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Abstract 

A look back on the trail 

An evaluation of the association Värmlandsleder work process 

 

The goal of this study was to investigate whether the association Värmlandsleder work process is an 

example of how collaborative governance works. To do this I have conducted an evaluation of the work 

process of the association Värmlandsleder. I have used semi structured interviews and have interviewed 

members in the association to gather materials for the study. 

 

What the study has showed is that Värmlandsleders work process is close to the process in collaborative 

governance, but it does not go all the way. The area where there is the largest development needed is trust 

building but there is also room for development in face to face dialogue, shared understanding and 

intermediate outcomes. In trust building there was no traces of collaborative governance and for 

Värmlandsleder to react collaborative governance there is much work needed in that part of the collaborative 

governance process. The only part of the process where there was no room for improvement was 

commitment to the process. 
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1.Inledning 

Collaborative governance innebär att aktörer som har ett gemensamt intresse förs samman för att genomföra 

konsensusinriktat beslutsfattande.1 Vanligtvis brukar collaborative governance användas för samarbeteten 

där sex kriterier finns.2 Dessa kriterier är att samarbetet startas av offentliga institutioner, att det finns 

medlemmar som är icke-offentliga, att medlemmar är delaktiga i beslutsprocessen och inte endast har en 

rådgivande roll, att samarbetet är organiserat och att medlemmarna möts kollektivt, att besluten som tas skall 

vara konsensusorienterade och att samarbetets fokus skall vara riktat mot offentlig policy eller offentlig 

förvaltning.  

 

Mer än hälften av Sveriges landyta består av landskap där en stor del av denna yta består av skog, berg, fjäll 

och gräsmarker.3 Gemeneman är nog överens om att det finns stora ekonomiska utvecklingsmöjligheter på 

landsbygden och det finns flera förutsättningar för att skapa nyföretagande och nya affärsidéer och 

verksamheter. Bland dessa förutsättningar kan man lyfta fram att landskapet har en attraktiv miljö och kultur 

och då finns det möjlighet att utveckla företag inom besöksnäring med koppling till jakt, fiske och 

friluftsliv.4 Det finns även mångsidig kompetens, sociala nätverk och ett stort socialt kapital bland 

befolkningen på landsbygden.5 En annan tillgänglig resurs är arbetskraft som inte utnyttjas till fullo.6 Det 

finns också fysiska markresurser som kan användas på annat sätt än jord och skogsbruk.7 Ifall dessa 

förutsättningar utnyttjas så kan det medverka till att stärka den svenska landsbygden.  

 

Föreningen Värmlandsleder bildades under projektet Värmland – en vandringsdestination som pågick under 

våren 2008 till våren 2011.8 Målet med projektet var att utarbeta gemensamma kvalitetsstandarder för de 

vandringsleder som skall marknadsföras kommersiellt och att hjälpa turistföretagare som vill utveckla 

vandringsturism.9 Projektet hade två målgrupper. Dessa målgrupper var nyttjanderättshavare för 

vandringsleder såsom kommuner och länsstyrelsen samt turistföretagare som vill utveckla produkter med 

vandring som tema såsom turistbyråer och boendeanläggningar. Bakgrunden till Värmland – en 

vandringsdestination var att det hade byggts många vandringsleder av flera olika aktörer, att flera av 

                                                      
1 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 543 
2 Ibid 
3 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Jo 08.007. s 10.  http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-

08.007/ ( Hämtad 2018-04-23) 
4 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Jo 08.007. s 228. http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-

08.007/  ( Hämtad 2018-04-23) 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Hushållningssällskapet (27/4 2011). Värmland – en vandringsdestination. Jordbruksverket Projektdatabas ( 26/3 2018) 
9 Ibid 

 

http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-08.007/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-08.007/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-08.007/
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-08.007/
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vandringslederna växte igen, det var oklart om vem som var ansvarig för leder och det saknades samlad 

information om vandringsleder.10 Det som man kom fram till var att det behövdes samordning mellan 

offentliga, ideella och privata aktörer. Föreningen Värmlandsleder blev då lösningen på samordningsfrågan.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Föreningen Värmlandsleder bildades för att lösa ett problem och dess medlemmar består av offentliga 

institutioner, privata aktörer och intresseorganisationer. Det blir då intressant att undersöka ifall Föreningen 

Värmlandsleder i sin nuvarande form är ett exempel på collaborative governance och ifall så är fallet finns 

det en utvecklingspotential gällande collaborative governance inom föreningens arbete. För att studera detta 

har det att utförts en utvärdering av föreningen Värmlandsleder. Detta är intressant för att de i 

Värmlandsleder kan ha ett fall på collaborative governance inom turism på landsbygden. Det finns en del 

forskning inom området men den här studien skulle då kunna ge ytterligare svar på ifall collaborative 

governance är någonting som kan vara applicerbart vid den typen av problem som Värmlandsleder skulle 

lösa när föreningen bildades.  

 

1.2 Mål och Syfte 

Målet med den här studien är att göra en utvärdering av föreningen Värmlandsleder för att undersöka ifall 

föreningens arbetsprocess stämmer överens med hur begreppet collaborative governance arbetsprocess 

fungerar. Genom att utföra en utvärdering där Värmlandsleders medlemmar intervjuas så är förhoppningen 

att studien skall kunna ge svar på ifall Värmlandsleders arbetsprocess är ett exempel på collaborative 

governance. Studien kommer även att ha ett beskrivande syfte då jag kommer att beskriva hur föreningen 

Värmlandsleders arbetsprocess passar in på den arbetsprocess som finns inom collaborative governance. För 

att beskriva detta så kommer jag att genomföra intervjuer med medlemmar från föreningen Värmlandsleder 

och skapa en bild av deras arbetsprocess baserat på deras svar under intervjuerna. Detta förklaras sedan mer 

under metoden men jag kommer att använda mig av en fallstudiemetod i kombination med 

fenomenologimetod. Syftet blir att studien skall undersöka huruvida det finns förutsättningar att utveckla 

föreningens arbete utifrån collaborative governance begreppet och implementera dess arbetssätt i 

föreningens arbete.  

