att definiera vad samverkan 
egentligen leder till, något som avgränsningar och ansvarsfördelning skulle kunna 
tänkas underlätta. Genom det skulle de involverade ges möjlighet att lättare veta vad 
samverkan konkret kan leda till. 

Användande att begreppen samverkan och samarbete i såväl tal som skrift, av 
samtliga informanter och granskade dokument, indikerar att det är centrala begrepp i 
nuvarande resonemang inom besöksnäringen samt kring lokal och regional 
utveckling. Något som Bohlin, Brandt & Elbe (2016) styrker.  

Just samverkan som denna studie undersökt, nyttjas i en sådan omfattning att det kan 
anses ha blivit ett mantra och en universallösning på alla tänkbara problem, vilket 
även Lindberg (2009) och Dahlstedt (2011) belyser. Det trots avsaknad av en 
gemensam och tydlig bild av vad samverkan är och vad det innebär, vilket Nordfeldt 
& Stenbacka (2008) lyfter som kritik mot begreppet, framförallt när det gestaltar sig i 
form av ett partnerskap. Föreställningen kring samverkan har blivit så stor att den ses 
som ett måste för att uppnå framgång menar Lindberg (2009).   

Resultatet i denna studie tyder på att motiven för samverkan är många och flertalet av 
motiven återkommer i såväl intervjuerna och de offentliga dokumenten som i tidigare 
forskning. Vidare styrker det konstaterandet att samverkan är ett begrepp och 
fenomen som är svårt att greppa då alla ser på det på skilda sätt. Att det är något 
uteslutande positivt och avgörande för utveckling verkar samtliga överens om, vilket i 
princip är det enda konkreta som går att utläsa och något som samtliga verkar köpa 
som tillräckligt bra argument. Ingen ställer sig ifrågasättande till varför samverkan 
bör ske i sådan omfattning. Det finns heller inget ifrågasättande mot att det upplevs 
som den enda möjligheten och utesluter att det skulle existera en alternativ metod. 
Vilket spinner vidare på föreställningen om begreppet och fenomenet och dess 
betydelse än mer. 

4.3 Samverkan inom landsbygdsutveckling 

Samverkan är extra viktigt ute i perifera områden, men det är också där det kan finnas 
fler hinder poängterade Vd:n för Junsele Promotion. Bohlin Brandt & Elbe (2016) 
antyder dock att orsaken till att samverkan uppfattas som extra viktig inom 
landsbygdsområden kommer från det faktum att turismen, där samverkan ses som 
avgörande, lyfts som enda möjligheten för utveckling inom landsbygdsområden.  

Ett av hindren som kan leda till att samverkansarbeten faller, menade VD för Junsele 
Promotion är att det finns för få i mindre orter som har tillräckligt stora resurser, 
företagarna måste satsa allt själva och de mindre företagarna har inte den ekonomin 
som krävs för att klara av sådant. Bohlin, Brandt & Elbe (2016) poängterar att 
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skapandet av ekonomisk och social hållbarhet och omfördelning av ekonomiska 
aktiviteter är något som det regionala och nationella utvecklingsarbetet länge haft i 
fokus. Det i förlängningen ska skapa och behålla arbetstillfällen i perifera områden 
vilket är en förutsättning för att invånare ska kunna leva och utvecklas i dessa. 

De långa avstånden lyfte Vd:n för Junsele Promotion som en faktor som försvårar 
samverkan i landsbygder. De försöker arbeta med samverkan i större omfattning men 
det är lätt att de hamnar utanför då samverkansträffar och liknande inom området 
ofta sker ute vid kusten. Något de inte har möjlighet att delta vid på grund av de 
långa avstånden. Han upplever även att samhällen i landsbygdsområden har mindre 
möjlighet att påverka då de ofta inte blir uppbackade av beslutsfattare då det inte har 
samma engagemang för de områden som anses vara för långt ute i periferin. Studien 
av Wilson et al. (2001) lyfter vikten av samverkan mellan offentliga aktörer och 
företagare då de är beroende av varandra i utvecklingsfrågor. Denna problematik kan 
lösas genom partnerskap menar Mörth & Sahlin-Andersson (2006).  

Vd:n för Junsele Promotion tror att det beror på att det är få politiker från de mindre 
orterna som kan vara med och påverka i samma utsträckning. Det finns helt enkelt för 
lite folk i landsbygdsområdena. Han nämnde dock Sollefteå kommuns tilltänkta 
projekt Arena Höga Kusten Inland, ett projekt som backas upp av både kommunen och 
destinationsbolaget, som ett undantag och var väldigt positiv mot de planerade 
samverkanssatsningarna i landsbygdsområdet.  

