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Förord 

Glesbygden, platsen där alla känner alla. Platsen där den lokala handlaren är redo att stå dig 

till tjänst. Glesbygden, dit besökare letar sig för att få uppleva det pittoreska hos 

entreprenören som driver både café, en skidanläggning och som dessutom arbetar i den lokala 

matbutiken. Platsen där variationer uppstår mellan hur lokalbefolkningen upplever sin 

hembygd och vardag, och hur besökarna upplever den. För lokalbefolkningen är det som 

vilken dag som helst, medans det för besökarna är en upplevelse. Det besökarna ser, är den 

romantiserade bild där få vill bo, men många gärna besöka.   

 

Det har varit en lång resa att skriva denna uppsats och nu är jag äntligen framme vid 

slutmålet. Jag vill tacka min handledare Rosemarie Ankre för all hjälp och support i arbetet 

med denna uppsats. Tack till opponenter för värdefull kritik och nya infallsvinklar, och tack  

till följande personer, företrädare för Ragunda kommun samt privata aktörer inom 

besöksnäringen i Ragunda: Anna-Märta Johansson, Gun-Marie Persson, Peter Ladan, Ulrika 

Strandler och Jiri Stanek, Bo Paulsson och Roger Säll samt Carl-Göran Söder som ställde upp 

på mina intervjuer och delade med sig av sina åsikter och tankar. Tack även till Lars Amrén 

och Robert Falk som bidrog med information angående Destination Ragundadalen.  

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min familj och mina vänner för korrekturläsning samt 

all övrig hjälp på vägen, det har betytt mycket. 

 

Tack!  

 

Östersund, 2016-06-08 

Jenny Olsson 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Sammanfattning 

I Sverige pågår en urbanisering som leder till en avfolkning av glesbygden. För Ragunda 

kommun, en glesbygdskommun i mellersta norrlands inland,  har befolkningsminskningen 

varit större än tillväxten de senaste 50 åren. För att motverka trenden med 

befolkningsminskning krävs det en regional utveckling och insatser som gör det möjligt för 

företag att expandera och därtill möjlighet till nyetableringar. Dessutom är ekonomiska 

resurser till offentlig sektor nödvändiga om människor ska kunna leva kvar samt för att få en 

ökad inflyttning.  

 

En regional utvecklingsplan blir därför en viktig komponent för glesbygdskommuner i 

utvecklingsarbetet. Genom bland annat turism och samverkan kan kommuner stärka sin 

ekonomiska situation samt bli en attraktiv plats för turism och därigenom skapa 

utvecklingsmöjligheter. Besöksnäringen är en växande industri och den beräknas fortsätta öka 

även i framtiden. Denna uppsats syftar till att undersöka hur Ragunda kommun arbetar med 

regional utveckling genom turism och samverkan. En fallstudie har genomförts där 

dokumentstudier av olika styrdokument, kopplat till nationell, regional och lokal utveckling 

har studerats. I fallstudien har även Ragunda kommun, destinationsbolaget Destination 

Ragundadalen samt privata turismaktörer intervjuats.  

 

Nyckelord: Regional utveckling, glesbygd, besöksnäring, säsongsvariationer, samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract  

In Sweden, the on-going urbanization has lead to a depopulation of rural areas. In the 

municipality of Ragunda, a rural area in the center of northern Sweden, the population decline 

has been greater than the growth for the past 50 years. In order to counteract the trend of 

depopulation, development and efforts that makes it possible for companies to expand and 

create opportunities for start-ups is required. Also, the financial resources to the public sector 

is of importance, enabling people to stay in the region and increase the growth.  

 

A regional development plan is therefore an important component of the Swedish  rural 

municipalities in the development process. By including tourism and collaboration, 

municipalities may strengthen their financial situations, as well as become an attractive place 

for tourism. Thereby, development opportunities are created. The tourism industry is growing 

and is expected to continue increase in the future. This essay aims to examine how the 

municipality of Ragunda is working with regional development through tourism and 

collaboration. A case study, which examined various regulatory documents related to 

national, regional and local development, has been performed. In the case study, also the 

municipality of Ragunda, the destination company Destination Ragundadalen and private 

tourism stakeholders have been interviewed.   

 

Keywords: Regional development, rural areas, tourism industry, seasonal variation, 

collaboration 
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1. Inledning och problemställning 

I världen pågår ständiga samhällsprocesser som påverkar dess strukturer. Ett exempel är 

människors rörelser i rummet, vi flyttar oss från en plats till en annan vilket medför både 

befolkningsökningar och minskningar inom regioner (Dahmström, 2013). Sverige består till 

stor del av glesbygd
1
, men framförallt av växande urbana miljöer. 85 % av Sveriges 

befolkning bor idag i tätorter (SCB.se, 17 april 2016) och den svenska glesbygden påverkas 

negativt av befolkningsminskningen, inte minst när industrier läggs ner. Även offentlig sektor 

påverkas när skatteunderlaget minskar på grund av utflyttning från glesbygden. För de som 

väljer att bo kvar, blir arbetstillfällen och grundläggande infrastruktur avgörande för 

möjligheten enligt Emmelin et al (2010).  

 

För att regioner och kommuner i Sverige ska ha en fungerande infrastruktur, och på så sätt 

kunna erbjuda samhällsservice till sina medborgare, krävs det en regional utveckling 

(Tillväxtverket.se, 20 maj 2016). Regional utveckling syftar enligt riksdagens förordning 

2007:713 till att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling som främjar möjligheterna 

till en attraktiv glesbygd (Riksdagen.se, 7 april 2016). Med attraktiv glesbygd menas att 

platsen ska vara tillgänglig att bo på samt att det ska finnas ett utbud av arbetsmöjligheter, 

fritidsaktiviteter, skola, vård, omsorg och kommunikationer (Skl.se, 7 april 2016). I Sverige 

finns exempelvis riksorganisationen ”Hela Sverige ska leva” som arbetar med att ge råd och 

stöd till lokala utvecklingsgrupper i deras arbete för en mer attraktiv glesbygd. Organisationen 

vill visa vilka resurser som finns att tillgå i glesbygd samt att det kan vara en plats för nya 

idéer, initiativ och entreprenörskap (Helasverige.se, 17 april 2016).  

 

För att Sveriges glesbygdskommuner ska kunna utvecklas och därmed behålla och få nya 

invånare, samt skapa nya arbetstillfällen (Grundberg, 2002), finns det idag olika strategier och 

planer kopplat till regional utveckling som regioner, samverkansorgan och länsstyrelser 

tillsammans ska ta fram och arbeta efter (Skl.se, 7 april 2016). Ett sätt att arbeta med regional 

utveckling i Sverige är utveckling av besöksnäringen (Skl.se, 7 april 2016). Turismindustrin 

är idag en global industri och en av de största och snabbast växande industrierna (Holloway & 

Humphreys, 2014). Besöksnäringen bidrar till samhället genom flöden av både varor, tjänster 

                                                 
 
1
 Med glesbygd menas ett område med liten och utspridd befolkning vars invånarantal är 

mindre än fem personer per km
2
 (NE.se, Jordbruksverket.se, 29 april 2016) 
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och människor. Dessa flöden genererar en ekonomi som annars inte hade funnits eftersom 

besökare konsumerar varor, tjänster och service på annat håll än hemorten (Grundberg, 2002). 

Enligt Emmelin et al (2010) kan besöksnäringen således bli en av strategierna för att öka 

tillväxt och sysselsättning i glesbygdskommuner. Något som dock kan påverka flödet i 

besöksnäringen är säsongsvariationer. Mindre variationer skulle generera en mer stabil 

ekonomi för aktörer inom besöksnäringen, vilket i sin tur på sikt skulle resultera i regional 

utveckling (Hall, 2008). Glesbygdsområden har inte samma resurser som tätorter och städer i 

form av andra aktiviteter (exempelvis shoppingcenter) som lockar, vilket gör att de blir 

svagare på turistmarknaden vad gäller efterfrågan (Nicely & Sydnor, 2015). Natur- och 

kulturresurser kan därför, enligt Brouder (2016), bli en framgång för glesbygden varpå 

kommun och aktörer inom besöksnäringen aktivt bör arbeta med dessa.   

 

För att kunna stärka regionen genom besöksnäringen krävs det aktiviteter, en hög kreativitet 

samt företagsamhet från aktiva inom näringen. En samverkan mellan kommun, 

destinationsbolag samt privata turismaktörer, som arbetar med att stärka regionen som en 

plats att både leva och arbeta i, flytta till samt besöka, blir därför en viktig aspekt vid 

utvecklingsarbetet (Nicely & Sydnor, 2015). Vid regional utveckling samt inom 

besöksnäringen, krävs en samverkan mellan olika organ, exempelvis mellan länsstyrelser och 

olika självstyrelseorgan (organisationer och destinationsbolag) för att nå framgång. Vid 

samverkan gäller det att visa intresse och respekt för att få ut så mycket som möjligt då det är 

ett tillfälle för att överbrygga kulturskillnader mellan olika aktörer och förvaltningar. En 

entydig gemensam bild bör kontinuerligt presenteras både inåt och utåt för att visa på ett 

målinriktat arbete samt att de som samverkar bör lära känna varandras mål, syften, 

arbetsformer och organisationer (Naturvårdsverket, 2002).  

 

Utifrån svensk regional utveckling genom turism och samverkan i glesbygd, är Ragunda 

kommun i Jämtlands län i mellersta norrlands inland ett intressant fall att studera. Ragunda är 

en mindre kommun med drygt 5 000 invånare med Hammarstrand som huvudort och drygt 

1000 invånare (SCB.se; Ragunda.se, 8 april 2016). I Ragunda kommun har 

befolkningsminskningen varit större än tillväxten de senaste 50 åren (SCB.se, 15 maj 2016), 

vilket har medfört att företag fått lägga ned samt att det är en brist på exempelvis 

sjuksköterskor och läkare. För att motverka trenden med befolkningsminskning, krävs en 

regional utveckling som gör det möjligt för människor att bo kvar samt få en ökad inflyttning. 

Inom kommunen finns destinationsbolaget Destination Ragundadalen som är en ekonomisk 
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förening och ägs av medlemmar bestående av lokala företag och föreningar samt Ragunda 

kommun (Ladan, 2016). Inom kommunen finns natur- och kulturresurser som nyttjas av 

besöksnäringen i form av bland annat Döda Fallet, Thaipaviljongen, olika vandringsleder, 

fiskevatten, slalombacke, kanotpaddling samt aktivitetscentret Zorbcenter (Ragundadalen.se, 

8 april 2016). Dessa aktiviteter och platser ger förutsättningar för en besöksnäring som kan 

stärka kommunen och den regionala utvecklingen.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, genom en fallstudie av Ragunda kommun, undersöka hur 

olika aktörer inom kommunen arbetar med regional utveckling genom besöksnäring. Olika 

plan- och styrdokument betraktas för att studera riktlinjer som kommunen ska förhålla sig till 

vid utvecklingsarbetet. Vidare är syftet att identifiera eventuella säsongsvariationer som 

påverkar den regionala utvecklingen samt hur aktörerna inom kommunen hanterar dessa. 

Syftet är även att undersöka hur samverkan ser ut mellan kommun, Destination Ragundadalen 

samt privata turismaktörer i arbetet kring regional utveckling, besöksnäring och 

säsongsvariationer.     

 

1.2 Frågeställningar 

1. Hur arbetar Ragunda kommuns olika aktörer (kommun, destinationsbolag och privata 

turismaktörer) med den regionala utvecklingen genom besöksnäring?  

 

2. Hur påverkar de eventuella säsongsvariationerna besöksnäringen i Ragunda kommun?  

 

3. Vilken samverkan finns det mellan kommunen, destinationsbolaget samt de privata 

turismaktörerna? 

 

4. Hur ser framtiden ut inom regional utveckling och besöksnäring för Ragunda kommun 

enligt olika aktörer? 
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1.3 Ragunda kommun  

Ragunda kommun är beläget inom Jämtlands län, ungefär mitt i norrlands inland (se figur 1). I 

kommunen, som bildades 1974 genom en sammanslagning av kommunerna Stugun, Fors   

 

 

 

och Ragunda, bor drygt 5 000 invånare (Ragunda.se, 8 april 2016). Kommunen har en 

landareal på 2 511 km
2
 och är därmed  Sveriges 34:e största kommun (Kommunarealer; 

SCB.se, 17 april 2016). Den låga befolkningsmängden och den relativt stora yta som 

Figur 1, Karta över Ragunda kommun i förhållande till Sverige. Källa:  Lantmäteriet med egen 

omarbetning 
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kommunen täcker, innebär att det bor ca två personer per km
2
. Avståndsmässigt är det 90 km 

från väst till öst och 50 km från nord till syd. De närmsta städerna är Östersund och Sundsvall, 

till vilka det är nio respektive tolv mil (Ragunda.se, 8 april 2016). Tätorterna från väster till 

öster, är Stugun, Hammarstrand och Bispgården. 

                                                                                                                                     

Huvudnäringarna inom kommunen är tillverkningsindustri, IT, vattenkraft, skogs- och 

jordbruk samt turismen. I Stugun finns en av kommunens större industrier, Jämtlamell AB, 

som är ett sågverk. Bispgården är kommunens industriort med ett flertal företag, däribland Z-

lyften som tillverkar och säljer bakgavellyftar över hela världen. Inom Ragunda kommuns 

gränser finns nio stora vattenkraftverk som svarar för tio procent av Sveriges totala 

elproduktion från kraftverken (Ragunda kommun Översiktsplanering, 2006).   

 

De två stora besöksmålen inom turism i Ragunda kommun, är Döda Fallet och 

Thaipaviljongen. Döda Fallet (se figur 2) har fått sitt namn efter den katastrof som inträffade 

1796 då Magnus Huss för gott tystade Storforsen. Timmer som skulle flottas till Sundsvall 

gick sönder på grund av fallet och en kanal skulle grävas för att leda timret förbi forsen. Ovan 

nämnde Huss (Vildhussen som han senare 

kom att kallas), vars idé var att med hjälp av 

vattnets egna krafter undergräva 

fördämningen till Ragundasjön, anlitades. 

1796 var vårfloden större än vanligt vilket 

gjorde att Ragundasjöns högre vattenflöde 

började strömma in i den nygrävda kanalen 

och den 2,5 mil långa Ragundasjön tömdes. 

Sågverk, träd, boningshus, åkrar, ängar och 

hela holmar spolades bort av en enorm 

flodvåg som forsade fram. Kvar blev ett 

torrlagt vattenfall och en lerig, illaluktande 

sjöbotten (Jamtli.se, 8 maj 2016). Idag är 

platsen ett naturreservat och en 

turistattraktion som lockar ca 50 000 

besökare årligen (Persson, 2016). 

 

Figur 2, Döda fallet. Foto Jenny Olsson 



 

 

6 
 

Den Thailändska Paviljongen (se figur 3) är byggd till minne av Kung Chulalongkorn som 

1897 besökte Sverige och Ragunda. En thailändsk dansgrupp besökte senare Ragunda 

kommun varpå de blev hänförda av platsen som kungen tidigare besökt. 1997 inleddes 

byggnationen av paviljongen och 1998 stod den klar (Thaipaviljongen.se, 8 maj 2016).  

Byggnationerna har finansierats genom insamlingar och sponsorer från Sverige och Thailand 

och paviljongen är den enda i sitt slag utanför Thailand (Ragundadalen.se, 9 maj 2016). Inne i 

själva paviljongen står en staty i brons av kung Chulalongkorn och i området kring 

paviljongen, som fylls av en näckrosdamm samt grönytor, kan besökarna i lugn och ro vandra 

omkring. Under somrarna sker olika evenemang såsom thailändsk marknad, dans och 

musikuppträdanden, 

däribland  showen 

Diggilo som 2015 

sågs av 5 000 

personer. Antalet 

besökare uppmättes 

sommaren 2015, med 

Diggilo inräknat, till 

ca 13 000 

(Ragundadalen.se, 9 

maj 2016; Falk, 

2016). 

 

I anslutning till 

paviljongen finns 

även ett 

meditationscenter (se 

figur 4) där 

thailändska munkar 

bor och mediterar. 

Centret är, liksom 

paviljongen, en 

hyllning till Kung 

Chulalongkorn. Som 

besökare får du delta 

Figur 3, den Thailändska Paviljongen. Foto: Jenny Olsson 

Figur 4, meditationscentret Wat Piyadhammaram. Foto: Jenny Olsson 
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i meditation, den thailändska kulturen samt buddhismen i stort (Thaipaviljongen.se, 9 maj 

2016). 