 

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla studiens syfte så skall jag använda mig av två övergripande frågeställningar och flera 

mindre frågeställningar. De övergripande frågeställningarna är följande 

• Är föreningen Värmlandsleders arbetsprocess ett exempel på collaborative governance? 

• Kan Värmlandsleders arbetsprocess utvecklas mer mot collaborative governance? 

                                                      
10 Hushållningssällskapet (27/4 2011). Värmland – en vandringsdestination. Jordbruksverket Projektdatabas ( 26/3 2018) 
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De mindre frågeställningarna är följande 

• Finns det ansikte mot ansikte dialog mellan medlemmar i Värmlandsleder? 

• Använder man sig av tillitsbygge inom Värmlandsleder? 

• Finns det ett engagemang till processen? 

• Finns det gemensam förståelse mellan Värmlandsleders medlemmar? 

• Förekommer det vinster (av olika sorter) på kort sikt i Värmlandsleders arbetsprocess? 

 

1.4 Uppsatsens fortsatta disposition 

I nästa kapitel så kommer det ges en bakgrund till Landsbygdsprogrammet 2007–2013, Värmlandsleder och 

tidigare forskning gällande Collaborative governance och turism. I det tredje kapitlet så kommer de 

teoretiska utgångspunkterna presenteras, i det fjärde kapitlet så kommer metoden, materialet och 

tillvägagångssättet att presenteras och diskuteras, i det femte kapitlet så kommer studiens resultat 

presenteras och analyseras. Detta följs sedan av det sjätte kapitlet där studiens resultat kommer att 

diskuteras. Sammanfattning och slutsatser presenteras i det sjunde och sista kapitlet.   
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2. Bakgrund 

2.1 Landsbygdsprogrammet 2007–2013 

Mer än hälften av Sveriges yta är vad som kan kallas för landsbygd.11 Denna landsbygd består av skog, berg, 

fjäll och gräsmarker. Under 1990-talet och under början på 2000-talet så har befolkningen i storstäderna 

vuxit medan den på landsbygden har sjunkit.12 Historiskt sett så har jordbruk dominerat företagandet på 

landsbygden och har som en följd av detta svarat för merparten av sysselsättningen.13 För att man skall klara 

av att upprätthålla ett starkt näringsliv så krävs det att man etablerar nya företag och att man utvecklar 

befintliga företag.14 Ett steg i detta är att utveckla nya affärsområden och produkter. Några av de styrkor 

som finns på den svenska landsbygden är natur- och kulturvärden i landskapet, stora resurser i natur och 

landskap och socialt kapital som kan används för företagande och ökad livskvalitet. Ytterligare en styrka är 

en attraktiv och glest befolkad landsbygd med tillväxtmöjligheter för såväl sommar- som vinterturism.15 Det 

finns dock svagheter på den svenska landsbygden. Företagande är svårt på landsbygden på grund av glesa 

strukturer och finansieringssvårigheter. Det finns även stora avstånd och förändringar i service och 

infrastruktur bidrar till sämre utvecklingsförutsättningar för invånare och företag på landsbygden.16 Några av 

de saker som behöver göras är att stärka företagande i syfte att öka ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och 

jobb inom landsbygdens näringsliv och bevara och utveckla natur- och kulturvärden i landskapet.17 

Förutsättningar för en utveckling av företagande, nya verksamheter och nya affärsidéer är  

• Att landskapet som med en attraktiv natur och kulturmiljö utgör en resurs för utvecklingen av företag 

inom besöksnäring med koppling till jakt, fiske och friluftsliv och även friskvård och rehabilitering. 

• Att det finns en mångsidig kompetens, en bred företagarerfarenhet, sociala nätverk och starkt socialt 

kapital bland landsbygdens befolkning. 

• En arbetskraft som inte används till sin fulla potential. 

• Markresurser som kan användas på annat sätt än genom jord- och skogsbruk. 

•  Att det finns byggnader med utvecklingspotential. 

                                                      
11 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Jo 08.007. s 10.  http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-

08.007/ ( Hämtad 2018-04-23) 
12 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Jo 08.007. s 11.  http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-

08.007/ ( Hämtad 2018-04-23) 
13 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Jo 08.007. s 15.  http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-

08.007/ ( Hämtad 2018-04-23) 
14 Ibid 
15 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Jo 08.007. s 62.  http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-

08.007/ ( Hämtad 2018-04-23) 
16 Ibid 
17 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Jo 08.007. s 63.  http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-

08.007/ ( Hämtad 2018-04-23) 
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• Mat med mervärden, till exempel kopplade till småskalig livsmedelsförädling och 

måltidsupplevelser.18 

Dessa utvecklingsmöjligheter ger förutsättningar för nya eller utökade verksamheter som kan bidra till att 

det övergripande målet för landsbygdspolitiken uppnås. Det kan ske genom utveckling av turism, friskvård 

och småskalig verksamhet inom tillverkning och service. Om man strävar efter alternativa inkomstkällor så 

kan det på sikt leda till en ökad ekonomisk dynamik.19 

 

2.2 Föreningen Värmlandsleder- Uppkomst och utveckling 

Ett stormöte med ”vandringsturism och vandringsleder” på agendan arrangerades av Region Värmland 

2006.20 Där presenterade Skogsstyrelsen en inventering av vandringsleder i Värmland och en önskan om 

kvalitetskrav på vandringsleder. En arbetsgrupp bildades och Hushållningssällskapet Värmland blev 

ombedda att genomföra en förstudie som fick namnet Vandringsleder – landsbygdsturismens 

infrastrukturella nät.21 Denna förstudie genomfördes under 2007 och finansierades av Region Värmland, 

Hushållningssällskapet och samtliga kommuner i Värmland.  