Projektledaren för besöksnäringen vid region Västerbotten menade att samverkan är 
av större betydelse i landsbygder då det finns färre aktörer att samverka med, vilket 
leder till ett större beroende av varandra. Han menade att det inte är lika viktigt i 
exempelvis städer där det finns fler aktörer. Det innebär att om du inte har bra 
kontakt med en viss aktör finns det alltid en annan med liknande verksamhet att 
samverka med. Även receptionsansvarig på Hotell Wilhelmina ansåg att företagare i 
landsbygder är mer beroende av varandra och samverkan än i exempelvis städer där 
hon menade att det är mer ”alla för sig själva”. Vidare menade hon att detta beror på 
att det i landsbygdsområden som Vilhelmina finns ett begränsat antal besökare som 
samtliga aktörer måste ”dela” på, medan det i städerna upplevs finnas en större andel 
besökare för varje enskild aktör att tillgå. 

Skillnaden som informanterna nämner mellan landsbygder och städer är något som 
kan anses vara både en styrka och svaghet. En svaghet då framgångsrik samverkan 
ofta är beroende av goda långvariga relationer vilket undermineras i exempelvis 
städer. Där är utbudet av potentiella samverkansparter kan vara så stort att det leder 
till mer dynamisk samverkan där goda långvariga relationer med tillit nedprioriteras 
till förmån för ekonomiskt gynnsam samverkan. Det kan dock ses som en styrka att 
det finns flera potentiella samverkanspartners inom närområdet som kan tillgås i de 
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fall där försök till samverkan inte fungerar. En möjlighet som är mer begränsad i 
perifera områden med större avstånd och färre aktörer. 

Vilhelmina kommuns utvecklingschef menade tvärtom att det är lätt att bli ensam i 
landsbygdsområden med tanke på avsaknaden av innovationscenter och 
företagshotell som oftare återfinns på större orter. Där kan samverkan och 
nätverkande ske mer förutsättningslöst och det är lättare att mötas över gränser. I 
landsbygdsområden blir samverkan mer relationsbaserad. 

Även Vilhelmina kommuns lokala utvecklingsstrategi omnämner vikten av 
samverkan i landsbygder. För Vilhelmina är exempelvis samverkan med länder i 
Norden angeläget, dels då infrastrukturen ser liknande ut och dels då strategin menar 
att landsbygder har mycket att vinna på att samverka, inom allt från transport och 
service till företags och utbildningssamverkan över landsgränser (Vilhelmina 
Kommun, 2015). 

Den lokala utvecklingsstrategin belyser även det faktum att det finns behov av 
särskilda satsningar i just landsbygder för att uppnå kommunens strävan att 
tillgodose samtliga invånares behov av service inom ett rimligt avstånd och även 
tillgodose näringslivets behov av infrastruktur. Det som ses som en framgångsfaktor 
för sådana satsningar är en strategisk samverkan mellan näringslivet, det offentliga 
och lokalsamhället (Vilhelmina Kommun, 2015). 

Näringslivschefen vid Sollefteå kommun ansåg inte att det finns någon skillnad i 
landsbygder kontra städer utan menade att samverkan istället är väldigt beroende av 
individer då det sker utifrån drivkrafter och personer som vill samla andra personer. 
Inte heller tillväxtsamordnaren på region Västernorrland ansåg att det i grund och 
botten finns några särskilda faktorer som påverkar samverkansarbetet inom specifikt 
landsbygdsområden. Det då samverkan är beroende av gemensamma mål och att 
samtliga deltagare är medvetna om dessa, vilket styrks av Huxham et al. (2000). 

Tillväxtsamordnaren på region Västernorrland belyste att näringsidkare i 
landsbygdsområden kan ha fler gemensamma nämnare än exempelvis de i städer. Det 
kan gestalta sig i en mer gemensam syn på både syfte och mål vilket vidare innebär att 
landsbygder oftare uppvisar en mer djupgående samverkan än exempelvis städer. I 
tillägg till detta påpekade han även att det finns mer projektmedel tillgängliga som 
riktar sig mot projekt inom samverkan i landsbygdsområden.  