 

Förutom Döda fallet 

och den Thailändska 

Paviljongen finns det  

inom kommunen 

vandringsleder där 

du, bland annat från 

Vättabergets topp (se 

figur 5), kan blicka 

ut över dalen som 

Hammarstrand är 

belägen i. I såväl 

Ammerån som 

Indalsälven, samt i  

tjärnar och sjöar, finns fiskemöjligheter under sommar och vinter. Sommartid kan du som 

besökare även paddla kanot längs Indalsälven (se figur 6) och på vintern finns  

längd- samt utförsåkningsmöjligheter, skoterleder, skridskoåkning och pulkabackar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, utsikt över Hammarstrand. Foto: Jenny Olsson 

Figur 6, Indalsälven. Foto: Jenny Olsson 
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1.3.1 Ragunda kommuns huvudorganisationer 

Ragunda kommun styrs av två olika organisationer - politisk och tjänstemanna - som arbetar 

för- och inom kommunen. Den politiska organisationen (se figur 7) består av 

kommunfullmäktige (den högst beslutande instansen), kommunstyrelse (övergripande ledning 

i kommunen) och nämnder (t ex plan- och byggnämnd). Invånarna väljer vart fjärde år vilka 

som ska sitta i kommunfullmäktige och detta val görs samtidigt som riksdags- och 

landstingsvalet. Det parti som just nu leder kommunen är Socialdemokraterna med femton 

mandat, tillsammans med Centern (fem mandat), Allians för Ragunda (fyra mandat), 

Vänsterpartiet (två mandat) samt Sverigedemokraterna (ett mandat) (Val.se, 8 maj 2016). 

 

 

 

 

Vidare finns tjänstemannaorganisationen (se figur 8) med ca 55 stycken anställda. Deras 

uppdrag är att bereda ärenden, verkställa beslut som politikerna fattat samt bedriva all övrig 

verksamhet som kommunen ansvarar för. Det är kommunchefen som är den högsta 

tjänstemannen och tillsammans med de övriga verksamheterna ansvarar han för att besluten 

verkställs. Inom den kommunala organisationen finns även verksamheter som drivs i 

bolagsform. Ragunda Hyreshus är ett sådant exempel (Ragunda.se, 28 april 2016).   

Figur 7, Ragunda kommuns politiska organisation. Bild: ragunda.se 
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Inom kommunorganisationen finns det ingen renodlad näringslivsenhet med en 

näringslivschef utan det är i stället ett näringslivsråd som har ansvaret. Inte heller inom 

besöksnäringsområdet finns det någon renodlad tjänst i dagsläget (Johansson, 2016). Den 

verksamhet som  näringslivet lyder under är Samhällsbyggnadsförvaltningen där de olika 

utvecklingsfrågorna tas upp (Ragunda.se, 28 april 2016). Då all turistisk verksamhet tidigare 

skötts av Destination Ragundadalen, finns det ingen verksamhet som enbart arbetar med 

besöksnäringen utan de turistiska frågorna har ingått i verksamheten för samhällsbyggnad och 

utveckling.    

 

Tidigare ansvariga för besöksnäringen och turisminformationen i Ragunda var 

destinationsbolaget Destination Ragundadalen. De agerade som kommunens officiella sälj 

och marknadsföringskanal samt turistbyrå med uppgiften att marknadsföra och sälja 

besöksmålet Ragundadalen (Persson, 2016). Från och med 1:a april 2016 ser dock 

Figur 8, Ragunda kommuns tjänstemannaorganisation. Bild: ragunda.se 
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destinationsbolagets organisation annorlunda ut då kommunen tagit tillbaka den turistiska 

verksamheten samt driften av anläggningarna Döda Fallet och Thaipaviljongen, vilka tidigare 

drevs av destinationsbolaget (Amrén, 2016). Anledningen är den ekonomiska situation som 

uppstått där destinationsbolaget inte längre kan driva anläggningarna (OP.se, 20 maj 2016). 

Destinationsbolaget finns dock, vid tidpunkten för denna uppsats, fortfarande kvar men med 

huvudfokus på annat inom besöksnäringen (Ladan, 2016).  

 

1.4 Avgränsningar 

Då uppsatsen syftar till att undersöka den regionala utvecklingen, kunde hela region Jämtland 

och Härjedalen valts som studieområde. Ragunda kommun valdes dock som avgränsat 

geografiskt studieområde baserat på ett intresse för hur en specifik glesbygdskommun arbetar 

med regional utveckling. Ragunda kommuns övertagande av den turistiska verksamheten från 

destinationsbolaget gör det intressant att undersöka hur de arbetar utifrån plan- och 

styrdokument.  För att uppnå regional utveckling finns det många arbetssätt och strategier, 

men då besöksnäringen är en växande industri lades därför fokus  på regional utveckling 

genom turism och samverkan.  

 

Undersökningen av plan- och styrdokumenten har avgränsats till de senaste i sitt slag och 

intervjurespondenter har avgränsats till att bara innefatta de som arbetar inom besöksnäringen. 

Besökare har av den anledningen uteslutits då det saknar relevans att inkludera dessa i 

studien.  

 

1.5 Definitioner och begrepp 

Begrepp som ligger till grund för uppsatsen är regional utveckling, glesbygd, 

besöksnäring/turism, besökare, säsongsvariationer samt samverkan. Dessa begrepp 

förklaras och definieras i detta avsnitt. 

 

Regional utveckling syftar till att genom en systematisk och kreativ strategi, möta och lösa 

fysiska, sociala och ekonomiska problem som kan uppstå i glesbygdsområden. Genom en 

regional utveckling ska det vara möjligt för glesbygdsområden att bevara och förbättra 

kvaliteten på ekonomin samt hantera tillväxt och förändring (Kauppila et al, 2009).   
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Glesbygd definieras som en plats där fler människor dör än föds och det är en hög medelålder. 

Även utflyttning inkluderas i begreppet. Vid befolkningsminskning minskar skatteunderlaget, 

vilket i sin tur försvårar möjligheterna till en bra offentlig service. Problem som kan uppstå i 

glesbygden för näringslivet är att det exempelvis blir svårare att rekrytera arbetskraft samt att 

attrahera människor att flytta in (Glesbygdsverket.se, 8 maj 2016).     

 

Besöksnäring/turism och besökare omfattar människors aktiviteter när en resa genomförs där 

huvudresmålet ligger utanför personens vardagliga vistelse. Vistelsetiden får 

sammanhängande vara högst ett år då längre vistelsetid än så räknas som bosättning. Syftet 

med resan ska vara fritidsaktiviteter (exempelvis shopping och upplevelser), affärer 

(exempelvis konferenser) eller andra personliga syften (Tillväxtverket.se, 29 april 2016).    

 

Säsongsvariationer speglar enligt Cuccia (2010) hur flödet av besökare ser ut överlag, när det 

finns säsongsarbeten samt när det finns flest aktiviteter att tillgå. Följderna som blir av ett 

ojämnt besökarflöde, på grund av olika hög- och lågsäsonger, kan för en destination innebära 

stora problem rent ekonomiskt under de säsonger då inkomsterna från besökare är lägre.  

 

Samverkan bygger på relationer som skapas mellan olika aktörer. Genom samverkan kan ett 

starkt gemensamt handlande för ett visst syfte skapas, vilket i sin tur kan generera ett mer 

väletablerat arbete för att nå framgång (NE.se, 23 mars 2016). Eftersom turismen är en stor 

ekonomisk industri blir det viktigt med en bra samverkan, menar Hall (2008). 

 

1.6 Disposition 

I uppsatsens inledande avsnitt beskrivs regional utveckling generellt, hur besöksnäringen kan 

vara ett sätt att arbeta med regional utveckling, hur ojämna flöden kan bromsa utveckling av 

besöksnäring samt varför samverkan blir en viktig del vid regional utveckling. Vidare i 

inledningen följer problemformulering, syfte, frågeställningar och avgränsning. I avsnitt två 

presenteras relevanta teorier, tidigare forskning samt rapporter för att gå djupare in på 

regional utveckling, besöksnäringen och vilka hinder som kan uppstå med ojämna säsonger 

samt vikten av samverkan. I det tredje avsnittet presenteras de metoder som valts för denna 

uppsats samt urval av material och respondenter. I avsnitt fyra presenteras resultatet av den 

insamlade datan och i avsnitt fem kopplas uppsatsens teorier ihop med resultatet genom en 

analys. Uppsatsen knyts ihop i avsnitt sex där en slutdiskussion presenteras.  
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2. Teoretiskt ramverk 

Här redovisas teorier, tidigare forskning och rapporter kring regional utveckling i 

glesbygdsområden, turism, säsongsvariationer samt samverkan.  

 

2.1 Regional utveckling 

Globaliseringen av världen kan ses som en sammanhängande helhet av platser och regioner 

som är kopplade till- och beroende av varandra på många sätt. Olika platsskapande faktorer 

och organ som påverkar fördelningen av verksamheter, särskilt ekonomiska, kulturella och 

politiska, arbetar alltmer på globala och internationella skalor. Detta måste det finnas kunskap 

och insikt om hos de som arbetar med den regionala utvecklingsplaneringen (Knox & 

Marston, 2014). Globaliseringen i sig är en ojämn process som leder till en koncentration av 

den ekonomiska aktiviteten till centrala områden, vilket gör det viktigt för glesbygden att ha 

täta kopplingar till- och kunskaper om, både den lokala/regionala och globala utvecklingen 

(Massey, 1994). För att förstå det lokala måste man alltså förstå det globala, menar Massey 

(1994) - hur globala processer, indirekt, påverkar vad som händer på lokal nivå. Först då kan 

en utveckling bli möjlig.    

 

Utveckling kan enligt Kauppila et al (2009) inriktas mot olika områden med specifika mål. Ett 

exempel är ekonomisk utveckling vars mål är att förbättra villkoren för kommuninvånarna 

och näringslivet. De menar att genom en stark ekonomisk utveckling ökar kommunens 

konkurrenskraft och ett kreativt klimat kan stimuleras. För att nå en regional utveckling i en 

glesbygdskommun, går det inte att bara fokusera på en näring utan alla måste räknas in i 

planeringsprocessen (Kauppila et al, 2009). Andra exempel som utvecklingsplanering kan 

riktas in mot är social och teknisk utveckling. Den sociala utvecklingen syftar bland annat till 

att stimulera kulturell aktivitet och på så sätt motverka en segregering i samhället samt främja 

ett socialt kontaktnät. Den tekniska utvecklingen riktar sig främst, inom den regionala 

utvecklingen, till näringslivet som genom ny teknik kan stärka sin konkurrenskraft gentemot 

andra glesbygdskommuner menar Kauppila et al (2009).  

 

Regionalpolitiken i Sverige syftar till att ta fram strategier och planera för åtgärder som kan 

”förbättra eftersatta regioners konkurrenskraft i förhållande till områden med mer spontan 

utvecklingskraft” (Nyström och Tonell, 2012 s.176). Att stärka en glesbygds 

konkurrensförmåga kan vara en avgörande handling för att befolkningen ska kunna bo kvar  
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samt att folk ska vilja flytta dit. För detta krävs det sysselsättning och service vilket är något 

som en samhällsplanering ska verka för. Det handlar om att planera och mobilisera de resurser 

som krävs för att göra en plats attraktiv att bo och verka i (Grundberg, 2002).  

 

För beslutsfattare och tjänstemän är planeringsprocessen ett sätt att öka kunskapen om de 

regionala tillgångarna samt hur de på bästa sätt förvaltas. Infrastruktur, näringsliv, 

organisationer och befolkning är något som det krävs en bred och stark kunskap kring för att 

det ska vara möjligt att planera för utveckling, och på så sätt minska den negativa 

utvecklingstrenden där fler och fler flyttar till städer och tätorter (Emmelin et al, 2010). Enligt 

Brouder (2013) är kreativitet och regional utveckling något som går hand i hand. Han menar 

att kreativa näringar främjar utvecklingen av glesbygdsområden genom att lokala 

entreprenörer ser nya vägar för sina verksamheter. För en glesbygdskommun är det lokala 

engagemanget och det unika för just den platsen det viktiga att ta till vara på och utveckla. 

Det i sin tur leder till en ekonomisk utveckling som kommunen kan få att växa ytterligare 

genom bra planering (Brouder, 2012).  

 

För att uppnå utveckling krävs planering vilket är viktigt för att uppnå mål och visioner samt 

hur resurser på bästa sätt ska förvaltas (Emmelin et al, 2010). Enligt Brouder (2016) är det 

vanligt med planering och genomförande av olika projekt i glesbygden där EU-bidrag 

finansierar projekten. Dessa projekt pågår under en begränsad tid och när kommunen/de som 

driver projektet inte längre får dessa bidrag, finns det stor risk att projekten rinner ut i sanden. 

Projekt kan exempelvis vara att starta ett destinationsbolag. Brouder (2016) nämner 

Jokkmokk som ett exempel på en liten glesbygdskommun som, med hjälp av EU-bidrag, 2012 

kunde inleda arbetet med att skapa ett destinationsbolag.  

 

Det finns dock en viss risk enligt Nyström och Tonell (2012) med att övervärdera 

planeringens makt till utveckling. Om inte de rätta förutsättningarna för ett samhälles 

utveckling finns, spelar det ingen roll hur mycket planering som görs. Utvecklingsprocessen 

kan inte starta om det inte finns några tillgångar att utveckla och det finns även risk för att 

planeringen och strategierna föråldras (Nyström och Tonell, 2012). Arbetet kring planering 

måste enligt Forsberg (2013) hela tiden uppdateras för att på så sätt se till vilka verktyg som 

finns tillgängliga samt vart det krävs utveckling. Forsberg (2013) menar att kunskap om 

omvärlden och dess trender är viktiga aspekter att ta med vid planering i alla former, såväl vid 

översiktplanering och utvecklingsplanering, som vid samhällsplanering.  
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Dokument som ska främja en regional utveckling är den Regionala Utvecklingsplanen (RUP). 

Där förenas de fysiska aspekterna med bland annat den ekonomiska utvecklingen, 

infrastruktur, utbildning, bevarandet av värdefull natur och kulturarvet. RUP är ramverket för 

de regionala tillväxtprogrammen och det är länen och regionerna som arbetar fram planen 

(Nyström och Tonell, 2012). Varje kommun är även skyldig att ha en översiktsplanering där 

näringars utvecklingspotential samt mark- och vattenanvändning ska finnas med. Förutom 

markanknutna faktorer ska även sociala och ekonomiska aspekter ingå. Översiktsplaneringen 

ska vara en vision för framtiden med en strategisk långsiktighet (Emmelin et al, 2010).  

 

2.2 Besöksnäringen - ett verktyg för regional utveckling i glesbygden 

En glesbygdskommun kan använda sig av turism för att främja besöksnäring, samt arbeta för 

ekonomisk tillväxt och tillämpa strategier såsom planering och innovationer. Detta för att bli 

mer konkurrenskraftiga gentemot andra glesbygder och locka fler besökare (Hall, 2008). Om 

det finns en turistisk infrastruktur, det vill säga byggnader eller anläggningar som främst 

tillgodoser besökarnas behov och intressen, exempelvis hotell, restauranger, 

turistinformationscenter och sevärdheter, kan destinationen få fler besökare (Ritchie & 

Crouch, 2003). Det leder till en multiplikatoreffekt där hela samhället får ta del av det 

ekonomiska flöde som skapas genom turismen (Hall, 2008). Det pengaflöde som skapas 

genererar positiva effekter och kommunen kan visa på en ekonomisk tillväxt och därmed en 

regional utveckling (Lundmark, 2009).  

 

Glesbygdsområden kan få hjälpmedel och offentliga stöd i form av ekonomiska tillskott från 

exempelvis staten, men för de flesta glesbygdsområden är det de lokala turismaktörerna och 

deras insatser som väger tyngst och som genererar mest till besöksnäringen (Nicely & Sydnor, 

2015). I glesbygdskommuner, och då främst i norra Sverige, är det vanligt med en 

naturbaserad turism samt entreprenörskap (Brouder, 2016). Vidare hävdar Broder (2016) att 

kulturen, i form av människors och platsers historia, måste bevaras och förvaltas på så sätt att 

de främjar både återkommande och nya besökare. När det kommer besökare till en 

glesbygdskommun bidrar de med ett ekonomiskt tillskott som annars inte hade florerat. 

Därför är det viktigt, främst för glesbygdskommuner, att exempelvis renovera hotell och 

skapa aktiviteter och upplevelser för att på så sätt locka besökare. Enligt Wall- Reinius (2014) 

bör besöksnäringen i Sverige ses som en permanent tillgång där det finns stora 

utvecklingspotentialer, i stället för en sista utväg för att försöka rädda ett samhälle. Müller 
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(2006) anser att det krävs en bra planeringsgrund för att besöksnäringen ska kunna bidra till 

samhället. Han menar att då planeringen för besöksnäringen ofta utförs av statliga 

institutioner, exempelvis kommunen, riskerar ideella och privata aktörer att hamna utanför 

planeringsprocessen. Det i sin tur bidrar till att besöksnäringen inte får samma förutsättningar 

för utveckling och Müller (2006) menar då att turismen främst blir att betraktas som något 

sekundärt för att åstadkomma regional utveckling.        