 

Efter det här genomförde Hushållningssällskapet Värmland projektet Värmland – en vandringsdestination 

under våren 2008 till våren 2011.22 Under Värmland – en vandringsdestination så bildas föreningen 

Värmlandsleder. Bakgrunden till projektet var att det har anlagts många vandringsleder i Värmland under de 

senaste 30 åren. Dessa vandringsleder har drivits av diverse olika aktörer såsom bygdeföreningar och 

kommuner. Det var även så att många av dessa leder växte igen och att många av lederna saknade skriftliga 

avtal med fastighetsägare och det var oklart över vilka som ansvarade för lederna och det saknades ofta 

försäkringar för lederna. Man ansåg också att det saknades en samlad information om lederna och att det 

saknades information på holländska, tyska och engelska.23 Projektet hade två målgrupper. Den första 

målgruppen var nyttjanderättshavare för vandringsleder. 24 Detta är då deltagande kommuner, Länsstyrelsen, 

Stiftelsen Glaskogen, byalag och andra föreningar. Den andra målgruppen var turistföretagare som vill 

utveckla produkter med vandring som tema.25 Detta är då boendeanläggningar, natur och vandringsguider, 

restauranger och caféer längs lederna och kommunernas turistorganisation. De tre mätbara målen i projektet 

                                                      
18 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Jo 08.007. s 228.  http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/03/jo-

08.007/ ( Hämtad 2018-04-23) 
19 Ibid 
20 Värmlandsleder (2018). Bakgrund. https://varmlandsleder.se/om-foreningen/bakgrund/ (Hämtad 2018-04-17) 
21 Ibid 
22 Ibid 
23 Hushållningssällskapet (27/4 2011). Värmland – en vandringsdestination. Jordbruksverket Projektdatabas ( 26/3 2018) 
24 Ibid 
25 Ibid 
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var att man ville ha kvalitetssäkrat 60 mil vandringsleder, att 30 företag skulle bedriva vandringsturism och 

att man skulle ha en broschyr med tio paketerbjudanden inom vandringsturism.26 Efter att projektet hade 

avslutats så hade man inte nått upp till 60 mil kvalitetssäkrade leder däremot så fanns det ca 35 företag som 

bedrev vandringsturism och efter att man tog bort broschyren som mål skapade istället fler än tio företag 

paketerbjudanden.  Projektet finansierades av Landsbygdsprogrammet, Region Värmland, Torsby, Sunne, 

Kristinehamn, Karlstad, Kil, Forshaga, Grums och Säffle kommuner.27 

  

Ett tredje projekt genomfördes 2011–2014 och finansierades av Landsbygdsprogrammet och en grupp 

värmlandskommuner.28 Det projektet fick namnet Vandringsturism i Värmland. Projektet drevs av 

Hushållningssällskapet och föreningen Värmlandsleders styrelse var projektets styrgrupp. Man utvecklande 

rutiner för kontroll av vandringsleder och man gjorde att ett flertal leder blev kvalitetsmärkta. Man inledde 

också marknadsföring genom att man skapade en webbplats och en närvaro på sociala medier.29 

När jag nu har förklarat bakgrunden till föreningen Värmlandsleder tänker jag kort gå igenom hur 

föreningen beskriver sitt arbete. 

2.2.1 Kort om Värmlandsleders uppdrag. 

Så här beskriver föreningen sitt uppdrag. 

”Värmlandsleder har som ändamål att förbättra allmänhetens förutsättningar till 

vandring samt turistföretagens förutsättningar att utveckla vandringsturism. 

            Detta sker genom samordning och kvalitetssäkring av vandringsleder i Värmland.”30 

Vandringsleder i Värmland går till största delen över privatägd mark och för att vandringslederna skall få 

fortsätta att finnas anser föreningen att vandringslederna bör skötas på ett ansvarsfullt sätt.31  Föreningen 

anser även att om man samordnar markföring underlättas det ifall det finns gemensamma kriterier för 

vandringsleder. Det kan handla om vad en vandrare kan förvänta sig av en lägerplats och att alla skyltar har 

text på svenska, engelska och tyska. Föreningen Värmlandsleders uppgift är att kontrollera och 

kvalitetssäkra vandringsleder i Värmland.32 

 

 

 

 

                                                      
26 Hushållningssällskapet (27/4 2011). Värmland – en vandringsdestination. Jordbruksverket Projektdatabas ( 26/3 2018) 
27 Värmlandsleder (2018). Bakgrund. https://varmlandsleder.se/om-foreningen/bakgrund/ (Hämtad 2018-04-17) 
28 Ibid 
29 Ibid 
30 Värmlandsleder Infoblad,  https://varmlandsleder.se/om-foreningen/  (Hämtad 2018-04-26) 
31 Ibid 
32 Ibid 
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2.3 Tidigare forskning gällande Collaborative Governance och turism 

Tidigare forskning skriver att turism på landsbygden kan vara väldigt fragmenterad och kan bestå av aktörer 

som är från offentliga institutioner, privata företag och även från samhället självt.33Det är inte ovanligt att 

aktörerna inte själva har tillräckligt med resurser och då blir samarbete mellan aktörerna viktigt för att 

maximera utvecklingen av turism. Ett samarbete kan skapa ett dynamiskt sätt för att lösa konflikter som 

uppstår och för att mobilisera resurser.34 Det nämns dock i den tidigare forskningen att det finns faktorer 

som kan påverka ett samarbete. Dessa faktorer kan vara ekonomiska intressegrupper med olika mål, den 

lokala demografin, lokala sociokulturella funktioner som ledarskap och tillit och den lokala ekonomiska 

utvecklingen.35 Det kan också vara lokala, statliga och överstatliga regler och lagar eller globala och 

inhemska trender inom turism.36 

 

Det kan även vara så att samarbeten inom turism har en högre chans att lyckas ifall den sammankallande 

aktören har legitimitet.37 Exempel på detta är en offentlig institution, ett företag eller en lokal 

turistorganisation. Ett problem som tidigare forskning tar upp är att då offentliga institutioner oftast har 

väldigt mycket resurser finns det en risk att de tar över samarbetet. Detta kan bidra till att de aktörer som har 

mycket resurser bildar en styrande elit och resurssvagare aktörer hamnar i skymundan.38 För att råda bot på 

det måste man se till att samarbetet tillåter alla aktörer att representeras och att samarbetet saknar hierarkier. 