Vilhelmina Kommun (2015) påvisar vidare i sin lokala utvecklingsstrategi att det är av 
stor vikt att vidareutveckla samverkan kommuner emellan samt mellan landsbygder 
och tätorter för att säkerställa fortsatt service och underlätta möjligheten för yngre 
människor att bosätta sig eller stanna kvar i kommunen. 
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Samverkan kan ta många former och ske i olika konstellationer samt vara av betydelse 
på olika sätt. Det är både tidigare forskning (se Hall, 2008), studiens informanter och 
de granskade dokumenten eniga om. Bohlin, Brandt & Elbe (2016) ställer sig dock inte 
bakom argumentet att samverkan ses som en förutsättning för besöksnäringen, vilken 
vidare ofta presenteras som landsbygdernas räddning.  

Sammanfattnings upplevs förutsättningarna för samverkan se olika ut från område till 
område och mellan olika situationer, men det handlar i grund och botten om samma 
faktorer. Det utesluter dock inte att en plats kan vara mer beroende av samverkan för 
sin utveckling än en annan. Landsbygdsområden upplevs vara i större behov av 
samverkan på en mer grundläggande nivå, det då strategisk samverkan ses som en 
framgångsfaktor och direkt avgörande för landsbygders överlevnad. Medan det inom 
exempelvis städer inte upplevs finnas behov av samverkan i samma utsträckning och 
det där istället tenderar att ske mer kravlöst.  

5 Avslutande diskussion  
Här knyts uppsatsen ihop igenom en avslutande diskussion. Allra sist presenteras den 
framarbetade slutsatsen samt förslag på framtida forskning. 

Den rådande föreställningen är att alla ska samverka för det är lösningen på alla 
samhällets problem. Det konstateras både inom tidigare forskning och i resultatet i 
denna studie. Synen på begreppet och fenomenet samverkan skiljer sig dock mellan 
olika aktörer inom branschen såväl som mellan offentliga strategier och även satt i 
relation till tidigare forskning. Ett tema som tydligt framträder är att begreppet 
samverkan är diffust och det finns många olika sätt att se på saken, något som även 
styrks i den litteratur vi tagit del av. Det framkommer även i denna studie att 
kommunikationen som omger samverkan i de fall där det ska implementeras ofta är 
bristfällig vilket lett till komplikationer och i förlängningen misslyckanden. 

Både majoriteten av informanterna och strategierna är samstämmiga i den 
uppfattningen att samverkan är uteslutande positiv. Detta har lett till att samverkan 
används som en orsak till att förklara varför projekt inte fungerar. Det istället för att 
användas som ett verktyg med hög potential att vara till nytta för projekten om det 
appliceras efter de specifika förutsättningar som omger varje fall. 

Frågan vi ställer oss är om det ligger något i vad vissa forskare antyder. Att felet inte 
enbart ligger i samverkan utan att problemen som skylls på misslyckad samverkan 
egentligen ligger högre upp i den enda existerande modellen som föreställningen för 
landsbygdsutveckling bygger på. Det vill säga den vedertagna synen på utveckling 
och på turismen som den sista och enda möjligheten att uppnå denna utveckling och 
samverkan som sista och enda chansen att lyckas med turismen.   
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Fortsatt ställer vi oss också kritiska till om det är rimligt med en enda modell, om den 
inte är effektiv i alla regioner är den kanske snarare verkningslös. Modellen bygger på 
att det finns samma förutsättningar och kraft överallt för utveckling men så ser det 
inte ut i Sverige idag. I de fall där samverkan inte använts eller där det misslyckats 
läggs skulden på aktörerna i lokalsamhället när det i själva verket kanske beror på att 
modellen inte är applicerbar i dessa fall. 

I denna studie har vi synliggjort belägg för sättet att se besöksnäringen som en 
grundpelare för landsbygdsutvecklingen och vikten av samverkan i denna kontext. 
De informanter som deltagit har till stor del delat uppfattningen om de positiva 
effekterna av framgångsrik samverkan, exempelvis effektivisering av resurser och 
ökat inflytande. Sammanfattningsvis innebär detta synsätt att samverkan leder till 
lyckade projekt vilka i sin tur ska resultera i ökad turism, större kundunderlag och 
ökad sysselsättning. Detta medför på sikt ekonomiska effekter och så småningom en 
bibehållen, eller i bästa fall, förbättrad service i lokalsamhället. Det samverkas alltså 
idag för att det ska ge effekter i framtiden. I detta synsätt finns en stor osäkerhet då vi 
omöjligt kan förutse vad som sker i framtiden 

Trots detta vill samhället så gärna tro på samverkan och dess effekter då det framställs 
som sista utvägen för utveckling. Föreställningen om samverkan har blivit så pass 
välförankrad inom såväl offentlig som privat sektor att det kan ses som en tankeloop 
där det genomförs samverkansprojekt utan att någon vet vad det konkret kommer 
leda till. I avsaknad av andra alternativ tvingas utvecklingsarbetet i Sverige blint gripa 
efter det sista halmstrået −samverkan.  