 

Även om det i glesbygdskommuner finns strategier för regional utveckling samt att turism 

som hjälpmedel tillämpas för att lyckas, kan det finnas hinder på vägen som bromsar för den 

regionala utvecklingen och besöksnäringen (Cuccia, 2011). Något som de flesta destinationer 

brottas med är ojämna flöden av besökare, vilket i sin tur resulterar i att ekonomin även den 

blir ojämn (Holloway & Humphreys, 2012). Det ojämna flödet resulterar i säsongsvariationer 

vilket, enligt Cuccia (2011), blir en aspekt som glesbygdskommuner måste försöka motverka. 

Enligt henne är säsongsvariationer extra tydligt i glesbygdsområden och de som blir mest 

påverkade är ofta de privata aktörerna inom besöksnäringen. Enligt Timothy (2011) kan 

säsongsvariationer bli ett problem för destinationer då det medför ett ojämnt flöde av både 

ekonomiska inkomster och en ojämn belastning på destinationen, företagen och samhället i 

stort. Det i sin tur innebär att turismföretagare ena perioden blir överbelastade för att under en 

annan period ha lite eller ingen belastning alls. Det resulterar i en ekonomisk situation där 

inkomsterna under högsäsong måste vara så pass höga att de kan täcka utgifterna även under 

lågsäsong (Timothy, 2011).   

 

2.3 Vikten av samverkan   

Jamal & Getz (1995) beskriver samverkan som en dynamisk processorienterad strategi. De 

menar att en samverkansprocess lämpar sig väl för att samordna en regional planering av 

turismresurser, samt att det genom samverkan på en lokal nivå lättare går att hantera turbulens 

inom planeringsdomäner (exempelvis kommun och destinationsbolag). Jamal & Getz (1995) 

menar att på grund av den snabba globaliseringsprocessen, blir det för regionala och lokala 

platser viktigt att öka sin konkurrenskraft men ändå behålla en platskänsla vilket kan vara 

problematiskt, varpå samverkan blir en strategi för att samla samhället och tillsammans hitta 

nya vägar för utveckling. Enligt Hall (2008) bidrar en stark samverkan till att hela 

destinationen blir enhetlig vilket skapar större chanser till regional utveckling, än att alla drar 

åt olika håll och motarbetar varandra. Genom samverkan kan aktörer skapa gemensamma 
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evenemang och kombinerade upplevelsepaket vilket även blir något som destinationsbolagen 

kan marknadsföra utåt (Jamal & Getz, 1995). Samverkan bidrar till att en kommunikation 

mellan de olika aktörerna inom besöksnäringen och kommunen skapas. Eventuella konflikter 

och gemensamma mål kan då diskuteras i stället för att irritation uppstår. De privata aktörerna 

får en chans att ta del av den planering som kommunen gör och aktörerna kan lära av varandra 

(Hall, 2008). 

 

Enligt Tosun (2000) finns det tre viktiga aspekter kopplat till samverkan som 

glesbygdskommuner bör ha i åtanke vid planeringsprocesser för utveckling;  

 

- Sociala; Det sociala klimat som råder inom destinationen och samhället blir avgörande för 

hur lokalborna ser på turism och vilket bemötande besökarna får. Social jämlikhet är av 

betydelse för god regional utveckling. 

 

- Politiska; Politiskt styrande lagar och bestämmelser blir avgörande för hur kommunen har 

möjlighet att utvecklas. Ekonomi och utveckling blir beroende av vad politikerna anser som 

viktigt för destinationen varpå samverkan mellan politiker och kommun för att nå en regional 

utvecklingsnivå krävs. 

 

- Kulturella; Platsens lokala historia och vikten av den. Om destinationen lyckas förmedla 

platsens kulturella och naturbaserade utbud på ett innovativt sätt, blir platsen mer attraktiv och 

utvecklingspotentialen växer ytterligare.  

 

Tillsammans främjar dessa tre strukturer en livskraftig glesbygdskommun som på så sätt kan 

uppnå regional utveckling (Tosun 2000).  

 

Då naturresurser kopplat till turism är vanligt i glesbygdsområden innebär det ofta att många 

aktörer är inblandade (Wall-Reinius, 2014). Samverkan mellan markägare, skogsbolag, 

naturvårdsorganisationer och myndigheter, samt mellan lokala och nationella aktörer och 

mellan privata och offentliga aktörer, blir av den anledningen särskilt viktiga enligt Wall-

Reinius (2014). Vidare menar Wall-Reinius (2014) att samverkan mellan institutioner och 

nyckelaktörer främjar skapande innovativa samhällen i glesbygden. Det i sin tur skulle kunna 

öka attraktiviteten för platsen och befolkningsmängden skulle därigenom öka och glesbygden 

stärkas. 
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3. Metod och material  

I detta avsnitt presenteras vilka metoder som varit till grund för uppsatsen, vilket urval av 

respondenter som skett samt tillvägagångssätt vid implementeringen av de olika metoderna.  

De metoder som varit till grund för denna uppsats är en fallstudie av Ragunda kommun, 

dokumentstudier samt semistrukturerade intervjuer. 

 

3.1 Fallstudie 

Kvalitativa fallstudier syftar till att undersökningen ska ske inpå detaljnivå med hjälp av de 

metoder som anses bäst för det valda fallet. Målet är att utveckla en fullständig förståelse för 

det som studeras (Silverman, 2013). Enligt Yin (2004) finns det många verkligheter att 

studera vilket karaktäriserar den kvalitativa forskningen. Världen tolkas snarare än mäts inom 

kvalitativa metoder och en styrka med fallstudier är att många olika empiriska material går att 

hantera, vilket för denna uppsats varit plan- och styrdokument samt intervjuer. Kritik som kan 

riktas mot fallstudier är att resultatet sällan går att generalisera (Bryman, 2011). Syftet med 

denna uppsats resultat är dock inte att det ska vara generaliserbart då det endast är ett fall som 

studerats. Att det enbart är ett fall som studerats kan även det kritiseras men till författarens 

fördel är det i stället möjligt att få en djupare förståelse för det valda fallstudieområdet, vilket 

genererat i en bredare tolkningsförmåga av resultatet (Silverman, 2013).    

 

3.2 Dokumentstudier  

Enligt Bryman (2011) skrivs dokument för att uppnå ett syfte; de som skriver dokumenten har 

en idé om vad de vill förmedla och att dokumentet ska ses positivt av upphovsmännen samt 

de personer som representeras. För denna uppsats har dokumentstudien avgränsats till den 

nationella strategin för Svensk besöksnäring (2010-2020), Jämtlands och Härjedalens 

Regionala Utvecklingsstrategi (2014-2030) samt Ragunda kommuns översiktsplanering 

(2006). Dessa plan- och styrdokument har granskats utifrån identifiering av regional 

utveckling, besöksnäring, säsongsvariationer och samverkan. Alla  dokumenten är de senaste i 

sitt slag och har valts ut av anledningen att de skrivits för syftet att verka för besöksnäringen 

inom de närmsta åren (Bryman, 2011). Silverman (2013) förespråkar uppdaterade dokument i 

de fall där undersökningen ämnar studera hur förhållanden och strategier är uppbyggda för att 

verka framåt, vilket författaren av denna uppsats finner lämpligt för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Tidigare plan- och styrdokuments innehåll är inte aktuellt varpå de uteslutits. 
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Genom att ta del av styrdokumenten har sedan en jämförelse gjorts där teorier och tidigare 

forskning ställts mot dokument och intervjuresultat. 

 

3.2.1 Nationell strategi för Svensk besöksnäring- vision 2020 (2010-2020) 

Den nationella strategin för Svensk besöksnäring (Strategi 2020) innehåller strategier för en 

stärkt turism inom Sverige och bakom strategin står Svensk Turism AB. Visionen är 

”besöksnäringen: Sveriges nya basnäring” och den är framtagen genom en dialog mellan 

näringens olika aktörer och i samarbete med VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, 

Stockholm Visitors Board, Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska 

Turistrådet, samt med finansiellt stöd från Jordbruksverket. 

 

Svensk Turism AB representerar Sveriges samlade besöksnäring, är näringens 

ägarrepresentant tillsammans med VisitSweden och ägs av 160 företag och organisationer 

som tillsammans representerar ca 10 000 företag. Några av de största aktieägarna är Sveriges 

Hotell- och Restaurangföretagare, Svensk Handel och Jämtland Härjedalen Turism. Strategin 

för besöksnäringen baseras på en vision, tre fokusområden, fyra strategiska mål samt sex 

huvudkategorier. Destinationsutveckling och teman, Offensiv marknadsföring och försäljning 

samt en samordnad besöksnäring är strategins fokusområden.  

 

3.2.2 Regional utvecklingsstrategi (2014-2030) 

Den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) innehåller riktlinjer för utveckling samt hur och 

vad regionen ska prioritera vid det strategiska utvecklingsarbetet. Strategin baseras på den 

nationella strategin för Svensk besöksnäring.   

 

Sveriges länsstyrelser ska, på uppdrag från regeringen, utarbeta Regionala 

Utvecklingsprogram. Jämtlands län har dock valt att kalla sitt dokument för Regional 

Utvecklingsstrategi (RUS) och denna utgör basen för arbetet med konkreta mål och aktiviteter 

inom prioriterade områden för utveckling och hållbar tillväxt i länet. Strategin länkar samman 

de myndigheter, organisationer och andra aktörer som driver och verkar för utvecklingsfrågor 

(Regional utvecklingsstrategi 2014-2030). 

 

3.2.3 Översiktsplan 

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en översiktplan (ÖP) där planering av mark- 
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och vattenanvändning ska ingå. Kommunfullmäktige ska en gång under varje mandatperiod 

se över och ta ställning till om planen är aktuell eller om den behöver revideras (Riksdagen.se, 

11 maj 2016). Ragunda kommuns ÖP är från 2006 och är baserad på kommunens tidigare ÖP 

från 1991. Den nuvarande innehåller sju teman som beskriver bland annat hållbar utveckling, 

attraktiva boendemiljöer samt kulturmiljöer. Vidare har dessa teman delats upp på elva kapitel 

för visioner och beslut om mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

 

Ragunda kommuns ÖP skulle under 2014-2015 ha reviderats enligt Rolf Ivansen, 

förvaltningschef på samhällsbyggnadsavdelningen på Ragunda kommun (Ragunda.se, 11 maj 

2016). Enligt kommunens hemsida har det inte hänt något mer i processen sedan det senaste 

dialogmötet som ägde rum den 13 november 2013 (Ragunda.se, 11 maj 2016). 

 

3.3 Semistrukturerade intervjuer  

De semistrukturerade intervjuerna riktar sig till representanter för Ragunda kommun, 

destinationsbolaget Destination Ragundadalen samt privata turismaktörer som på ett eller 

annat sätt arbetar med turism i nära relation till natur- och kulturresurser inom orten 

Hammarstrand och Ragunda kommun. 

 

Intervjuerna är uppbyggda efter en intervjuguide, (se bilaga 1-4), med förbestämda teman. 

Följdfrågor kan i och med denna intervjumetod ställas under intervjuns gång vilket öppnar 

upp för ett bredare resultat (Bryman, 2011). En fördel med semistrukturerade intervjuer är att 

det blir ett samtal som kan få respondenten att slappna av och då svara mer utförligt (Bryman, 

2011). Andra fördelar med metoden är, enligt Bryman (2011), att frågorna kan anpassas efter 

individen samt vart efter intervjun fortlöper. Detta ger möjlighet till att få ut så mycket 

information som möjligt från respondenten. I och med denna metod finns även möjligheten att 

tolka andra signaler hos respondenten, exempelvis kroppsspråk och tonläge. Intervjuer kan 

dock vara tidskrävande samt att detaljer kan missuppfattas av den som utför intervjun. Det är 

därför viktigt att vara insatt i ämnet som intervjun sker kring samt ta hjälp av teknik, som 

exempelvis bandspelare, för att på så sätt öka reliabiliteten (Bryman, 2011). 

 

3.3.1 Urval och beskrivning av de intervjuade 

Urvalet har skett på ett ändamålsenligt urval. Med ändamålsenligt urval menas att 

respondenterna som valts ut ska svara mot ett visst syfte (Flowerdew & Martin, 2005) vilket 
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för denna uppsats varit regional utveckling i en glesbygdskommun genom turism och 

samverkan.  

 

Respondenten från kommunen är Anna-Märta Johansson som är tjänsteman och 

landsbygdsutvecklare. Johansson sitter även med i olika samverkansgrupper där kommunen 

och regionen tillsammans arbetar med utvecklingsfrågor gällande bredbandsfrågor, 

servicefrågor, näringslivsfrågor, demografifrågor samt fritidsfrågor. Intervjun med Johansson 

ägde rum den 28 april på hennes kontor i kommunhuset. Det fanns en önskan att intervjua 

Ragunda kommuns kommunalråd som representant för den politiska organisationen. Mail 

skickades till representanten men då författaren inte fick något svar, uteblev den intervjun.  

 

För destinationsbolaget Destination Ragundadalen intervjuades både Gun-Marie Persson och 

Peter Ladan som representanter. Persson arbetar inte längre för destinationsbolaget utan 

numera på kommunen, men fick i denna uppsats representera hur Destination Ragundadalen 

tidigare arbetat med regional utveckling. Under hennes sista år på destinationsbolaget 

arbetade hon som verksamhetsutvecklare. Intervjun med Persson ägde rum den 22 april i ett 

litet samtalsrum på kommunen. Ladan är nytillförordnad ordförande för destinationsbolaget 

och fick därför representera hur destinationsbolaget i framtiden, efter omorganiseringen, ska 

arbeta med regional utveckling. Intervjun med Ladan ägde rum den 22 april i lobbyn på 

Hotell Hammarstrand.   

 

De privata turismaktörerna valdes med hänsyn till hur man arbetar utifrån olika säsonger; 

vinteraktör, sommaraktör eller både sommar- och vinteraktiviteter. Utifrån vad de privata 

turismaktörerna arbetar med, och mot vilken säsong deras aktiviteter riktar sig, valdes 

följande aktörer ut; Carl-Göran Söder, Zorbcenter (vår-, sommar- och höstaktör), Bo Paulsson 

och Roger Säll, Kullstaberget (vinteraktör) samt Ulrika Strandler och Jiri Stanek, Trefoten 

kanoten/Skaltjärns Vildmarksspa (sommar- och vinteraktör). 

 

Zorbcenter är ett aktivitetscenter där Carl-Göran Söder samlat olika aktiviteter som riktar sig 

mot upplevelseturism och teambuilding. Han var först i Sverige med att introducera ”zorbing” 

efter att ha inspirerats av ett reseprogram från Nya Zeeland. Zorbing går ut på att man i en 

gigantiskt stor boll rullar nedför en backe. Centret erbjuder även fyrhjulingar, offroad samt 

olika sorters boendemöjligheter. Söder har drivit centret sedan dess start, han är själv osäker 

på exakt hur länge Zorbcentret funnits, men säger 10-11 år. Söder är pensionär och har ingen 
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annan sysselsättning än Zorbcentret. Intervjun med Söder ägde rum den 28 april hemma i 

hans bostad.     

 

Kullstaberget ägs och drivs av Bo Paulsson och Roger Säll. Kullstaberget är en slalombacke 

med tillhörande café och värmestuga. Det finns möjlighet för besökarna att hyra 

slalomutrustning från anläggningen och det går även att åka längdskidor på området. Paulsson 

och Säll har drivit anläggningen en säsong. De har ambitioner att fortsätta utvecklingen och 

försöka återuppliva anläggningen efter en nedåtgående trend där besökarantalet sjunkit och 

anläggningen mer eller mindre misskötts och förfallit. Både Paulsson och Säll är pensionärer 

vilket har medfört att de har kunnat driva Kullstabacken utan att ta ut någon lön för det. 

Intervjun med Paulsson och Säll ägde rum den 21 april i Kullstabackens café.   

 

Ulrika Strandler och Jiri Stanek, ett par i 30-års åldern, driver både Trefoten kanoten och 

Skaltjärns Vildmarksspa. I företaget Trefoten kanoten är syftet att hyra ut samt sälja 

uppblåsbara kanoter. Skaltjärns Vildmarksspa är en plats där de vill kunna kombinera 

vinteraktiviteter, såsom skridskoåkning, längdskidor, vinterfiske, bastu, fika i kåta samt 

massage. Strandler är utbildad hud- och fotterapeut vilket hon även arbetar med utöver 

turismföretagen, och Stanek är heltidsanställd i ett skogsbolag. Stanek härstammar från 

Tjeckien och hämtar mycket inspiration till företagen därifrån. Intervjun med Strandler och 

Stanek ägde rum den 20 april i lobbyn på Hotell Hammarstrand.   