 

Den tidigare forskningen tar också upp att det behövs resurser för att lyckas med samarbetet. De här 

resurserna inkluderar expertis, tid och pengar vilka alla behövs.39 Samarbetsprocessen kräver investeringar 

för att bygga upp socialt kapital, ledarskap, organisations och fysisk infrastruktur och förtroende från 

samhället.40 Det är även viktigt att veta att även ifall den lokala förvaltningen har tillräckliga resurser så 

betyder det inte att alla aktörer eller samhället som helhet har det. För att lyckas med ett samarbete måste 

man ha ett brett samarbete, den sammankallande aktören måste ha legitimitet och det måste finnas 

tillräckliga resurser.41 

 

                                                      
33 Keyim, P (2017). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonislahti . 

Journal of Travel Research. 57(4), s 485 
34 Ibid 
35 Ibid 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Keyim, P (2017). Tourism Collaborative Governance and Rural Community Development in Finland: The Case of Vuonislahti . 

Journal of Travel Research. 57(4), s 486 
39 Ibid 
40 Ibid 
41 Ibid 

 



8 
 

3. Teoretiska Utgångspunkter 

I den här delen kommer jag att börja med att redogöra för min på vad forskning och vetenskap är för något 

innan jag kommer att gå igenom den teori som ligger till grund för den här undersökningen. 

3.1 Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 

3.1.1 Konstruktivism 

Det finns tre stycken egenskaper som kännetecknar kontrusktivismen.42 Den första är att verkligheter är 

lokala och specifika.43 Det innebär att de kan variera beroende på vem som studerar dem. Den andra är att 

verkligheten inte upptäcks utan att den konstrueras.44 Detta innebär att ingen som studerar något kan vara 

helt objektiv. Den tredje egenskapen är att verkligheten generellt är socialt konstruerad.45 Det är en individ 

som konstruerar den men den individen är påverkad av sociala, politiska och kulturella processer.  

 

Det bör påpekas att bara för att en forskare har ett konstruvistiskt perspektiv så betyder det inte att forskaren 

inte tror på att det finns saker som berg eller skogar. Däremot så anser de att den verkligheten inte har någon 

kausal makt som är oberoende av samhällets förståelse av den.46 

 

3.1.2 Interpretivism 

Det grundläggande i interpretivismen är att världen är socialt konstruerad.47 Detta innebär att sociala 

fenomen inte kan förstås på egen hand utan forskarens egna tolkningar av sociala fenomen är lika viktiga 

som det sociala fenomenet. Detta innebär att det inte finns en objektiv sanning som man till exempel strävar 

efter i naturvetenskapen.48 Detta innebär att forskare skall studera sociala konstruktioner som skapar världen 

framför världen själv. Detta har gjort att de kvalitativa metoderna är framgångsrika utifrån detta 

perspektiv.49 Detta är för att man vill förstå och då anses de kvantitativa metoderna vara för grova jämfört 

med till exempel intervjuer och fokusgrupper. 

Den huvudsakliga kritiken mot interpretivism är att den anses endast ge åsikter om någonting istället för en 

objektiv sanning.50   

                                                      
42 Marsh, David & Stoker, Gerry (red.), Theory and methods in political science, 3. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010, s 

190 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Ibid 
46 Marsh, David & Stoker, Gerry (red.), Theory and methods in political science, 3. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010 

, s 191 
47 Marsh, David & Stoker, Gerry (red.), Theory and methods in political science, 3. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010 

2010, s 199 
48 Ibid 
49 Marsh, David & Stoker, Gerry (red.), Theory and methods in political science, 3. ed., Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2010 

, 2010, s 200 
50 Ibid 
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3.2 Collaborative Governance 

Collaborative governance kan definieras som att aktörer som har ett gemensamt intresse sammanförs för att 

genomföra konsensusinriktat beslutsfattande.51 Denna definition av collaborative governance har sex 

kriterier. Dessa kriterier är följande 

1. Samarbetet startas av offentliga aktörer eller institutioner. 

2. Att det finns medlemmar i samarbetet som är icke-offentliga. 

3. Att medlemmarna i samarbetet är delaktiga i beslutsprocessen och inte endast har en rådgivande 

roll. 

4. Att samarbetet är organiserat och att medlemmarna möts kollektivt. 

5. Att besluten som tas är konsensusorienterade. 

6. Att samarbetets fokus är riktat mot offentlig policy eller offentlig förvaltning.52 

Governance är de lagar och regler som styr det kollektiva beslutsfattandet.53Det är dock så att governance 

inte endast handlar om lagar och regler utan även det kollektiva beslutsfattandet mellan offentliga och icke-

offentliga aktörer. Collaborative governance är då en typ av governance  där offentliga och icke-offentliga 

aktörer arbetar på ett visst sätt. Det är även så att då det handlar om ett samarbete måste samarbetet gå fram 

och tillbaka mellan olika medlemmar och se till att alla medlemmar är delaktiga i beslutsprocessen. Detta 

innebär också att alla medlemmar är ansvariga.54 Vad som menas med att samarbetet är organiserat betyder 

att det inte handlar om informella samarbeten mellan offentliga aktörer och intressegrupper till exempel.55 

Anledningen till att samarbetet skall vara konsensusorienterat är för att en starkare medlem i samarbetet 

annars lätt tar över. Anledningen till att ordet orienterat används är för att det ofta kan vara omöjligt att nå 

konsensus och då får konsensus bli någonting som man strävar efter.56 

 

3.2.1 Variabler i collaborative governance 

Det finns fyra variabler att ta hänsyn till när man arbetar med collaborative governance.57 De tre första 

variablerna som nämns är det som ger stöd åt den fjärde variabeln som fungerar som ett hjul som alltid 

snurrar i arbetet med collaborative governance. 