En effekt av denna blinda tro på samverkan som enda lösning visar sig även i de 
kriterier som utformats av offentlig sektor. För att få ta del av ekonomiska medel för 
projekt, måste samverkan inkluderas och stimuleras. Även om intentionerna bakom 
är goda, bidrar detta till ökad abstraktion och urvattning av begreppet. 

Inom tidigare forskning återfinns alltså en tydlig orsak-verkan kedja som uppvisar ett 
slags recept för samverkan och vad samverkan ska åstadkomma och vilka effekterna 
det förväntas bli. Det återspeglar sig dock inte alltid i verkligheten då alla delar av 
landet inte har samma förutsättningar för samverkan. Även den rådande otydligheten 
kring begreppet påverkar hur det används inom landsbygdsutveckling och 
besöksnäring. 

Lands- och glesbygdsområden präglas vanligen av långa avstånd med få och oftast 
mindre aktörer. Både studiens informanter och de granskade dokumenten påvisar 
avsaknad av ”muskler” i form av exempelvis kapital och nätverk, få mötespunkter 
och det faktum att landsbygder är ”ute i periferin” som omständigheter som kan 
anses typiska för just dessa områden och i vidare utsträckning påverkar 
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samverkansarbeten inom landsbygdsutveckling. Dock menar vissa av informanterna 
att närheten i relationer och en gemensam målbild är en av landsbygdernas styrka. 
Något som återkommer genomgående i studien är även det påstående att 
landsbygdsområden är direkt beroende av strategisk samverkan för sin överlevnad, 
vilket också är en faktor som anses påverka områdenas samverkansarbete. Det är ett 
påstående som Bohlin, Brandt & Elbe (2016) ställer sig kritiska mot, men som av 
samhället generellt framställs som en absolut sanning. 

Slutsatsen vi drar av denna studie är att samverkan idag är ett abstrakt och urvattnat 
begrepp som används i tid och otid. Det även om resultatet visar på att det finns en 
del konkreta idéer på hur och när samverkan som verktyg appliceras. Med detta 
menar vi att användandet av begreppet samverkan och applicering av samverkan som 
verktyg inte ska förväxlas. Användandet av begreppet presenterar samverkan som en 
universallösning och begreppet marknadsförs som samhällsutvecklingens räddning, 
ändå verkar det inte appliceras i praktiken. Detta då både informanter och 
dokumenten starkt betonar avsaknad av samverkan vilket upplevs motsägelsefullt. 
Om det vore så att samverkan var lösningen på alla problem, applicerbar i alla lägen 
och att alla är medvetna om denna lösning, då anser vi att behovet av att upprepa 
detta mantra i alla strategiska dokument och projektplaner är verkningslöst. Vi 
uppfattar detta som ett försök av samhället att intala sig själv att samverkan är 
lösningen även om det inte kunnat bevisas. Därmed anser vi att det krävs ett arbete 
med att konkretisera begreppet i sammanhanget landsbygdsutveckling för att åter 
göra begreppet användbart.  

Denna studie med dess begränsade resurser har endast haft möjlighet att skrapa på 
ytan av denna problematik. För vidare forskning föreslår vi att det bör utföras fler 
djupgående studier med större omfång och geografisk spridning. Det för att skapa en 
bättre förståelse av begreppet samverkan och hur dess roll i utvecklingsarbete ska 
kunna bibehållas. Om detta inte sker kommer samverkan fortsatt att eftersträvas för 
samverkans skull. 
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7 Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide  
Tema: samverkan som fenomen och begrepp i 
landsbygdsområden 

Inledande frågor: 

Datum:  
Namn på intervjurespondent: 

Vad är din yrkestitel/arbetsposition? 

Hur ser din arbetslivserfarenhet? Kan du kortfattad beskriva hur din bakgrund inom 
besöksnäringen, landsbygdsutveckling och arbete med samverkan ser ut? 

Huvudfrågor 

Är samverkan viktigt?  

Vad kan man åstadkomma genom att samverka? 

I vilken utsträckning samverkas det inom ”ditt område” (ersätts med 
region/kommun/lokalsamhälle)? 

Finns det några särskilda faktorer som påverkar i vilken utsträckning samt hur det 
arbetas med samverkan i landsbygdsområden jämfört med andra områden? 

Är samverkan positivt eller negativt? 

Finns det något du vill tillägga? 