 

3.3.2 Tillvägagångssätt  

Inför de semistrukturerade intervjuerna skickades först ett mail ut där författaren själv kort 

presenterade sig för att sedan beskriva vad uppsatsen handlade om. En förfrågan om huruvida 

de tillfrågade ville vara med på intervju ställdes och beroende på svar fortsatte sedan 

mailkontakten för att bestämma datum, tid och plats. De tillfrågade fick själva bestämma tid 

och plats men inom vissa ramar för datum, baserat på tidsperioden för uppsatsen. Intervjuerna 

skedde utspritt under två veckor och varje intervju varade ca en timme. Vid varje 

intervjutillfälle fick respondenten först möjlighet att svara på om han eller hon ville vara 

anonym eller om författaren fick använda deras namn i uppsatsen. Alla gav sin tillåtelse till att 

deras namn användes.  

 

För att enklare kunna gå tillbaka till vad som sagts under intervjuerna (Bryman, 2011) 

användes inspelningsutrustning i form av författarens mobiltelefon. Intervjurespondenterna 
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fick förfrågan om inspelning fick äga rum eller ej, varpå alla gav sitt godkännande. Förutom 

inspelning togs även anteckningar under intervjuerna av författaren själv. Vid inledningen av 

intervjun förklarades först vad  uppsatsen handlade om i stora drag för att ge 

intervjurespondenterna en inblick i ämnet regional utveckling. Frågeguiden fungerade som ett 

hjälpmedel (Bryman, 2011) för författaren och följdfrågor ställdes utifrån vad respondenterna 

svarade. Om det var någon fråga som de inte förstod försökte författaren själv förklara utan att 

vara ledande. Vid slutet av intervjun tillfrågades intervjupersonerna om de ville tillägga något 

samt att de kunde ta kontakt med författaren om de kom på något mer. 

 

Vid transkriberingen av de semi-strukturerade intervjuerna transkriberades endast relativa 

bitar varpå allt inte blev nedskrivet. Enligt Silverman (2013) är det inte alltid nödvändigt att 

transkribera hela intervjun då det kan finnas delar som inte är relevant för uppsatsens syfte. 

De citat som har tagits med i resultatdelen är ordagrant återgivna så som respondenten 

uttalade dem.  

 

3.4 Metod- och källkritisk diskussion 

3.4.1 Metodkritik 

Bryman (2011) menar att vid kvalitativ forskning är det näst intill omöjligt för författaren att 

vara helt objektiv då en relation ofta skapas till respondenterna. Detta är särskilt vanligt vid 

observationer och djupintervjuer. För att säkerställa att analysen blir så objektiv som möjligt 

måste därför författaren, enligt Bryman (2011), själv vara medveten om olika infallsvinklar 

samt att författaren går tillbaka till anteckningar och inspelat material för att på så sätt bli 

påmind om vad som sades och vilken känsla det var under intervjun. Då författaren av denna 

uppsats är uppvuxen i Ragunda kommun baseras viss fakta på dennes bakgrundskunskaper. 

Dessa faktabaserade kunskaper skulle kunna anses som subjektiva, men åtgärder har vidtagits 

mot det genom författarens medvetenhet om denna svaghet, samt att intervjuanteckningar och 

inspelat material genomlästs och lyssnats på flertalet gånger. Baserat på att författaren 

kommer från samma ställe som fallstudien utfördes på, underlättade urvalsprocessen. Den kan 

dock ha blivit vinklad då en förkunskap fanns hos författaren angående vilka aktörer som 

arbetar med regional utveckling varpå andra potentiella och relevanta intervjurespondenter 

förbisetts. Något som framkom under intervjusituationerna, var att författaren och 

intervjurespondenten hade olika förförståelse kring olika begrepp, exempelvis regional 

utveckling och besökare. Detta kan, enligt Thurén (2007) ha påverkat svaren.    
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Ragunda kommuns översiktsplanering som är från 2006 gör den något föråldrad samt att 

mycket av dess innehåll är inaktuellt. Baserat på att informationen till viss del är föråldrad och 

inaktuell i ÖP:n, blir jämförelsen mot regionens RUS inte helt brukbar. Samtidigt visar det 

hur en föråldrad ÖP inte överensstämmer med regionens mål med utvecklingen av bland 

annat besöksnäringen då det i ÖP:n står förhållandevis lite om utveckling av besöksnäring, 

medan det i RUS:en har ett helt eget område.  

 

Att Ragunda är en mindre kommun kan medföra känslan av att alla känner alla vilket skulle 

kunna ha påverkat intervjuernas kvalité. Speciellt om respondenten upplevde att denne inte 

kunde uttrycka sig helt ärligt på grund av rädsla för vad andra skulle tycka. Vid alla 

intervjutillfällen var det dock en avslappnad stämning och intervjurespondenterna upplevdes 

inte hålla tillbaka svaren. De uppfattades ha god tid för att svara utförligt på varje fråga. Det 

förekom vissa mindre avbrott, exempelvis telefonsamtal, men intervjun kunde med lätthet 

fortsätta igen efteråt. Det förekom ibland vissa ljud som kunde ha uppfattats som störande vid 

inspelningen av intervjuerna (Bryman, 2011), men när författaren själv lyssnade igenom det 

inspelade materialet var det inget som påverkade intervjuernas kvalité.   

 

3.4.2 Källkritik 

De publicerade källorna består till största delen av vetenskapliga sådana, skrivna av 

kulturgeografer samt verksamma inom vetenskapen för turism, varpå de anses ha en hög 

reliabilitet. Dock används även  till viss del tidigare kurslitteratur vilket kritik kan riktas mot 

då de inte är vetenskapligt granskade på samma sätt (Thurén, 2007). Opublicerat material är 

hämtat dels från ett seminarium, och dels från ett övergripande faktablad. Tillförlitligheten 

kan ändå anses som hög då  upphovsmännen till dessa är forskare samt universitetslektor.   

 

Digitala dokument och information från olika hemsidor är enligt Flowerdew & Martin (2005) 

en stor potentiell källa till information. Dock måste en noggrannhet vid val av dokument 

beaktas baserat på att vem som helst kan skapa digitala dokument. Hänsyn har tagits till detta 

av författaren genom att använda tillförlitliga källor och dokument funna på organisationers 

(exempelvis Destination Ragundadalen, Jordbruksverket och Statistiska Centralbyrån) 

hemsidor och kommunens hemsida. En hemsida som under arbetets gång ändrat utseende, är 

Destination Ragundadalens hemsida, varpå informationen ser annorlunda ut vilket är en 

kritisk punkt med användandet av information från hemsidor (Bryman, 2011). 
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4. Resultat 

Här presenteras resultatet från fallstudien av Ragunda kommun, dokumentstudierna samt de 

semistrukturerade intervjuerna.  

 

4.1 Regional utveckling genom besöksnäring 

4.1.1 Förutsättningar för regional utveckling 

Förutsättningar för regional utveckling beskrivs, i de dokument som granskats, som goda och 

besöksnäringen urskiljs ha stor utvecklingspotential. I såväl den nationella strategin för 

Svensk besöksnäring (Strategi 2020) samt i Jämtlands och Härjedalens läns Regionala 

Utvecklingsstrategi (RUS) anses besöksnäringen som en näring med stor tillväxtkapacitet. 

Besöksnäringen beskrivs i Strategi 2020 (s. 12) samt i RUS (s. 6) som ett sätt att skapa 

investeringar även i andra näringar såsom bygg, handel, transport, livsmedel, lokalt 

mathantverk, service och tjänster vilket i sin tur genererar en regional utveckling genom en 

stärkt ekonomi. Hot som kan finnas mot Sveriges besöksnäring är enligt Strategi 2020 (s. 10) 

globaliseringsprocessen. Klimat- och hållbarhetsfrågor, risker för politisk instabilitet och en 

mindre gynnsam ekonomisk utveckling blir en följd av globaliseringen. I och med ett ökat 

resande hårdnar konkurrensen om vilka platser som lockar flest besökare. Vidare utmaningar 

för Sverige på en nationell nivå är ”[...] att öka  näringens professionalitet i företagande och 

affärsutveckling, att öka produktivitet och lönsamhet och att driva en framgångsrik 

destinationsutveckling” (Strategi 2020, s. 10).  

 

Ett problem som tas upp i Strategi 2020 (s. 9) är att besöksnäringen inte prioriteras 

ekonomiskt vilket resulterar i att det politiska trycket att stödja näringens frågor förblir svagt. 

Utebliven finansiering hämmar besöknäringens utveckling då viktiga reformer och satsningar 

inte kan genomföras. På grund av detta minskar kraven på att organisera och driva 

besöksnäringen framåt. Besöksnäringen anses i Strategi 2020 (s. 12) som en viktig del i 

utvecklingen av glesbygdsområden och andra delar av Sverige som saknar en betydande 

industriproduktion.  Vad som också beskrivs som problematiskt i Strategi 2020 (s. 9) är att 

organisationen kring besöksnäringens frågor ofta är komplex på statlig och regional nivå, 

vilket resulterar i att näringens aktörer själva inte vet vem eller vilka som arbetar med dessa 

frågor. Jämtlands och Härjedalens läns RUS är baserad på Strategi 2020, och det är efter RUS 

som Ragunda kommun, enligt Anna-Märta Johansson (Landsbygdsutvecklingsfrågor, 

Ragunda kommun 2016), arbetar med regional utveckling. Hon antyder dock att kommunen 
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inte alltid håller med om vad som står i RUS men att de förhåller sig efter den då RUS baseras 

på nationella mål. De privata turismaktörerna har dock svårt att identifiera kommunens 

regionala utvecklingsarbete. Roger Säll (Kullstabacken 2016), finner det svårt att ens 

kommentera utvecklingsarbetet vilket även Ulrika Strandler (Trefoten kanoten/Skaltjärns 

vildmarksspa 2016) håller med om; ”Som företagare tycker jag inte att det är tydligt eller lätt 

för företagare att se hur kommunen arbetar med regional utveckling.” 

 

I Jämtlands och Härjedalens läns RUS står det på sida 25 att ”aktiviteter för en levande 

landsbygd” ska ingå i kommuners översiktsplanering (ÖP). Dock preciseras inte vad 

aktiviteter är för något. Den regionala nivån, i form av RUS, ska bistå kommunerna med 

planeringsunderlag samt vara ett stöd vid kommunernas arbete med översiktsplanen. Vidare 

står det i RUS att kommunerna i deras ÖP, ”[...] ska ta tillvara på landsbygdens resurser för 

att stimulera det lokala näringslivet samt möjliggöra en inflyttning till länets tätorter och 

landsbygd.” Exempel på resurser som nämns är natur- och kultur.  

 

I Ragunda kommuns ÖP har besöksnäringen en mindre framträdande roll och nämns endast 

vid ett fåtal tillfällen. Fokus rent turismmässigt är Döda fallet samt Thaipaviljongen, vilka 

anses ha de största utvecklingsmöjligheterna, kopplat till besöksnäringen. I planen beskrivs 

Döda fallet (s. 34) och arbetet mot att bilda ett världsarv, samt att platsen ska fortsätta att 

utvecklas som en besöksnäringsattraktion för att öka attraktiviteten och besökarantalet till 

kommunen. Möjligheten att verka i Döda fallet för teaterföreningar nämns också (s. 17) 

liksom att anläggningen ska arrenderas ut till entreprenörer som ansvarar för anläggningens 

skötsel, underhåll, aktiviteter, affärsverksamhet samt marknadsföring.  

 

Vad gäller den Thailändska Paviljongen bedöms den ha störst utvecklingspotential och den 

anses skapa ett  intresse som ger inkomst för kommunens företag, både inom turism och andra 

näringar (s. 33). Vidare ska ökat fokus ligga på att åstadkomma positiva ekonomiska effekter 

för Ragundas näringsliv och samhälle genom paviljongen. I ÖP:n nämns att detta kan ske 

genom att bland annat entreprenörer i större utsträckning ska kunna verka i anslutning till 

paviljongen och att det blir en etablering av verksamheter med Thailandsanknytning i 

kommunen (s. 17). Den övriga besöksnäringen nämns i Ragundas ÖP enligt följande; 

”Förutom att fortsätta att utveckla de ovan nämnda större besöksmålen, avser kommunen 

verka för att även den småskaliga turismen i övrigt utvecklas” (Ragunda kommun 

översiktsplan, s.34, 2006). 
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4.1.2 Potentiella utvecklingsmöjligheter och resurser 

Jämtlands län anses som en ledande Europadestination inom naturbaserade upplevelser i 

Jämtlands och Härjedalens läns RUS (s. 23). Efterfrågan på ren och ursprunglig miljö bedöms 

öka i efterfråganssyfte och kulturen ses som en drivkraft i samhällets utveckling samt en 

viktig beståndsdel för besöksnäringens tillväxt. Intervjurespondenterna nämner alla naturen 

som en tillgång som går att utveckla. Emellertid, som Carl-Göran Söder (Zorbcenter, 2016) 

hävdar, finns naturen överallt. Han menar att den i sig är inget unikt utan det handlar i stället 

om vad som görs med den, ”Det gäller att det dyker upp någon entreprenör som kan ta till 

vara på naturen och förädla den så att det blir ett besöksmål.” Strandler konstaterar även hon 

att naturen har utvecklingspotential för Ragunda;  ”Det vi har är naturen, och den måste vi 

arbeta med.” Jiri Stanek (Trefoten kanoten/Skaltjärns vildmarksspa, 2016) anser Ragundas 

natur som bitvis unik. Han menar att bergen, tillsammans med Indalsälven, har stor potential 

att locka besökare då just den här typen av landskap, med höga berg och djupa dalar, inte 

finns på många andra ställen i Sverige. Bo Paulsson (Kullstabacken, 2016) konstaterar 

naturturism som ett sätt att skapa attraktioner som gör att folk kommer till Ragunda, ”[...] allt 

fler bor i tätorter och behöver mer och mer komma ut.”    

 

Förutom naturen nämns även utveckling av IT och teknik i Strategi 2020 (s. 36) vilket har 

betydelse för besöksäringen i regionen. Genom IT kan företag produktutveckla, visa upp samt 

marknadsföra och sälja. Denna utvecklingsfaktor nämns även i RUS (s. 27) i form av 

mobiltelefonitäckning. Det anses som en viktig del att mobiltelefoni ska fungera i hela länet 

då det är en trygghetsförsäkring samt ett hjälpmedel vid utveckling av olika näringar. I 

Ragunda kommuns ÖP (s. 101) anses dock utbyggnad av nya telemaster som ett hot mot 

miljön. Eftersom master ofta placeras på de högsta bergen, kan det”[...] innebära ett ökat hot 

mot viktiga områden ur natur-, kultur- och friluftssynpunkter i kommunen.” Vid montering av 

nya master bryts vägar inom orörda områden, bland annat kan det ske efter vandringsleder, 

elljusspår, slalombackar och så vidare, vilket riskerar att naturvärdena minskar i området 

(Ragunda kommuns ÖP, s101). Utbyggnaden av mobil täckning, internet och fiber, är något 

som Johansson anser som en viktig del i utvecklingen av regionen. Hon menar att med ett 

utökat täckningsnät kan besökare ta del av vilket utbud som finns och företagare kan med 

hjälp av IT utveckla sina företag. Arenor såsom Döda fallet och Thaipaviljongen kan 

exempelvis använda sig av internetuppkoppling vid evenemang, vilket skulle kunna lyfta 

upplevelsen till en ny nivå. Det blir även intressant för de som besöker orten och planerar att 

stanna lite längre menar Johansson. Med en bra internetuppkoppling blir det möjligt att 
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exempelvis utföra vissa arbeten medan de är på besök. Det resulterar i extra gästnätter och 

Johansson ser att hela samhället skulle få ta del av det ekonomiska flödet som bildas när de 

exempelvis handlar i den lokala butiken eller äter på någon av restaurangerna.      

 

4.1.3 Destination Ragundadalen och regional utveckling 

Destinationsbolaget arbetade, enligt Gun-Marie Persson (tidigare verksamhetsutvecklare 

Destination Ragundadalen, 2016), innan omorganiseringen av Destination Ragundadalen, 

med regional utveckling dels via gemensamma projekt med Jämtland Härjedalen Turism och 

dels själva genom utveckling av Döda fallet som ett världsarv samt Thaipaviljongen.  

 

Destinationsbolaget har enligt Persson haft en turismstrategi framtagen och de har även följt 

länets regionala mål och strategier. Destinationsbolaget hade dessutom, från kommunen, ett 

uppdrag med riktlinjer om vad de skulle uppnå och arbeta efter för att få ekonomiskt bidrag 

till verksamheten. Destination Ragundadalen arbetade tidigare med projektet Turism 2020 

som nu har gått över till Turism 2030. Från första september 2016 ska destinationsbolaget 

arbeta med det omarbetade projektet enligt Lars Amrén (tidigare VD på Destination 

Ragundadalen, 2016).  