                                                      
51 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 543 
52 Ibid 
53 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 545 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s.549 
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3.2.1.1 Startförhållanden 

Det finns tre stycken viktiga delar av startförhållanden som jag tänker ta upp. Den första delen är 

makt/resurs obalans. Detta blir ett problem ifall aktörer saknar den organisations infrastruktur som behövs 

för att kunna vara delaktig i samarbetsprocessen.58 Ett exempel på detta är när intresseorganisationer eller 

ideella organisationer ingår i ett samarbete med offentliga aktörer eller företag. De offentliga aktörerna och 

företagen har oftast en starkare organisations infrastruktur och kan då framstå som starkare i ett samarbete 

och utkonkurrera ”svagare” medlemmar i samarbetet. Ett annat problem som kan finnas är att vissa av 

medlemmarna i samarbetet saknar den fackliga expertis som finns i ett samarbete.59 Detta kan bidra till att 

de inte kan ta delta i diskussioner på samma sätt som andra aktörer. Ytterligare ett problem kan vara att vissa 

av medlemmarna i samarbetet helt enkelt inte har tiden eller resurserna att vara delaktiga i samarbetat som 

andra medlemmar kan ha.60 Det kan till exempel vara så att den ideella organisationen inte kan medverka på 

samma sätt som den offentliga aktören. Detta för att representanten från den ideella organisationen kan ha 

ett arbete som tar upp tid från den ideella organisationens arbete. För att lösa de här problemen så måste det 

finnas sätt inom samarbetet för att stärka och representera svagare medlemmar i samarbetet. 

  

Den andra delen är intresset till att ta del i samarbetet. Då samarbetet oftast är frivilligt så spelar det en stor 

roll hur intresserade aktörerna är över att vara en del av samarbetet.61 Om aktörer anser att de har stöd från 

andra delar av samhället som domstolar eller lagstiftande instanser anser de ofta att de inte har ett behov av 

att vara en del i ett samarbete ifall samarbetet däremot endast är det enda sättet att angripa en fråga på ökar 

behovet av att vara en del i ett samarbete.62 Intresset av att vara en del i ett samarbete ökar också om aktörer 

anser att det enda sättet att nå sina mål på är att vara delaktig i samarbetet.63 Det är även så att olika aktörer 

som inte tycker om varandra kan lyckas i ett samarbete då de vill vara med i samarbetet för att se till att de 

andra inte når sina mål utan att de får en del av kakan.64Fallet kan även vara att aktörer som tycker om 

varandra och delar samma värden kan misslyckas för att man är väldigt ensidiga och har svårt att se eller 

diskutera olika lösningar på ett problem.65 

 

                                                      
58 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s.551 
59 Ibid 
60 Ibid 
61 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 552 
62 Ibid 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid 
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Den tredje delen är en historia av antagonism eller samarbete. Om det finns en bakgrund av konflikter 

mellan olika aktörer ökar risken för låg tillit vilket i sin tur ökar risken för låg nivå av engagemang, 

manipulation mellan aktörer och oärlig kommunikation.66 Om det däremot finns en bakgrund bestående av 

samarbete så ökar chansen att arbetet präglas höga nivåer av tillit. För att lyckas med ett samarbete ifall det 

finns en historia av antagonism måste det antingen finnas beroendeförhållanden mellan olika aktörer eller ett 

aktivt arbete för att öka tillit mellan aktörer.67 

 

3.2.1.2 Den institutionella designen 

Den institutionella designen är de grundläggande protokoll och regler som legitimerar samarbetsprocessen.68 

Grundläggande i att legitimera processen är att man måste ha ett brett baserat involverande av medlemmar i 

samarbetet.69 Detta ger aktörer möjlighet att diskutera med varandra och det gör också att arbetet som 

samarbetet producerar har en konsensus bakom sig. Det är även viktigt att man har enkla grundregler och en 

transparant process. Då man uppmanar aktörerna att lita på varandra är det viktigt att aktörerna anser att 

arbetet i samarbetet har gått ”rätt” till. Ifall arbetsprocessen är transparant verkar det inte som att beslut har 

tagits bakom stängda dörrar.70 

 

När det gäller konsensus är det viktigt att alla aktörer får sina röster hörda då det uppmuntrar mer samarbete. 

Det finns dock en risk när det gäller konsensus och den risken är att de beslut som tas är av typen ”minsta 

gemensamma nämnare”.71 Detta betyder att det ursprungliga beslutet har tunnats ut för att alla aktörer skall 

bli nöjda och beslutet som tas ibland inte bidrar till en lösning på ett problem. Det är även så att användandet 

av deadlines i samarbetet har både positiva och negativa följder.72 Det positiva är att samarbetet måste 

producera och kan inte dra ut på tiden. Det negativa är att om man använder sig av deadlines kan man 

minska sitt ursprungliga fokus för att hinna och då missa viktiga saker.  

 

 

 

 

                                                      
66 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 553 
67 Ibid 
68 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 555 
69 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 556 
70 Ibid 
71 Ibid 
72 Ibid 
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3.2.1.3 Stödjande ledarskap 

Ledarskapet är viktigt för att bestämma regler och se till att reglerna följs, bygga upp tillit mellan aktörer, 

stödja dialoger och utforska gemensamma vinster.73  Ledare i ett samarbete måste främja ett brett och aktivt 

deltagande, se till att det finns brett baserat inflytande och kontroll, stödja produktiva gruppdynamiker och 

utvidga processens omfattning.74 Ledarskapet är även viktigt när det handlar om att stärka svagare 

medlemmar i samarbetet. Detta gör man genom att man ger alla medlemmar en röst och uppmuntrar 

medlemmarna att lyssna på varandra.75 Det är viktigt att ledaren är sedd som en opartisk del i samarbetet och 

det finns en risk att när ledaren stärker svagare medlemmar av samarbetet kan det framstå som att ledaren 

inte längre är opartisk. Det kan då vara till fördel att ha flera ledare. Sammanfattningsvis är ledarskapet 

svagt finns det stora risker för att samarbetet inte skall lyckas.76 

 

3.2.1.4 Samarbetsprocessen 

Processen fungerar inte som en trappa där varje del bygger vidare på den tidigare utan den fungerar som ett 

kretslopp där saker påverkar varandra och det går runt som ett hjul.77 Den första delen av processen är 

ansikte mot ansikte dialog. Den direkta dialog som erbjuds när man träffas ansikte mot ansikte är otroligt 

viktig för samarbetsprocessen.78 Det är viktigt för att kunna bryta ner stereotyper som olika aktörer kan ha 

om varandra och andra kommunikationsbarriärer som kan hindra aktörer från att utforska gemensamma 

vinster.  

 

Den andra delen är tillitsbygge. Många samarbeten har i grunden en bakgrund av antagonism mellan olika 

aktörer.79 Då är det viktigt att det första som görs är att man bygger upp tilliten mellan de olika aktörerna 

som är medlemmar i samarbetet. Man skall därför se till att det finns tid och resurser för att bygga upp tillit 

annars så blir det svårt att få fram ett resultat.  

 

Den tredje delen är engagemang till processen. Engagemang till processen är inte samma sak som att ha ett 

intresse av att vara delaktigt i processen.80 Till skillnad från intresse som kännetecknas av att du tjänar något 

                                                      
73 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 554 
74 Ibid 
75 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 555 
76 Ibid 
77 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 558 
78 Ibid 
79 Ibid 
80 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s.559 
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på att vara delaktigt ifall du däremot har ett engagemang har du ofta en mer idealistisk syn på processen. 

Engagemang handlar också om att aktörer litar på processen trots att den inte går i den riktning som de hade 

tänkt ut från början. Det handlar helt enkelt om att aktörerna litar på att de andra aktörerna ser till deras 

bästa.81  Engagemang handlar även om att aktörer tar ansvar för de resultat och beslut som blir till på grund 

av processen. Detta gör att aktörer inte kan stå på utsidan och kritisera processen då de även är ansvariga.82  

 

Den fjärde delen är gemensam förståelse. Någon gång under samarbetsprocessen måste de olika aktörerna få 

en gemensam förståelse över vad de tillsammans kan uppnå.83 Gemensam förståelse kan även handla om att 

de olika aktörerna har en gemensam definition av problemet. Utvecklandet av gemensam förståelse kan ses 

som en del av en större gemensam lärprocess.84 

 

Den femte delen är vinster på kort sikt. Detta kan enkelt beskrivas som små vinster som sker under 

processens gång och som inte är ett slutmål.85 Dessa små vinster kan skapa momentum i processen och 

uppmuntra till mer tillit till processen. Ifall aktörer har låg tillit till varandra kan dessa små vinster vara 

väldigt viktiga för att öka tilliten mellan aktörerna.86Det finns dock en risk med dessa små vinster och det är 

att ifall aktörerna har ambitiösa mål kan små vinster ses som att man inte gör nog inom processen och att 

dessa aktörer då tappar tillit till processen. 

 

3.2.2 Varför använder man sig av collaborative governance? 

Det finns sex anledningar till att använda sig av collaborative governance. Dessa anledningar är  

• Det kan öka kvaliteten på policys som offentliga institutioner skapar. 

• För att öka legitimitet. 

• För att korsa geografiska gränser. 

• För att uppnå skalfördelar. 

• Att överbrygga hierarkier. 

• Problemdiversifiering.87 

                                                      
81 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s.559 
82 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s. 560 
83 Ibid 
84 Ibid 
85 Ansell, C och Gash, A (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 

Theory. 18(4), s.561 
86 Ibid 
87 Scott, T och Thomas, C (2017) Unpacking the Collaborative Toolbox: Why and When Do Public Managers Choose Collaborative 

Governance Strategies?. The Policy Studies Journal. 45(1), s 196-199 
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3.2.2.1 Öka kvaliteten på policys som offentliga institutioner skapar.  

Ökad kvalitet på policys sker genom att collaborative governance kan ge fler perspektiv på en fråga och mer 

relevant kunskap.88Det här bidrar till att besluten som tas får en högre kvalitet genom att de har tagits genom 

ett bredare perspektiv. Detta gör att de policys som genomförs blir mer effektiva då de har arbetats mer med. 

Det är även så att ifall offentliga aktörer använder sig av collaborative governance så ökar chansen att de 

policys som genomförs samstämmer mer med policyns målgrupp.89 När offentliga aktörer saknar kunskap 

om en specifik målgrupp så kan de få kunskap genom att använda sig av collaborative governance genom att 

till exempel samarbeta med forskare och intressegrupper. 