 

Projektet Turism 2020 drevs av Svensk Turism i dialog med bland annat Visit Sweden, 

tillväxtverket och Jämtland Härjedalen Turism (Strategi2020.se, 28 april 2016). Persson säger 

att med projektet Turism 2020 handlade det om att bygga upp verksamheten kring ett 

destinationsbolag, medans det nu handlar om att stärka utvecklingen. Projektet Turism 2030 

syftar enligt Peter Ladan (ordförande Destination Ragundadalen,  2016) till att utveckla 

besöksnäringen samt att öka antalet besökare till länet. Inom projektet Turism 2030 arbetar 

Ragunda kommun tillsammans med Åre, Östersund, Funäsfjällen och Vemdalen med olika 

horisontella  kriterier. Områden som projektet rör är bland annat produktutveckling, 

affärsutveckling och  hjälp till självhjälp för företag enligt Persson. Destinationen ska kunna 

erbjuda företagen det dom behöver hjälp med, exempelvis att utveckla företagets hemsida för 

att på så sätt stärka företaget samt öka omsättningen och uppnå en regional utveckling.  

 

Som nytillförordnad ordförande för Destination Ragundadalen, anser Ladan att 

destinationsbolaget måste kunna identifiera varför besökare ska komma till Ragunda samt att 

det krävs rätt kommunikation för att kunna attrahera. Ladan vill specificera vilken målgrupp 

destinationsbolaget och kommunen i sin helhet ska vända sig mot och på vilket sätt 
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marknadsföring därefter ska bedrivas. På grund av de omorganiseringar som skett tror Ladan 

att de privata turismaktörerna tappat förtroendet för destinationsbolaget och ett viktigt arbete 

med att återvinna det ligger nu framför Destination Ragundadalen. Han menar att 

destinationsbolaget måste säkerställa att de kan skapa direkt nytta för medlemmarna; ”Man 

måste känna att vi gör rätt saker inom destinationen. Att vi jobbar med rätt saker och att vi 

har ett mål. Att det är tydligt vad vi gör.” 

 

4.2 Den säsongsvisa fördelningen inom besöksnäringen i Ragunda kommun  

Årstiderna kan ses som en möjlighet och en utmaning enligt Strategi 2020 (s. 36). Ofta är det 

de tydliga sommar- och vintersäsongerna som genererar högst besökarflöden, men för vissa 

regioner finns det varken tydliga säsonger eller ens en stark säsong. I Strategi 2020 (s. 36) 

konstateras att med svaga säsonger, eller med endast en stark säsong, blir resultatet att 

intäktsunderlaget från besöksnäringen inte finns under hela året. Jämtlands län förknippas 

enligt dess RUS (s. 23) med natur tillsammans med aktiviteter och evenemang under vintern. 

Stora tävlingar kopplat till skidåkning (både utför och längd) har fått genomslag. I Ragunda 

kommuns ÖP (s. 14) understryks dock sommaren som den säsong vars förutsättningar för 

expansion är bättre, jämförelsevis med vintersäsongen. Döda fallet och Thaipaviljongen (de 

stora attraktionerna) är båda öppna sommartid men stängda under vinterhalvåret. Persson 

anser att ett strategiskt arbete för utveckling av besöksnäringen krävs året runt. 

Destinationsbolagets vision är även länets vision menar hon när det kommer till att utveckla 

besöksnäringen, ”[...] det är en röd tråd och inget vi hittat på, men sen har vi skalat av och 

anpassat till vår verksamhet. Gör vi en insats ska vi se att det blir utslag, är det något som 

inte fungerar plockar vi bort det” säger hon angående de utvecklingsstrategier som 

destinationsbolaget arbetat fram.  

 

Johansson anser sommaren som Ragundas högsäsong. Hon menar att under sommaren är det 

många stora evenemang som drar mycket folk och framför allt är Döda fallet och 

Thaipaviljongen öppna för besökare då. Även Persson ser sommaren som högsäsong för 

besöksnäringen. Dock ser hon även september månad som en utvecklingsmöjlighet då det är 

jaktsäsong. Det kommer ofta många jaktgäster som ger en högre omsättning i matbutikerna då 

de handlar lokalt hävdar Persson. Hon ser även ett frö till att vintersäsongen kan stärkas igen i 

och med den nya driften av Kullstabacken samt Skaltjärns Vildmarksspa. Ladan ser däremot 

inte jaktgäster som en potentiell utvecklingsmöjlighet; ”Nej, de skulle komma i alla fall.” 

Ladan anser att det är viktigt att hitta möjligheter som kan förlänga säsongerna eftersom 
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flödet av intäkter då skulle bli jämnare, ”[...] hur kan vi fylla hålen i kalendern? Vad kan vi 

organisera under dom perioder när det inte finns något? Jag tror vi måste arbeta med 

specifika saker.” 

 

För Kullstabacken är vintern högsäsongen, även om de har planer på att utveckla 

verksamheten (exempelvis genom klättring) för att på så sätt kunna ha anläggningen öppen 

mer eller mindre året runt. För att stärka vintern ytterligare vill Paulsson och Säll öppna upp 

för fler målgrupper, exempelvis tävlingsgrupper. Backen har en fallhöjd på 220 meter vilket 

ger förutsättningar för att anordna tävlingar. Det finns en vision om att Kullstabacken ska vara 

Ragundas nav vintertid. Paulsson menar att ”Vi kanske inte kan komma upp och omsätta 20 

miljoner, men skulle vi komma upp i tio, då har vi gjort ett enormt lyft och då kan det bli en 

spin off-effekt på andra saker som hänger med.” Säll reflekterar över att Ragunda har ett 

förhållandevis litet upptagningsområde, samtidigt som han menar att hela kusten finns 

tillgänglig. Han anser dock att alla måste vara med på vintersatsningen, ”[...] det kan inte 

bara vara vi.” Johansson ser Kullstabacken som ett alternativ till de stora fjälldestinationerna 

i länet, hon konstaterar att Jämtland ofta förknippas med fjälldestinationer men att Ragunda 

kan bli ett komplement, ”[...] det här kan vara jättebra för barnfamiljer, där tror jag vi 

kommer få ett uppsving framöver.” 

 

Söder, som har Zorbcenter, ser vår och höst som högsäsonger. Under vintern är det ingen 

aktivitet alls och under juli månad är den väldigt sporadisk menar han. Söder vänder sig till en 

annan målgrupp än semesterbesökaren då han i stället valt att rikta sin verksamhet mot 

företagsgrupper och andra typer av grupper i olika sammanhang. Under vår och höst har han 

grupper inbokade och vet därför hur mycket beläggning han har och när evenemang äger rum. 

Under juli sker besöken mer tillfälligt och det blir svårt att räkna ut hur många som ska arbeta 

från dag till dag; ”Jag kan inte ha fyra stycken anställda som står och väntar på att det ska 

komma folk.” Dock tycker Söder det är skönt med en viloperiod under vintern. Då kan han 

samla kraft och få inspiration för att sedan satsa på verksamheten till våren igen.  

 

Trefoten kanoten och Skaltjärns vildmarksspa har sommar respektive vinter som sina 

säsonger. Då paret drivit sin verksamhet under endast en säsong anser Strandler det svårt att 

tänka allt för stort och allt för långt fram; ”Jag skulle vilja utveckla de närmaste säsongerna. 

Om det skulle bli en heltidssyssla skulle man vilja få det att flyta på jämnare. Men så länge 

man har ett annat arbete också är det svårt att hinna med allt.” Hon ser det lite som en 
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svaghet, att företagen inte är varken hennes eller Staneks huvudsyssla, och när säsongerna väl 

kommer ska allt hinnas med. Därför tycker både Strandler och Stanek att det i dagsläget kan 

behövas en lågsäsong för deras del. Då får de tillfälle att sitta ner och arbeta med exempelvis 

utveckling av hemsidan, göra nya broschyrer och guider samt planera hur de vill utveckla 

samt förbättra verksamheterna.  

 

Att det är variationer i säsongerna ser Persson som både positivt och negativt. Hon anser att 

det är bra när det kommer mycket besökare men det vore att föredra ett jämnare flöde av 

besökare under hela året. Destinationsbolaget Destination Ragundadalen arbetar med 

säsongsvariationer främst genom marknadsföring och paketering. På försök anordnades för 

några år sedan en lokal matmarknad för att förlänga sommarsäsongen en bit in på hösten.  

Under tiden som destinationsbolaget drev Döda fallet och Thaipaviljongen försökte de, enligt 

Persson, öppna anläggningarna i maj då de såg att utländska besökare samt pensionärer var 

ute efter vägarna redan då. För att hjälpa de privata företagarna i deras arbete med 

säsongsvariationer har destinationsbolaget försökt lyfta fram och marknadsföra vissa bitar 

samt via merförsäljning; ”Vi tar bokningen åt företaget och det har vi tjänat på själva också. 

Våran styrka är vi har haft koll på vad som händer och på så sätt fått folk att stanna en natt 

extra” säger Persson. Ur ett näringslivsperspektiv anser Johansson att besöksnäringen måste 

utvecklas till att sträcka sig över längre säsonger då det bidrar till hela näringen inom 

kommunen. 

 

4.3 Samverkan  

Besöksnäringen anses i Strategi 2020 (s. 14) som en näring där länkande mellan privat och 

offentlig sektor är det som binder näringen samman, det vill säga samarbeten och samverkan. 

Mellan privat och offentlig sektor anses samverkan i Strategi 2020 (s. 34) som något av det 

viktigaste arbetet vid regional utveckling och besöksnäring. En bra samverkan blir en stor 

möjliggörare medan det i regioner med en svag samverkan blir en betydligt större utmaning 

att skapa attraktiva platser, enligt Strategi 2020 (s. 34). ”Det företag som är bra på samarbete 

och kreativa lösningar i samverkan klarar sig oftast bättre” (Strategi 2020, s.38). Om företag 

utvecklar en samverkan mellan varandra kan företagskluster bildas och de kan då tillsammans 

skapa starkare besöksanledningar enligt Jämtlands och Härjedalens läns RUS (s. 34). Företag 

och organisationer måste enligt RUS ha en stark samverkan för att på sätt uppnå målet; att öka 

den internationella gästen. Ska det vara värt för en utländsk besökare att komma till regionen 

krävs det ett större utbud av paketering som sträcker sig över kommungränserna och en 
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djupgående samverkan är något som nämns i RUS (s. 34) som ”[...] en viktig 

utvecklingsfaktor i ett län som präglas av glesa strukturer i kombination med småskalig 

näringslivsstruktur.” 

 

Samverkan på en konstruktiv nivå mellan små, mellanstora samt stora företag och en rad olika 

branscher är enligt Strategi 2020 (s. 10) avgörande för besöksnäringens utveckling. Regionalt 

finns det enligt Strategi 2020 (s. 25) lika många möjligheter som det finns utmaningar med 

samverkan inom besöksnäringen, dels den politiska viljan och handlingskraften, och dels 

samverkansförmågan och produktutveckling; ”Att samverka på ett framgångsrikt sätt kräver 

både struktur och eldsjälar.” Vid en god samverkan blir förutsättningarna för en ekonomisk, 

social och ekologisk utveckling desto större. För att nå regional utveckling beskrivs i Strategi 

2020 (s. 34) att den politiska viljan och handlingskraften är avgörande för utvecklingen och 

den största möjliggöraren för genomförandet. Förmågan att samverka samt fatta avgörande 

beslut och konsekvent driva besöksnäringens frågor blir väsentligt för den regionala 

utvecklingen. Motsatsen kan dock vara till stora hinder vid utveckling. Om det är en politisk 

oenighet, intressekonflikter och en oförmåga till att fatta beslut, bromsar det i stället den 

regionala utvecklingen. Om samverkan misslyckas på regional nivå, misslyckas även Sverige 

med att bygga starka destinationer enligt Strategi 2020 (s. 34).  

 

4.3.1 Samverkan mellan kommun och destinationsbolag 

I Ragunda kommuns ÖP (s. 20) anses frågor som rör samverkan inte ha någon direkt koppling 

till de mark- och vattenanvändningsfrågorna som behandlas i översiktsplanen. Ragunda 

kommun har därför valt att inte gå in på samverkan i deras ÖP då de anser att det finns andra 

dokument som avhandlar det.  

 

Samverkan mellan kommunen och destinationsbolaget har enligt Persson fungerat genom 

kontinuerliga dialogmöten där Destination Ragundadalen tillsammans med 

landsbygdsutvecklaren, informatör och näringsliv (när den enheten fanns) träffades och 

diskuterade verksamhetsförutsättningarna. Både Persson och Johansson upplever en bra och 

positiv samverkan mellan kommunen och destinationsbolaget. De kände en trygghet i att varje 

vecka träffas för att diskutera mål och planer. Persson menar att under hela hennes tid på 

destinationsbolaget har det varit samma personer som följts åt, både politiker och tjänstemän, 

vilket gjort att hon upplevt en bra samverkan samt att det funnits snabba beslutsvägar, ”Man 

har ett förtroende för varandra så att man vågar gå utanför gränserna också.” Även Ladan 



 

 

32 
 

anser att det i dagsläget är en bra relation och samverkan mellan destinationsbolaget och 

kommunen.  

 

4.3.2 Samverkan mellan Ragunda kommun och privata turismföretagare   

Samverkan mellan kommunen och de privata turismaktörerna har skett via 

destinationsbolaget. Johansson menar att Destination Ragundadalen arbetat för de privata 

turismföretagen men att det för kommunen varit viktigt att ha en bra dialog med alla 

företagare. Johansson anser att för att få en samordnad marknadsföring av besöksnäringen i 

Ragunda, krävs det någon som håller den samman vilket destinationsbolaget varit till för. Om 

privata turismaktörer behövt hjälp med att starta eller utveckla sina företag, bedömer hon att 

kommunen gått in och hjälpt till. 

 

Ingen av de privata turismaktörerna upplever någon direkt samverkan med kommunen. Söder 

menar att på grund av en händelse vid starten av Zorbcenter, känner han varken något behov 

eller någon lust att samverka med kommunen. Vad som vid företagsstarten av Zorbcenter 

hände, var att Ragunda kommun bötfällde Söder på 25 000 kronor för miljöfarlig verksamhet 

baserat på fyrhjulingarna. Söder anser att kommunen inte informerat honom om att ansökan 

skulle skickas in, trots att det funnits en dialog mellan de båda parterna angående 

fyrhjulingarna. Paulsson anser att då det inte finns någon näringslivsenhet som hjälper 

företagarna, förlitar sig kommunen på att de ska klara sig själva. ”I en sund värld skulle det 

vara ett tätt samarbete” säger han. Paulsson hävdar dock att dialogen med kommunen är bra 

och att den inte ska ifrågasättas. Kommunen är alltid tillmötesgående men inte alltid så 

frikostiga med att berätta vad de planerar samt vad som ska hända framåt menar han, ”[...] 

men det kanske dom själva inte heller vet”.  

 

Johansson ser på samverkan som en ständig utvecklingsmöjlighet. Hon anser att kommunen 

tillsammans med Destination Ragundadalen och de privata turismaktörerna bör ta fram en 

strategi eller plan för tre eller fem år där det ska framgå vart kommunen som helhet vill och 

hur aktörerna tillsammans ska nå dit. Johansson hävdar att samverkan är viktigt och att det 

kan bidra till effektivitet som ger snabbare resultat. Hon menar att i kommunmålen skulle 

samverkan kunna initieras för att på så sätt skapa förutsättningar för utveckling inom 

kommunen. Kommunen måste då, enligt Johansson, vara tydliga och tala om att; ”Det här 

kan vi hjälpa till med och det här kan vi göra. Vad kan ni och vad kan vi då tillsammans 

åstadkomma?” säger hon. I dagsläget anser Johansson att det framgår tydligt vad kommunen 
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kan göra för de aktiva inom näringslivet, ”[...] men jag har full förståelse om turismen och 

näringslivet inte tycker det är tydligt” reflekterar hon. Johansson menar att information och 

kommunikation är svårt och att det bara kan bli bättre. 

 

4.3.3 Samverkan mellan Destination Ragundadalen och privata turismaktörer 

Åsikterna om samverkan mellan Destination Ragundadalen och de privata turismaktörerna 

skiljer sig mellan destinationsbolaget och aktörerna själva. För de som driver Trefoten 

kanoten och Skaltjärns vildmarksspa har fokus och energi varit på annat i stället, såsom 

samverkan med andra företagare inom besöksnäringen. I den utsträckning de samverkat med 

destinationsbolaget var när de, ideellt, påbörjade ett arbete som gick ut på att märka 

vandringsleder varpå en dialog med destinationsbolaget inleddes. Dock slutade det med att 

paret gjorde som de hade tänkt från början; ”Det blev ingen förändring bara för att vi pratade 

med dem.” Det destinationsbolaget kunde hjälpa till med var kontakten med markägarna 

vilket Strandler och Stanek var glada över att slippa då de anser sig arbeta bäst praktiskt. Mer 

hjälp hade dock varit önskvärt samt att det hade funnits en bättre och starkare samverkan. 