 

3.2.2.2 För att öka legitimitet 

När man använder sig av collaborative governance arbetar de offentliga aktörerna ofta med de som påverkas 

av de offentliga aktörernas arbete. Det innebär att när man arbetar inom collaborative governance finns det 

oftast ett brett stöd för de beslut som tas vilket i sin tur ökar legitimiteten för de tagna besluten.90 Vid 

användning av collaborative governance får de offentliga aktörerna feedback och åsikter från sina 

medborgare vilket man annars kanske endast skulle få vid val.91 Två sätt att öka legitimiteten är att involvera 

de aktörer som påverkas av att ett visst beslut tas och att samarbeta med individer och organisationer som 

har ett rykte.92 Detta gäller då både vid beslutsfattande och implementering av beslut. 

 

3.2.2.3 För att korsa geografiska gränser 

Vad det betyder är att ett problem kanske sträcker sig över kommungränser till exempel. Då kan man via 

collaborative governance samarbeta och lösa problemet gemensamt istället för att varje kommun skulle göra 

sin egen åtgärd och lösa problemet på olika sätt eller inte lösa det över huvud taget. Det är även så att ifall en 

kommun är för liten för att kunna lösa ett problem kan andra kommuner eller aktörer på andra platser hjälpa 

till så att problemet i slutändan blir löst.93  

 

 

 

                                                      
88 Scott, T och Thomas, C (2017) Unpacking the Collaborative Toolbox: Why and When Do Public Managers Choose Collaborative 

Governance Strategies?. The Policy Studies Journal. 45(1), s 196-199 
89 Ibid 
90 Scott, T och Thomas, C (2017) Unpacking the Collaborative Toolbox: Why and When Do Public Managers Choose Collaborative 

Governance Strategies?. The Policy Studies Journal. 45(1), s 197 
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Ibid 
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3.2.2.4 Uppnå skalfördelar 

Aktörer kan uppnå skalfördelar när det till exempel gäller tillhandahållande av tjänster. Om offentliga, 

privata och icke-vinstdrivande organisationer delar på tillhandahållanden av tjänster till exempel kan de 

minska kostnader för dessa tjänster.94  Detta kan uttrycka sig på olika sätt, ett av sättet är att man gör upp ett 

avtal om att olika aktörer skall dela på kostnader.95 Ytterligare ett sätt kan vara att man skapar någon form 

av auktoritet som kontrollerar de olika aktörerna. Oavsett hur man gör det så kan man dock minska 

kostnader genom att samarbeta och nå skalfördelar.  

 

3.2.2.5 Överbrygga hierarkier 

En offentlig aktör kanske endast kan agera på ett visst sätt eller endast erbjuda finansiering av en specifik 

typ vilket kan bidra till att vissa problem inte går att lösa.96 Då kan ett samarbete med andra aktörer vara 

lösningen. Dessa andra aktörer kan antingen vara högre upp eller längre i den institutionella hierarkin. Det 

som de andra aktörerna kan göra är att de kan arbeta på ett annat sätt så att problemet kan lösas.97  

 

3.2.2.6 Problemdiversifiering 

Genom att samarbeta med olika typer av aktörer så kan offentliga aktörer omdefiniera policyproblem och då 

ändra eller expandera vidden av handlingsutrymmet.98 Collaborative governance kan då vara ett sätt att 

omdefiniera policyproblem för att bättre kunna tackla komplexa problem. Genom att omdefiniera ett 

problem så kan det öppna upp för fler sätt att lösa ett problem på.99 När en offentlig aktör anser att andra 

aktörer har intresse av ett problem men den offentliga aktören ej själv kan lösa det kan ett sätt att tackla det 

vara att ta in andra aktörer som kan lösa problemet på ett annat sätt. 

 

 

 

 

 

                                                      
94 Scott, T och Thomas, C (2017) Unpacking the Collaborative Toolbox: Why and When Do Public Managers Choose Collaborative 

Governance Strategies?. The Policy Studies Journal. 45(1), s 197 
95 Ibid 
96 Ibid 
97 Scott, T och Thomas, C (2017) Unpacking the Collaborative Toolbox: Why and When Do Public Managers Choose Collaborative 

Governance Strategies?. The Policy Studies Journal. 45(1), s 199 
98 Ibid 
99 Ibid 
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4. Metod och Material 

4.1 Fallstudie 

När man genomför en fallstudie så betyder det att man gör en undersökning på en mindre avgränsad 

grupp.100 Ett ”fall” kan vara en individ eller en grupp individer, en organisation eller en situation. Det är 

även så att man kan välja att studera fler än ett fall till exempel två olika organisationer. Detta gör att 

skillnaden mellan en fallstudie och en jämförande studie kanske inte alltid ser så stor ut.101 Skillnaden 

mellan en fallstudie som analyserar flera fall och en jämförande studie är att i en fallstudie analyseras 

analysenheterna inom samma kontext och i en jämförande studie analyseras analysenheterna inom flera 

olika kontexter beroende på hur många analysenheter som analyseras.102 

 

 När man utför en fallstudie försöker man att utgå från ett helhetsperspektiv och samla in information som är 

så täckande som möjligt.103 Fallstudier är användbara när man vill studera processer och förändringar. När 

det gäller generaliserbarhet hos de resultat som studien producerar är det beroende på hur fallen eller fallet 

som studeras har valts ut.104 Ifall man har identifierat en population bestående av fall och sedan 

slumpmässigt valt vilka fall som skall studeras kan man diskutera resultatens giltighet för den population av 

fall som man utgick ifrån.105Man kan dock även välja ut fall som är olika varandra i diverse viktiga 

avseenden. Utifrån resultaten av den undersökningen kan man diskutera resultatens generaliserbarhet i 

förhållande till en tänkt population.106 

I fallstudier är det vanligt att information av olika karaktär samlas in för att kunna ge en så fyllig bild av det 

aktuella fallet som möjligt.107 Om fallet till exempel är en arbetsplats kan man använda sig av intervjuer och 

enkäter i datainsamlingen.  