Persson är medveten om att viss verksamhet vid sidan av Döda fallet och Thaipaviljongen 

fallit bort från destinationsbolaget. De fick lägga stort fokus på anläggningarna för att kunna 

bedriva verksamhet där och nämner vandring som en del som därav inte prioriterats.  

 

Söder känner ingen glädje av destinationsbolaget och han anser att samverkan med bolaget är 

obefintlig; ”Dom har inte levererat några bokningar till oss. Under de två sista åren har vi 

fått en bokning genom dem. Det känns som att deras roll har varit driftbolag för Döda fallet 

och Thaipaviljongen, enbart,” Söder hävdar att det är avgörande vilka medarbetare 

destinationsbolaget väljer att ta in. År 2015 ringde en medarbetare från destinationsbolaget till 

Söder, vilken skulle ge tips till besökare om kanotuthyrning. Personen frågade därför Söder 

om han kunde tipsa vart det går att hyra kanoter (vilket går att göra hos både Söder och 

Trefoten kanoten), ”[...] jag sa ring till Lits kanotuthyrning. Sitter man där och inte är så 

uppdaterad om vad som finns i kommunen... Man blir besviken.”  

 

Strandler anser även hon att det krävs en bättre organisation kring turismverksamheten. Hon 

menar att det finns många som arbetar med och inom besöksnäringen men att de drar åt för 

olika håll på grund av brist på samverkan och någon som håller ihop det hela. Strandler saknar 

en turistbyrå som kan binda samman alla inom näringen på ett bättre sätt än vad som gjorts 

hittills, ”[...] det är inte vårat uppdrag att sitta och vara turistbyrå.” säger hon, utan det vore 
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bra om det fanns personer som var uppdaterade på utbudet av aktiviteter inom kommunen. 

Stanek anser att för honoms del har det inte funnits någon turistbyrå alls; ”De har bara haft 

sina projekt som dom jobbat med. En turistbyrå ska finnas för turisterna och sälja aktiviteter 

och upplevelser. Det här kändes som att det va en turistbyrå som levde på projektpengar och 

att det var det enda dom arbetade med.” Söder ser projekten som destinationen arbetade med 

som det enda sättet för destinationsbolaget att få in pengar och därmed överleva. Han anser 

dock att destinationsbolaget, som det forum där en aktiv dialog naturligt ska finnas för de 

privata turimsföretagarna, inte har funnits; ”De har arbetat med att skaffa personal till 

restaurangen i Döda fallet och någon som klipper gräset på paviljongen.” 

 

Den samverkan som finns mellan Destination Ragundadalen och de privata turismaktörerna 

menar Persson är via paketeringar (hopslagning av aktiviteter och boende)  samt 

medlemsmöten. Destinationsbolaget har bjudit in de privata turismaktörerna till seminarier 

och kurser som Jämtland Härjedalen Turism haft, samt ordnat en utbildning tillsammans med 

regionen som handlade om landsbygdsturism. Persson menar att destinationsbolagets roll är 

att fånga upp samt tillgodose behovet hos de privata turismaktörerna. Samverkan kan dock 

alltid bli bättre, ”[...] det ska vara ett givande och ett tagande och ett kunskapsutbyte” menar 

hon. Samverkan ska fungera som en viktig faktor för att få win win-effekter, på så sätt anser 

Persson att hela besöksnäringen kan bli starkare samt en enad röst utåt. Söder säger även han 

att samverkan måste generera i en win-win-effekt. Han hävdar att samverkan ska ske på 

naturliga grunder och inte bara för att det ska samverkas för att någon strategi säger det, ”Det 

måste komma från två parter som ser att de kan få en behållning av varandra utifrån det.” 

 

Värdskap och kunskapen hos de som arbetar ute på anläggningarna anser Persson som viktiga 

delar  i utvecklingsarbetet och det kan bara uppnås genom en bra samverkan reflekterar hon. 

Persson menar att Destination Ragundadalen kan bidra till samverkan genom hjälp med olika 

ansökningar. Destinationsbolaget skulle enligt Persson kunna vara med i hela processen och 

finnas till bättre för företagarna. Hon ser även att hjälp till marknadsföring av verksamheterna 

är något som destinationsbolaget kan bidra med i och med en samverkan. Ladan nämner även 

han vikten av värdskap, ”[...] det handlar om att skapa en upplevelse” menar han. Där ingår 

allt från bemötande till image, ”[...] är vi proffsiga, då lyfter vi hela vår kommun” säger han, 

och anser att det är viktigt att alla är överens om den biten, vilket enbart kan ske om en 

samverkan finns. 
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4.3.4 Samverkan mellan de privata turismaktörerna 

De privata turismaktörerna i Ragunda kommun anser det viktigt att hjälpas åt. Säll menar att 

samverkan med andra företag är naturligt och nödvändigt, han hävdar att företagarna är 

beroende av varandra och att andra inom besöksnäringen också kan komma igång tack vare 

att dom ser de positiva effekterna som blir av samverkan. Kullstabacken samverkar med både 

Skaltjärns Vildmarksspa och Hotell Hammarstrand, vilket även Zorbcenter gör. Söder menar 

att hans besökare kan bo på hotellet och hotellets konferensgäster kan prova på olika 

aktiviteter på Zorbcentret. Strandler anser att vissa saker måste fungera parallellt med 

varandra och att företag måste samarbete med varandra; ”Vi försöker paketera även med 

andra företag, det känns som något stort, att man kan bli starka tillsammans, det är nyckeln 

till utveckling.” Dock tror hon att folk ibland är rädda för samverkan; ”Det är som att man är 

rädd för att dela med sig för man är rädd för att det inte ska bli något kvar till en själv.” 

 

För att Hammarstrand och Ragunda ska kunna locka fler besökare menar Stanek att det krävs 

en verksam satsning på hela paket vilket bara kan ske genom en samverkan mellan 

företagarna, kommunen och destinationsbolaget. Det måste till nya aktiviteter och en stabil 

verksamhet måste byggas upp enlig honom; ”Om det inte kommer någon är det svårt att 

driva verksamhet, men driver man ingen verksamhet kommer det inga turister.” Persson ser 

det som en styrka att de privata turismaktörerna själva har börjat paketera med varandra. Hon 

nämner Skaltjärns Vildmarksspas och Kullstabackens samverkan med varandra som ett gott 

exempel till hur besöksnäringen kan utvecklas. Hon anser att i och med den samverkan går 

det att erbjuda ett helt koncept, ”[...] som ett mini winter wonderland” där besökaren får ta 

del av olika aktiviteter som går att utföra i Ragundadalen vintertid. Persson menar att 

Destination Ragundadalen kan ha många idéer, men att det krävs andra människor som kan 

driva igenom idéerna. Destinationsbolaget blir då mer som en kanal som kan sitta med och 

lyssna samt ge råd och stöd.  

 

4.3.5 Kompetenser inom regional utveckling, besöksnäring och samverkan 

En underfråga i frågeguiden som utformades blev hur aktörerna anser huruvida rätt 

kompetenser för att bedriva regional utveckling och besöksnäring finns inom kommunen eller 

ej. Ladan anser att rätt kompetenser för utveckling finns om man arbetar tillsammans, ”[...] en 

person kan inte besitta all kompetens inom alla områden. Därför måste man samverka.” 

Ladan tycker dock att det inte skulle skada med fler aktörer som arbetar med regional 

utveckling. Han menar att konkurrens driver fram utveckling och innovation. Stanek hävdar 
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att det saknas kvalifikationer inom rådgivning och marknadsföring; ”Det saknas kompetenta 

människor med rätt utbildning” säger han, och Strandler tycker att kommunen borde vara mer 

intresserad av turism som helhet. ”Vi känner en positiv utveckling” säger Strandler, men hon 

menar att det varken beror på kommunen eller destinationsbolaget.  

 

Johansson och Persson  anser inte att det inte behövs fler aktörer som arbetar med regional 

utveckling. Johansson menar att det redan finns många som arbetar med regional utveckling, 

men att det krävs en bättre samsyn för att alla ska dra åt samma håll, det är för spretigt nu 

tycker hon. För att ge samma signaler mot stat, regering och övriga Sverige, för att på så sätt 

få saker att hända och bli hörda, anser Johansson att kommunen, regionen och de 

organisationer som finns måste samlas kring exempelvis två gemensamma frågor och bedriva 

dem. Dock hävdar Johansson att det inom kommunen behövs en person som arbetar med 

besöksnäringen för att näringen ska kunna utvecklas. Persson anser även hon att det redan 

finns många aktörer som arbetar med regional utveckling, men att dom som gör det måste bli 

”skarpare” och kanske arbeta på ett annat vis, ”[...] jag tycker man ska ha sin grupp med 

kompetens och där mixa, att man bildar sitt team, blanda unga, gamla och nyutexaminerade” 

säger hon.  

 

De privata turismaktörerna är alla överens om att det behövs fler verksamma aktörer som 

arbetar med regional utveckling. Stanek menar att om Hammarstrand ska lyckas med att locka 

besökare och därmed utvecklas, behövs hela paket, ”[...] vi måste nyttja allt vi kan här, 

mängden av olika grejer, det är det som gör oss unika”. Strandler anser att just för att skapa 

aktiviteter som kan locka fler besökare, krävs det aktörer som tar vara på och utvecklar 

möjligheterna som landskapet Ragunda bjuder på och Söder menar att det behövs aktörer som 

är entreprenörer, ”[...] allt som tillkommer, det påverkar det som finns.”  

 

4.4 Besöksnäringens framtid i Ragunda kommun 

För att få en hållbar regional utveckling i framtiden anser Strandler att det krävs långsiktig 

planering och inte bara projekt som pågår under en viss tid. Hon menar att det har varit många 

olika försök till att utveckla kommunen, att det har funnits mycket tankar, idéer och projekt 

som kunde ha utvecklats, men att mycket har runnit ut i sanden. Strandler och Stanek anser att 

deras bidrag till den regionala utvecklingen är att erbjuda aktiviteter som lockar besökare till 

att stanna en dag extra och på så sätt spendera pengar. För Kullstabacken är det mer de 

osynliga åtgärderna som bidrar till utvecklingen anser Paulsson. Han menar att allt inte är 
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synligt utåt men att det ändå  lägger grunden för att de ska kunna bedriva en verksamhet där 

utbud möter efterfrågan och lockar besökare utifrån; ”Det kommer in pengar utifrån och det 

blir intressant för en regional utveckling” säger han. För Söder är utveckling något som 

innebär inflyttning till glesbygden. Hans mål med verksamheten var vid starten att visa att det 

går att introducera en nyhet i Sverige, trots att du bor i en by som heter Döviken. Han anser att 

en utveckling av olika verksamheter handlar om viljan, att satsa tid och energi, då går det. 

Söder menar att hans drivkraft inte har varit att tjäna stora pengar, utan snarare inspirera andra 

till att våga satsa på verksamheter som kan utveckla bygden.    

 

Persson anser att de privata turismaktörerna bidrar till regional utveckling genom att de lyckas 

med sina företag. Hon tror dock att det ofta kan vara så, att företag inte alltid är medvetna om 

att de ingår i besöksnäringen, och att det då är bra med ett destinationsbolag som kan hjälpa 

till med allt från marknadsföring till olika ansökningar om ekonomiska bidrag. Persson anser 

att inom besöksnäringen har Ragunda unika förutsättningar för att lyckas. Hon framhäver 

naturtillgångarna och arenorna Döda fallet och Thaipaviljongen som utvecklingsbara platser. 

Problemet enligt henne, utifrån att Ragunda är en glesbygdskommun, är att möjligheten till 

kommersialisering saknas. Det finns för få boendemöjligheter medan både Döda fallet och 

Thaipaviljongen bara väntar på att skapa fler gästnätter. Johansson nämner placeringen i 

Sverige som en bromskloss, att Ragunda ligger i inlandet ger inte samma förutsättningar som 

om kommunen hade varit en kustkommun.  

 

Persson tror att urbaniseringen kommer att förändras, att fler och fler kommer upptäcka det 

enkla livet som går att få på glesbygden, ”[...] allt behöver inte vara Walt Disney”, menar 

hon. Johansson tror även hon att urbaniseringen kommer ändras i framtiden. Hon menar att 

folk idag blir mer och mer miljömedvetna, vad man äter, hur man vill leva samt hur man vill 

att ens barn ska växa upp. Urbaniseringen i sig ser hon inte som något konstigt. Johansson har 

noterat hur Ragunda ökat i popularitet bland unga, som en kommun att bo kvar i. Förr fick 

många stämpeln att det var ett misslyckande att bli kvar på hemorten, medan hon upplever att 

det idag suddas ut mer och mer. Det ger en förutsättning för att fler bor kvar vilket gör att 

även ekonomin blir starkare menar hon. Säll anser att det finns en bra grund för Ragunda att 

bygga vidare på. Det finns ett basutbud i form av apotek, matbutiker, sko- och klädaffärer 

samt sportbutiker menar han.  
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Paulsson ser Kullstabacken som en möjlighet till att bli ett nav som drar in pengar till 

kommunen. Anläggningen drar veckobesökare i stället för engångsbesökare som han anser är 

Döda fallet och Thaipaviljongens svagheter. Kullstabacken blir på vintern en återkommande 

aktivitet menar Paulsson, där besökare genererar ett pengaflöde; ”Målet måste vara att man 

får folk att övernatta, det är då de spenderar pengar.” Dock anser Paulsson, liksom Persson, 

att det finns ett problem som blir en flaskhals, det finns inte nog med bäddar. Det finns bäddar 

men de är inte tillgängliga vilket bromsar utvecklingen menar han. Det finns ett hopp om att 

de bäddar som bara står men inte kan användas, ska bli tillgängliga för Kullstabacken med 

flera i framtiden.   

 

Ladan anser att en utveckling av glesbygden skulle skapa mer sysselsättning samt stärka 

ekonomin vilket skulle ge förutsättningar för att säkerställa basutbudet med exempelvis skola, 

vård och omsorg. Vidare anser Ladan att Ragunda lätt blir en konsument där invånarna nöjer 

sig med det som finns (men ändå inte är nöjda med det) vilket inte leder till någon utveckling 

framåt. Ragunda måste i stället bli en producent som skapar nya möjligheter där både 

företagare, privatpersoner och den offentliga sektorn måste engagera sig i hur de vill ha det; 

”Vi är för liten kommun för att kunna organisera saker och tänka att det där löser sig. Det 

gör det inte, man måste göra det själv” säger Ladan om hur han upplever sensmoralen hos 

många av lokalborna. Det enda Ladan ser som en motgång i dagsläget, är transporter och 

därmed tillgängligheten till Ragunda. Stanek tycker även han att turismen är den största 

utvecklingsmöjligheten. Han menar att genom besöksnäringen skapas dels nya arbetstillfällen 

och näringen lockar dessutom nya besökare om det finns ett utbud.  Söder anser att 

potentialen finns, ”[...] men frågan är om kommunen kan attrahera dom krafter som kan ta 

till vara på dom.” Johansson menar att de gröna näringarna, såsom skog och vatten, är viktiga 

förutsättningar för den fortsatta utvecklingen av besöksnäringen. Hon anser att det är många 

företag som bygger sin verksamhet runt skog och vatten, och att de olika näringarna i sig 

skapar kommunen; ”Finns inte näringarna finns inte kommunen.” 
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5. Analys 

I följande avsnitt analyseras uppsatsens resultat som framkom vid dokumentstudierna samt de 

semistrukturerade intervjuerna. Resultatet analyseras utifrån reflektioner från uppsatsens 

vetenskapliga teorier samt tidigare forskning. 

 

5.1 Den regionala utvecklingen i kommunen genom besöksnäring 

Som resultatet från dokumentstudierna visar konstateras globaliseringsprocessen som ett hot 

mot den Svenska besöksnäringen och Massey (1994) menar att globaliseringens följder  är 

något som de verksamma inom besöksnäringen i glesbygden måste ha en kunskap om. Utifrån 

intervjuerna går det inte att urskilja huruvida kunskap finns eller om åtgärder har tagits 

gentemot globaliseringen. Det är dock relevant för kommun, destinationsbolag samt privata 

turismaktörer att sätta sig in i trender inom besöksnäringen. Detta kräver en viss kunskap och 

förståelse för vad som händer i övriga världen (Knox & Marston, 2014) vilket skulle kunna 

implementeras i Ragunda kommuns översiktsplanering (ÖP) då planeringsprocessen är ett 

tillfälle för ökad lärdom hos beslutsfattare (Emmelin et al, 2010).  

  

Enligt Nyström och Tonell (2012) ska plan- och styrdokument hållas uppdaterade då det 

annars finns en risk att dokumenten blir föråldrade vilket är vad som hänt med Ragunda 

kommuns ÖP. Den är från 2006 och blir därmed inaktuell för dagens aktörer att arbeta utifrån 

baserat på att Strategi 2020 är från 2010 till 2020, och RUS sträcker sig från 2014 till 2030. 

Vad som står i Ragunda kommuns ÖP är alltså inte i enlighet med varken Strategi 2020 eller 

RUS vilket gör den oanvändbar vid utveckling av besöksnäringen inom kommunen. Vad det 

kan tänkas ha för betydelse för näringarnas utveckling är att de aktiva inte har någon utarbetad 

vision från kommunen att sträva efter, samt att det inte framgår tydligt vems ansvar det är att 

driva utvecklingen. De privata turismaktörerna bör dels ha en vision för sitt eget företag, men 

ska en glesbygdskommun åstadkomma utveckling, krävs det en tydlighet med vart företag bör 

sikta från kommunens sida. ÖP:n ska vara ett underlag för mark- och vattenanvändning och 

då mycket av den turistiska verksamheten i Ragunda bedrivs genom de gröna näringarna, 

(skog och vatten), blir en planering för dem desto viktigare för att på så sätt identifiera 

platsens bärförmåga och arbeta därefter.  

 

Som Brouder (2013) beskriver går kreativitet och regional utveckling hand i hand. Han menar 

att lokala entreprenörer ser nya vägar för sin verksamhet och att det för glesbygdskommuner 

är viktigt att fånga och ta till vara på det unika för platsen (Brouder 2012). I resultatet 
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framkommer naturen som en utvecklingspotential för både regionen i stort samt för Ragunda 

kommun. Samtliga intervjurespondenter anser att naturen inom Ragunda kommun är något av 

det unika som en utveckling kan ske genom, men att någon måste ta till vara på och förädla 

den för att det ska bli en reseanledning. En annan utvecklingspotential som Kauppila et al 

(2009) beskriver, är den tekniska utvecklingen. Genom ny och uppdaterad teknik kan näringar 

marknadsföra sig och Nyström och Tonell (2012) menar att genom utveckling av 

informations- och kommunikationsteknik ökar konkurrenskraften gentemot andra platser. I 

resultatet framkommer att mobiltelefonitäckning i hela länet är viktigt ur både en säkerhets- 

och trygghetsaspekt, samt att det för näringarna inom regionen blir ett hjälpmedel vid 

utveckling av verksamheter. I Ragunda kommuns ÖP skrivs dock att utbyggnad av nya 

telemaster ses som ett hot mot miljön samt risken för att naturvärdena i området minskar 

vilket, återigen, visar på hur en icke uppdaterad plan inte förhåller sig till dagens 

utvecklingsstrategier. Kommunen ser dock idag på utveckling av teknik som en möjlighet då 

både anläggningar, turismaktörer samt besökare kan ha stor nytta av utvecklingen inom 

internet och fiber.  

 

Destination Ragundadalens roll i den regionala utvecklingen är enligt resultatet från 

intervjuerna att bedriva olika projekt. Både Turism 2020 och Turism 2030 syftar till att 

utveckla besöksnäringen i Ragunda och enligt Brouder (2016) är det vanligt att 

glesbygdskommuner arbetar med projekt. Han anser det dock vanligt att det, när tiden för 

projekten är över och det ekonomiska biståndet tar slut, finns en risk för att projekten rinner ut 

i sanden. De privata tursimaktörerna förknippar destinationsbolaget med enbart just projekt 

och anser att det har varit deras huvudsyssla i stället för att finnas till för företagarna själva 

samt för besökare. Följder som det kan få är att utvecklingen för de privata turismaktörerna 

stannar upp då allt fokus läggs på besöksmålen. Samtidigt måste destinationsbolaget 

identifiera reseanledningar till kommunen och marknadsföra dessa.  

  

5.2 Säsongsvis fördelning inom besöksnäringen 

För Jämtlands län konstateras det i resultatet från RUS, att vintern är den säsong som regionen 

ska satsa på då det anordnas stora tävlingar i skidåkning samt andra evenemang. För 

Ragundas del framkommer dock sommaren om den starkaste säsongen utifrån ÖP samt 

intervjuer, med ett fåtal undantag, vilket visar att RUS inte fokuserar på hela länet utan främst 

Åre och Östersund då tävlingarna utförs där. Följder som det får för Ragunda kommun är att 
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en regional strategi för säsongsvariationer uteblir, varpå kommunen inte har några visioner 

eller mål att arbeta efter för att motverka variationerna.  

 

Kommunen och destinationsbolaget vill ha en jämnare fördelning av besöken varför en 

förlängning av säsongerna blir önskvärt då det skulle generera en mer balanserad inkomst 

och, som Wall- Reinius (2014) menar, finns stora utvecklingspotentialer inom besöksnäringen 

men den måste bli ansedd som något beständigt. För att besöksnäringen ska kunna utvecklas i 

Ragunda måste aktörerna inom besöksnäringen även definiera vad begreppet besökare är för  

Ragunda kommun, då det i dagsläget är olika uppfattningar kring vad en besökare är. Det 

finns målgrupper som besöker kommunen även under andra säsonger än sommar och vinter, 

exempelvis konferens- och jaktgäster, vilket måste uppmärksammas för att få en gemensam 

målbild. De privata aktörerna anser att alla som på något sätt bidrar med pengar utifrån är 

besökare som går att ”ta till vara på” och utveckla aktiviteter för, medans de som besöker 

Ragunda under sin semester är den målgrupp som kommunen fokuserar definitionen kring. 

Vad det beror på kan vara i vilken utsträckning representanterna har utbildning inom 

besöksnäringen och turism som en växande industri. Okunskap leder till att potentiella 

målgrupper att skapa aktiviteter till under lågsäsongerna förbises. Om exempelvis 

konferensgäster  får en bra upplevelse under sin konferensresa och då upptäcker vilket utbud 

som finns, är chansen stor att de återvänder vid ett senare tillfälle för att uppleva Ragunda. 

Det handlar om att tänka ett steg längre, vad besökare kan ge nu - men även vad de kan ge i 

framtiden.  

 

Enligt Timothy (2011) måste turismaktörernas inkomster under högsäsong vara så pass höga 

att de täcker utgifterna även under lågsäsong. De privata turismaktörerna anser enligt 

resultatet att de under lågsäsongerna kan samla krafter samt arbeta med att optimera 

verksamheten i övrigt. Under lågsäsong finns det exempelvis tid över för att utföra 

kontorsarbete med utveckling av broschyrer, utveckla hemsidan samt planera nya aktiviteter 

som ska ingå i verksamheten. Detta är enbart möjligt då en annan inkomst finns för de privata 

turismaktörerna. Två av tre intervjuade aktörer är exempelvis pensionärer vilket medför att de 

inte behöver någon annan sysselsättning då de ändå har en löpande inkomst under hela året. 

Kanske är det osäkerheten kring att driva ett företag i en glesbygdskommun som gör att just 

två av tre företags intervjurespondenter är pensionärer. De har mer tid att lägga på ett företag, 

medan yngre aktörer kan känna behov av att också ha ett annat yrke som garanterar en 

inkomst, varpå de inte kan satsa 100% på att driva ett företag.  Hur det påverkar 
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besöksnäringen i Ragunda kommun är dels att de som är pensionärer har möjlighet att utföra 

arbetet med verksamheten mer eller mindre ideellt, men dels kan det även få konsekvenser 

som att när de inte längre orkar, finns ingen yngre som är där och tar över vilket kan leda till 

en stagnation eller att verksamheten helt läggs ned. Vad som ska till från kommunens sida för 

att uppmuntra fler yngre aktörer att engagera sig inom besöksnäringen, är både att tydligare 

visa vilka positiva följder aktiviteter inom besöksnäring kan få, samt underlätta processen vid 

företagsstartande och guida vilka dokument och papper som ska fyllas i. Kommunen måste på 

något sätt uppmuntra drivkrafter som vill satsa inom besöksnäringen varpå det skulle kunna 

bli aktörer som riktar sin verksamhet mot ”mellansäsongerna”, det vill säga vår och höst. 

Dock måste ett behov och en efterfrågan finnas för att det ska gå att bedriva en verksamhet, 

framför allt i glesbygd, varpå identifiering av icke semesterbesökande målgrupper blir ett 

viktigt arbete för kommun och destinationsbolag tillsammans med privata turismaktörer.   

 

5.3 Samverkan 

Samverkan inom Ragunda kommun upplevs idag som bristfällig baserat på de olika svaren 

från aktörerna som framkom av intervjuresultatet. Samverkan ska främja för en utveckling 

(Jamal & Getz, 1995) men då relationerna till kommunen och destinationsbolaget ifrågasätts 

av de privata turismaktörerna, blir möjligheten att skapa en enad bild utåt där alla strävar mot 

samma mål (Hall, 2008) problematisk. Samverkan är enligt Hall (2008) ett tillvägagångssätt 

för att aktiva aktörer inom besöksnäringen tillsammans ska främja för en positiv 

utvecklingskurva, men när förväntningarna på vad samverkan ska innebära skiljer sig åt 

mellan aktörerna, leder det till en krock där de privata inte får ut det de vill av samverkan, 

medan kommun och destinationsbolag inte är fullt medvetna om hur situationen upplevs. 

Samverkan syftar enligt Hall (2008) till att skapa en dialog mellan de aktiva inom 

besöksnäringen. Detta är något som Ragunda kommun saknar med de privata turismaktörerna 

då de överlåtit ansvaret till destinationsbolaget, vilka heller inte har kunnat skapa den typen av 

dialog som de privata turismaktörerna efterfrågat, nämligen samverkan för ett kunskaps- och 

informationsutbyte. Destination Ragundadalen har enligt de privata turismaktörerna fokuserat 

på att driva projekt samt Döda fallet och Thaipaviljongen, varpå samverkan med de privata 

turismaktörerna uteblivit enligt dem själva. De privata turismaktörerna har i stället samverkat 

med varandra då de sett en större behållning i det än att samverkan ska ske genom 

destinationsbolaget eller med kommunen.  
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Som framkom i resultatet anser sig destinationsbolaget veta vad som händer inom kommunen 

samt vilka verksamheter som finns, varpå de kan paketera och på så sätt erbjuda besökaren en 

helhetsupplevelse. Enligt resultatet från intervjuerna med de privata turismaktörerna, är 

destinationsbolagets medarbetare emellertid inte alltid uppdaterade på vad som finns inom de 

olika verksamheterna som de privata turismaktörerna bedriver, vilket gör att 

destinationsbolagets kompetenser att verka för de privata inom besöksnäringen ifrågasätts.  

De privata turismaktörerna anser att det behövs fler aktörer och entreprenörer som aktivt 

arbetar med att främja utvecklingen för att på så sätt skapa ett större nätverk där en 

medvetenhet finns om vilka aktiviteter de olika privata turismaktörerna erbjuder. Kommunen 

och destinationsbolaget menar att rätt kompetenser finns men att det dels krävs en bättre 

samsyn samt att de som arbetar med regional utveckling måste göra det mer målinriktat. 

Frågan är om fler aktörer inom besöksnäringen som arbetar med regional utveckling, skulle 

vara lösningen på den uteblivna samverkan. De privata skulle lika väl behöva anstränga sig 

själva för att samverkan skulle fungera och ju fler som ska innefattas i samverkansprocessen, 

desto fler blir det att ha kunskap om och samordna. Lösningen skulle i det här fallet vara en 

organisation som håller alla samman, tar in åsikter och agerar som bro mellan kommunen och 

de privata turismaktörerna.  

 

5.4 Besöksnäringens framtid i Ragunda kommun 

Besöksnäringens framtid i Ragunda ser samtliga intervjurespondenter positivt på vilket blir en 

aning subjektivt då de är aktiva inom näringen. Som resultatet visar har kommunen erfarit att 

det blivit mer populärt och accepterat bland yngre människor att bo kvar inom kommunen, 

vilket är något som aktiviteter inom besöksnäringen kan ha bidragit till. För att nå utveckling i 

framtiden anser de privata turismaktörerna att det måste till en långsiktig plan i stället för 

kortsiktiga projekt som rinner ut i sanden och syftar då på Destination Ragundadalen. Viljan 

att satsa tid och energi kan bidra till utveckling av verksamheter anser de privata 

turismaktörerna, och destinationsbolaget menar att det måste bli mer tydligt för företag att de 

ingår i besöksnäringen eftersom alla kanske inte vet om det i dagsläget.  

 

Hinder som går att utläsa för Ragunda, utifrån resultatet, är kommersialisering samt att 

kommunen är belägen där den är. Det i sig blir en fråga om tillgänglighet kopplat till hur 

besökare ska ta sig till och från platsen. Ett annat hinder som konstaterats är bristen på bäddar. 

Det finns många verksamheter som redan drar besökare men som skulle kunna utvecklas 

ytterligare om det fanns fler övernattningsmöjligheter för besökarna. Destinationsbolaget ser 
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även ett problem med att kommunen blir en konsument i stället för en producent. För att 

förstå vikten av turism måste både företagare, privatpersoner samt den offentliga sektorn gå 

samman och engagera sig i näringen om det ska kunna utvecklas på lång sikt. Som 

kommunen konstaterar, finns det ett behov av att olika näringar existerar; ”Finns inte 

näringarna, finns inte kommunen.”  Frågan är dock vad engagemang innebär samt vilka som 

ska engagera sig. I dagsläget är det främst pensionärer som engagerat sig inom 

besöksnäringen genom att driva aktivitetsbaserade företag. Frågan är även vilka 

organisationer som ska räknas in i besöksnäringen. Inom hotell, restaurang och boende är det 

en annan åldersgrupp som driver företag vilket blir intressant. Hur kommer det sig att det är 

flest pensionärer som driver aktivitetsbaserade företag? Kan det vara för stor risk för yngre att 

satsa på den typen av verksamhet eller är det bara ett sammanträffande? Kanske är det de 

äldre som lever ut sina drömmar och vill skapa aktiviteter till sina barn och barnbarn då de ser 

en brist av det idag. Mixen av yngre och äldre aktiva inom näringen kan bidra till ett 

kunskapsutbyte där den yngre generationen bidrar med  kunskap om teknologi, och den äldre 

generationen med sina livserfarenheter.  
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6. Slutdiskussion     

Syftet med denna uppsats var att, genom en fallstudie där representanter för Ragunda 

kommun, Destination Ragundadalen samt privata turismaktörer deltog, undersöka hur 

Ragunda kommun samt olika aktörer inom besöksnäringen arbetar med regional utveckling 

genom turism och samverkan. Olika plan- och styrdokument har studerats för att urskilja 

vilka riktlinjer kommunen förhåller sig till i utvecklingsarbetet och syftet var även att 

identifiera eventuella säsongsvariationer samt hur de aktiva inom besöksnäringen hanterar 

dessa. I detta avslutande avsnitt presenteras en slutdiskussion samt sammanfattande slutsats 

utifrån studiens resultat och analys. 

 

6.1 Det regionala utvecklingsarbetet i Ragunda kommun 

Ragunda kommun har ambitioner att arbeta med regional utveckling och göra det genom 

besöksnäringen. Det framgår dock inte exakt hur de tänker att arbetsprocessen ska se ut. De 

säger sig arbeta efter den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS), men då den är skriven för 

regionen som helhet blir det svårt att anpassa målen direkt efter Ragunda kommuns 

förutsättningar. Vad som saknas är en uppdaterad översiktsplan där kommunen har möjlighet 

att anpassa de regionala målen till lokala. Ragunda kommuns ÖP är från 2006, den nationella 

strategin för Svensk besöksnäring (Strategi 2020) från 2010-2020 och RUS från 2014-2020. 

Detta medför att Ragunda kommuns ÖP inte har någon förankring i varken nationella eller 

regionala strategier då de är mer uppdaterade. Detta medför även att det i Ragunda kommuns 

ÖP inte finns någon aktualiserad omvärldsanalys som sedan smalnats av till kommunnivå. I 

de fall omvärlden beaktats för att arbeta med regional utveckling, är hos de privata 

turismaktörerna då inspiration till aktiviteter hämtats från olika delar av världen. Detta är en 

kunskap kommunen bör värdera då konkurrensen om besökare hårdnar och det blir mer och 

mer viktigt att skapa reseanledningar som drar olika typer av besökare. Att se hur omvärlden 

utvecklas blir, även för en glesbygdskommun, viktigt i ett större perspektiv för att på så sätt 

kunna följa trender och efterfrågan. 

 

Arbetet  med regional utveckling som kommunen bedriver, framkommer inte till de privata 

turismaktörerna inom besöksnäringen. Följder som det får är att de privata turismaktörerna 

inte kan urskilja kommunens ambitioner att skapa regional utveckling. Som kommunen 

identifierar, finns en brist på kommunikation. De privata turismaktörerna tar själva inte reda 

på hur kommunen arbetar och kommunen är bristfällig med att visa det utåt. Den vaga 
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kommunikationen kan bidra till att de privata turismaktörerna distanserar sig till kommunen 

och i stället väljer att enbart förlita sig på vad som skrivs i exempelvis dagstidningar. På så 

sätt kan de få en felaktig bild av kommunen, men samtidigt bör det ligga i kommunens 

intresse att fånga upp och informera företagare, såväl som privatpersoner, om hur kommunen 

avser arbeta för att utvecklas. Vems ansvar kommunikation ligger på, blir alltså en sakfråga 

där kommunen bör ha som ambition att vara tydliga med vad som sker samt förmedla det utåt, 

och där ett intresse från de privata turismaktörerna bör finnas för att få reda på information 

direkt från kommunen i stället för från tidningar. På så sätt minskar risken för missförstånd.    

  

6.2 Säsongsvis fördelning i Ragunda kommun 

Angående den säsongsvisa fördelningen konstateras det i RUS att vintern är Jämtlands starka 

säsong, men i Ragunda kommuns ÖP är det sommaren som beräknas kunna generera flest 

besökare och störst inkomster. Samtliga intervjuade är överens om att säsongerna måste 

förlängas. Vad som däremot blir en svaghet i utvecklingen är att begreppet ”besökare” har 

olika innebörd beroende på vem som tillfrågas. Då Ragunda är en mindre kommun, är det 

betydelsefullt att se alla typer av utifrånkommande inkomster som en möjlighet till 

utveckling. Definitionen av besökare är, för denna uppsats, någon som inte är i sin vardagliga 

miljö, vilket alltså både förbipasserande bilister som stannar för att äta och handla, 

konferensgäster samt alla andra som på något sätt bidrar med pengar utifrån, kan inkluderas i.  

Om kommunen samt destinationsbolaget i framtiden vidgar sitt perspektiv på vad en besökare 

är, och inte bara ser den ”typiska” semesterbesökaren som målgrupp, finns det stora 

potentialer till att utveckla ett helt nytt synsätt och strategier kring hur besöksnäringen och 

dess verksamma aktörer kan utvecklas, samt att nya målgrupper kan identifieras. På så sätt 

kommer kommunen, destinationsbolaget samt de privata turismaktörerna ha fler målgrupper 

att rikta sina verksamheter mot vilket skulle resultera i att de annars svagare säsongerna, kan 

få ett upplyft.    

 

6.3 Samverkan inom Ragunda kommun 

Samverkan upplevs som det känsligaste ämnet inom fallstudien då det är flest olika 

uppfattningar kring hur samverkan mellan kommunen, destinationsbolaget Destination 

Ragundadalen och de privata turismaktörerna ser ut idag. Samverkan beskrivs som nödvändig 

för att få en enad röst men i verkligheten ser det annorlunda ut. De privata turismaktörerna vill 

ha en samverkan som idag inte finns då de saknar ett forum för dialog, medans 
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destinationsbolaget och kommunen upplever att samverkan är bra. Att destinationsbolaget 

anser marknadsföring och medlemsmöten som samverkan blir problematiskt då de privata 

turismaktörerna snarare är ute efter ett forum för kommunikation mellan de aktiva inom 

näringen. Medlemsmöten kan tyckas tjäna detta syfte, men det har inte fungerat. Vad 

företagarna själva gör för att skapa en samverkan med kommun och destinationsbolag, blir 

direkt avgörande för hur processen ser ut. Om inte de privata turismaktörerna är öppna för att 

kommunicera, och destinationsbolaget ändrar sin uppfattning om vad samverkan är, kommer 

bron mellan aktörerna försvinna varpå alla tappar inflytande över varandra. De privata 

turismaktörerna kan då inte påverka hur de vill att destinationsbolaget ska bedriva utveckling 

inom besöksnäringen, och destinationsbolaget kan inte påverka de privata turismaktörerna och 

ta hjälp av dessa för att skapa en attraktiv plats att besöka.  

 

Samverkan är till för att minska konflikter och uppnå ett kunskapsutbyte, men då de privata 

turismaktörerna känt sig besvikna på kommunen och destinationsbolaget, har det medfört en 

starkare samverkan mellan de privata turismaktörerna vilket kan ses som positivt. Om hela 

kommunen med dess näringar ska nå en stark hållbar utveckling, är det dock inte optimalt 

med olika företag och organisationer som enbart fokuserar på sin egen verksamhet, utan det 

handlar om att se till helheten. En samverkan genom en aktiv dialog är att föredra vilket skulle 

föra samman kommunens turismaktörer och destinationsbolaget på ett annat sätt. Lösningen 

för en bättre samverkan mellan kommun och privata turismaktörer, är att fokusera mer på 

dialog och ”mjuka värden”, såsom åsikter, synpunkter och önskemål, i stället för ”hårda 

värden”, såsom siffror och statistik. Om destinationsbolaget skulle se på samverkan som ett 

forum där en dialog kan föras, i stället för paketering och marknadsföring, skulle resultatet 

förmodligen bli en enhet där ett öppet diskussionsklimat skulle vara möjligt och där de privata 

kan informera de som arbetar på kommunen och inom Destination Ragundadalen om sina 

verksamheter, och destinationsbolaget kan agera som plattform för samverkan mellan 

besöksnäringens olika aktörer.  

 

6.4 Framtida förutsättningar inom besöksnäringen  

Frågan är hur Destination Ragundadalen i framtiden kommer att fungera som bro mellan de 

privata och kommunen. Kommer omorganiseringen leda till en ännu större klyfta mellan 

kommunen och de privata turismaktörerna? Eller blir det en förbättrad organisation inom 

kommunen? Som gick att läsa i Östersunds-posten den 11 maj 2016, hade Ragunda  kommun 
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som förslag att anställa två stycken till en ny enhet som ska hantera turism- och 

näringslivsfrågor. Ett beslut på förslaget togs den 19 maj 2016 (OP.se, 20 maj 2016) varpå 

förslaget gick igenom. Den nya organisationen placeras under samhällsbyggnadsförvaltningen 

och frågor som ska hanteras, förutom turism och näringsliv, är kultur, fritid, föreningar och 

bibliotek. I organisationen ska även landsbygdsutvecklaren ingå. Intressant blir nu hur den 

nya organisationen ska arbeta med besöksnäringen samt vad som kommer hända med 

destinationsbolaget. Hur kommer bron till de privata turismaktörerna se ut och vilken 

kompetens väljer kommunen att ta in? Är ens besöksnäringen svaret på regional utveckling 

eller är det bara ett ”luftslott”? Blir det kommunen eller destinationsbolaget som ska driva 

besöksnäringen framåt och hur kommer den processen se ut? För de privata som valt att satsa 

på aktiviteter inom besöksnäringen, måste ändå ett driv finnas och en tro på att 

besöksnäringen kan bidra med positiva effekter. Annars hade de inte satsat på att bedriva en 

verksamhet.  

 

6.5 Sammanfattande slutsats 

För Ragunda som en glesbygdskommun blir det regionala utvecklingsarbetet något som måste 

realiseras genom att identifiera vilka förutsättningar som finns och arbeta därefter. Det går 

inte att förhålla sig enbart till regionala mål utan det måste till en plan med strategier på lokal 

nivå också. Säsongsvariationer är inte ett avgörande hinder, även om ett högre flöde skulle 

vara att föredra under vår och höst. Detta kan ske genom en målgruppsbeskrivning där alla 

potentiella inkomster tas med i beräkningen. För att optimera det arbetet krävs människor med 

utbildning och kunskap inom besöksnäringen vilket det är en brist på idag inom Ragunda 

kommun. Det är för många enkelt att prata i termer som rör regional utveckling, besöksnäring 

och samverkan, men svårare att genomföra. Samverkan måste erkännas som förutsättning om 

Ragunda kommun ska kunna sätta upp mål och visioner för framtiden och sedan arbeta utefter 

dessa. Utan samverkan och som det ser ut idag, kommer de privata turismaktörerna fortsätta 

driva sina företag utan att kommun eller destinationsbolag har någon direkt insyn i 

verksamheterna. Samverkan fungerar mellan de privata turismaktörerna, men ett förtroende 

gentemot kommun och destinationsbolag saknas idag.  

 

Om besöksnäringen i framtiden ska fungera som en basindustri i Ragunda kommun, vilket det 

finns förutsättningar för, krävs rätt kompetenser på rätt ställen. Det vill säga, utbildade 

människor med visioner om framtiden. Allt annat är en kortsiktig och icke hållbar lösning.   
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8. Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide- Respondent för Ragunda kommun 

 

Intervjurespondent: 

Datum: 

Plats för intervjun: 

Känslor under intervjun: 

 

Om personen: 

 Berätta om din arbetsposition, (vad gör du?) 

 

Regional utveckling: 

Regional utveckling syftar till att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling som 

därmed främjar möjligheterna för en attraktiv glesbygd samt ekonomisk tillväxt. 

 

 Vad kännetecknar Ragunda som glesbygdskommun? 

 Hur ser kommunen på utveckling av glesbygden? 

 Hur arbetar kommunen med regional utveckling?  

 Behövs det fler aktörer som arbetar med regional utveckling? 

 Hur upplever kommunen Ragunda och dess framtid? 

 Vilken är den största utvecklingspotentialen för Ragunda? 

 Har kommunen satt upp några policys/mål/riktlinjer för regional utveckling som ni ska 

följa? 

 Har kommunen några policys/mål/riktlinjer gällande regional utveckling som 

destinationsbolaget Ragundadalen/ privata turismaktörer ska följa?  

 Hur fungerar näringslivsrådet? 

 Hur ser kommunen på turism och andra näringar? 

 

Turism och säsongsvariationer 

 Vad kännetecknar turismen i Ragunda? 

 Vilka är hög- respektive lågsäsongerna i Ragunda? 
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 Är det tydliga variationer?  

 Varför är det variationer? 

 Hur upplever kommunen säsongsvariationer? 

 Hur hanterar kommunen säsongsvariationer? 

 

Samverkan 

 Hur ser samverkan ut mellan kommunen och destinationsbolaget Ragundadalen? 

 Hur ser samverkan ut mellan kommunen och privata aktörer? 

 Finns det någon utveckling av samverkan? 

 Hur ser kommunen på samverkan? 

 Vad skulle ni kunna bidra med för en ökad samverkan? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide - Respondent för destination Ragundadalen (tidigare anställd) 

 

Intervjurespondent: 

Datum: 

Plats för intervjun: 

Känslor under intervjun: 

 

Om personen: 

 Berätta om din tidigare arbetsposition, vad gjorde du när du fortfarande arbetade åt 

destinationsbolaget? 

 

Om verksamheten: 

 Vad gjorde destinationsbolaget innan omorganiseringen?  

 Vad var det främsta målet med verksamheten?  

 

Regional utveckling: 

Regional utveckling syftar till att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling som 

därmed främjar möjligheterna för en attraktiv glesbygd samt ekonomisk tillväxt. 

 

 Vad kännetecknar Ragunda som glesbygdskommun? 

 Hur ser destinationsbolaget på utveckling av glesbygden? 

 Hur arbetar destinationsbolaget med regional utveckling? 

 Behövs det fler aktörer som arbetar med regional utveckling? 

 Hur upplever destinationsbolaget Ragunda och dess framtid? 

 Vilken är den största utvecklingspotentialen för Ragunda? 

 Finns det några policys/mål/riktlinjer för regional utveckling som ni ska följa?  

 Hur ser destinationsbolaget på turism och andra näringar i framtiden?  

 

Turism och säsongsvariationer 

 Vad kännetecknar turismen i Ragunda? 

 Vilka är hög- respektive lågsäsongerna i Ragunda? 

 Är det tydliga variationer? 
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 Varför är det variationer? 

 Hur upplever destinationsbolaget säsongsvariationer? (Postivt/negativt?) 

 Hur hanterar destinationsbolaget säsongsvariationer?  

 Hur arbetar destinationsbolaget för att stödja privata aktörer i deras arbete med 

säsongsvariationer? 

 

Samverkan 

 Hur ser samverkan ut mellan destinationsbolaget och kommunen? 

 Hur ser samverkan ut mellan destinationen och privata aktörer? 

 Finns det någon utveckling av samverkan? 

 Är det viktigt med samverkan? Varför/varför inte? 

 Vad skulle ni  kunna bidra med för en ökad samverkan? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide - Företrädare för destination Ragundadalen (nyvald ordförande 

för bolaget) 

 

Intervjurespondent: 

Datum: 

Plats för intervjun: 

Känslor under intervjun: 

 

Om personen: 

 Berätta om din arbetsposition, (vad gör du?) 

 

Om verksamheten: 

 Hur ser organisationen ut kring destinationsbolaget? 

 Vad gör destinationsbolaget idag? 

 Vad kommer destinationsbolaget att göra i framtiden?  

 

Regional utveckling: 

Regional utveckling syftar till att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling som 

därmed främjar möjligheterna för en attraktiv glesbygd samt ekonomisk tillväxt. 

 

 Hur ser destinationsbolaget på utveckling av glesbygden? 

 Hur arbetar destinationsbolaget med regional utveckling? 

 Behövs det fler aktörer som arbetar med regional utveckling? 

 Hur upplever destinationsbolaget Ragunda och dess framtid? 

 Vilken är den största utvecklingspotentialen för Ragunda? 

 Finns det några policys/mål/riktlinjer för regional utveckling som ni ska följa?  

 Hur ser destinationsbolaget på turism och andra näringar?  

 

Turism och säsongsvariationer 

 Vad kännetecknar turismen i Ragunda? 

 ((Vilka är hög- respektive lågsäsongerna i Ragunda? 

 Är det tydliga variationer? 
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 Varför är det variationer?)) 

 Hur upplever destinationsbolaget säsongsvariationer? 

 Hur hanterar destinationsbolaget säsongsvariationer?  

 Hur arbetar destinationsbolaget för att stödja privata aktörer i deras arbete med 

säsongsvariationer? 

 

Samverkan 

 Hur ser samverkan ut mellan destinationsbolaget och kommunen? 

 Hur ser samverkan ut mellan destinationen och privata aktörer? 

 Finns det någon utveckling av samverkan? 

 Är det viktigt med samverkan? Varför/varför inte? 

 Vad skulle ni  kunna bidra med för en ökad samverkan? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide - Respondenter för de privata turismaktörerna 

 

Intervjurespondent: 

Datum: 

Plats för intervjun:  

Känslor under intervjun: 

 

Om verksamheten: 

 Vad bedriver du/ni för verksamhet? 

 Hur länge har du/ni bedrivit verksamheten? 

 

Regional utveckling: 

Regional utveckling syftar till att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling som 

därmed främjar möjligheterna för en attraktiv glesbygd samt ekonomisk tillväxt. 

 

 Vad är regional utveckling enligt dig/er?  

 Hur ser du/ni på utveckling av glesbygden?  

 Hur arbetar kommunen med regional utveckling enligt dig/er?  

 Hur arbetar ditt/ert företag för en (regional) utveckling? 

 Behövs det fler aktörer som arbetar med regional utveckling och turism inom 

kommunen? 

 Hur upplever ni Ragunda och dess framtid?  

 Vilken är största utvecklingspotentialen för Ragunda?  

 Finns det tydliga mål för utveckling av din/er verksamhet? 

 

Turism och säsongsvariationer 

Flödet av besökare. 

 

 Vad kännetecknar turismen i Ragunda enligt dig/er? 

 Vilka är hög- respektive lågsäsongerna i Ragunda för ditt/ert företag? 

 Är det tydliga variationer, märker ni av dem?  

 Hur hanterar ni säsongsvariationer?  
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 Varför är det variationer tror du/ni? 

 Hur ser sysselsättningen ut under lågsäsong?  (Andra jobb osv. för att få ekonomin att 

gå ihop?) 

 Är ni intresserade av att utveckla er verksamhet för att uppnå en jämnare fördelning 

av besök, eller är ni nöjda med hur företaget går runt idag? 

 

Samverkan 

Relationer som skapas mellan olika aktörer. 

 

 Hur ser samverkan ut mellan ditt/ert företag och kommunen? 

 Hur ser samverkan ut mellan ditt/ert företag och destinationsbolaget?  

 Hur ser samverkan (paketering) ut mellan ditt/ert företag och andra företagare? 

 Har du/ni fått tagit del av vad kommunen strävar efter när det gäller att utveckla 

besöksnäringen i Ragunda?  

 Får ni uppdaterad information av kommunen/destinationsbolaget om vad som är 

på gång i kommunen i planeringssyfte? (t.ex. om det planeras nya verksamheter 

som kan ställa till problem för er och liknande).  

 Uppmanar kommunen/destinationsbolaget er till att skapa fler projekt inom er 

verksamhet som bidrar till utökad säsong och eventuellt fler besökare? (t.ex. 

evenemang, utställningar, temakvällar osv.) 

 Hur ser ni på omorganiseringen inom destinationsbolaget? 

 Är ni delägare/medlemmar i destinationsbolaget? 

 Är det viktigt med samverkan? Varför/varför inte? 

 Vad skulle ni kunna bidra med för en ökad samverkan? 

 

 

 