 

Anledningen till att den här undersökningen är en fallstudie är för att den studerar ett fall av något.   

I den här undersökningen så är det collaborative governance. Den här undersökningen studerar också en 

process vilket gör att fallstudiedesignen fungerar väldigt bra. Användningen av intervjuer i den här studien 

                                                      
100 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 4., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 56 
101 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 109 
102 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s. 109 
103 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 4., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 56 
104 Ibid 
105 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 4., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 57 
106 Ibid 
107 Ibid 
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gör också att denna undersökning passar in på fallstudiedesignen då målet med en fallstudie är att skapa sig 

en heltäckande bild av något och då är intervjuer ett väldigt effektivt sätt att genomföra det på. Detta för att 

intervjuer kan ge helt andra nyanser än vad en enkätundersökning till exempel kan göra.  

 

4.2 Fenomenologi  

Fenomenologi ses oftast som ett alternativ till positivism.108 Fenomenologin betonar subjektivitet, 

beskrivning, tolkning, medverkan och har oftast att göra med uppfattningar eller åsikter, attityder och 

övertygelser och känslor. Fenomenologin ägnar sig framförallt åt mänskliga erfarenheter.109 Ett fenomen är 

något som vi ser, hör, berör, smakar eller känner lukten av. Det är helt enkelt något som vi upplever. Inom 

fenomenologin intresserar man sig också av den sociala tillvarons grundläggande villkor.110 Den sociala 

tillvarons grundläggande villkor är bland annat den vikt som finns av att vara bunden av rutiner och 

vardagliga inslag i det sociala livet. Detta kan förklaras som den särskilda vikt som det har av att vara 

bunden av rutiner och inslag i det sociala livet. Fenomenologins uppgift är inte att i första hand tolka 

upplevelser utan att presentera dem på ett sätt som är nära till originalet.111 

 

De fördelar som finns med att använda sig av fenomenologi är att forskaren autentiskt kan redogöra för 

komplicerade företeelser. Det innebär att forskaren måste gå ner på djupet och inte endast skrapar på 

ytan.112Det är även en humanistisk forskningsstil. Då den strävar efter att basera undersökningar på 

människors erfarenheter är den inte ett abstrakt teoretiserande.113 Fenomenologin är även lämplig för 

småskaliga forskningsprojekt.114 Då den oftast använder sig av djupintervjuer så behövs det inte mycket 

utrustning eller resor till olika platser då dessa intervjuer oftast sker på en plats. Det betyder att det inte 

används mycket andra resurser än forskaren själv. Det är även så att beskrivningen av erfarenheter kan 

berätta en intressant historia.115 Inom fenomenologin får forskaren möjlighet att beskriva erfarenheter på ett 

sätt som är tillgängligt och intressant för olika typer av läsare. 

 

                                                      
108 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 109 
109 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 111 
110 Ibid 
111 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 112 
112 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 120 
113 Ibid 
114 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 121 
115 Ibid 
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De nackdelar som finns med att använda sig av fenomenologi är att det saknas vetenskaplig stränghet.116 Då 

det mer handlar om beskrivning och tolkning än analys och mätning kan det verka som att fenomenologin 

inte är vetenskaplig. Det är även så att fenomenologin associeras med beskrivning och inte analys.117 Det 

kan argumenteras att fenomenologin inte gör något annat än ger noggranna beskrivningar av händelser och 

erfarenheter. Ett annat problem med fenomenologi är att den oftast inte är intresserad av generaliseringar 

vilket många andra typer av metoder är.118 Ytterligare ett annat problem är att den är uppmärksam på livets 

vardagliga sidor. Detta kan tolkas som att man inom fenomenologin endast intresserar sig för triviala ting.119 

Den femte och sista nackdelen är möjligheten att stänga av det sunda förnuftet. Det är något som är väldigt 

viktigt inom fenomenologi då det är lättare att skapa sig en bild av något om man inte har 

förhandsantaganden.120 Man kan dock ställa sig frågan om det är möjligt att helt stänga av det sunda 

förnuftet.  

 

När det handlar om att överkomma bristen på vetenskaplig stränghet så är det inte särskilt svårt för det 

handlar endast om vilken syn en forskare har på vetenskap och forskning. När det gäller beskrivning och 

inte analys är det så att man som forskare kan grunda förklaringar för fenomen på beskrivningar av 

fenomenet. När det gäller generaliseringar så är fallet som sådant att forskare som har en fenomenologisk 

inriktning helt enkelt inte är intresserade av generaliseringar.121 När det gäller uppmärksamhet på livets 

vardagliga sidor så handlar det helt enkelt om att man inom fenomenologin man anser att de elementen är 

viktiga för att förstå den sociala tillvaron och när det gäller möjligheten att stänga av det sunda förnuftet så 

är det viktigt att vara medveten om hur det sunda förnuftet kan forma uppfattningar och försöka att dämpa 

dess påverkan.  

 

Då betoningen på den här undersökningen är att beskriva hur Värmlandsleders arbetsprocess passar in på 

collaborative governance så är fenomenologin en väldigt bra metod att använda sig. Detta för att det som 

undersökningen gör är att den går på djupet för att beskriva hur Värmlandsleders medlemmar upplever att 

föreningens arbetsprocess ser ut. Då det grundläggande i fenomenologin är just upplevelser så bedömer jag 

att det är en metod som fungerar bra. Det som jag kan få fram i användandet av fenomenologin är just en 

beskrivning. Det som jag däremot inte kan få fram är objektiva fakta men då det inte är mitt mål med studien 

                                                      
116 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., 
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så bedömer jag att fenomenologin är rätt väg att gå. Fenomenologin fungerar även väldigt bra i kombination 

med intervjuer just för att med intervjuer kan forskare fånga upp nyanser som inte kan tas upp när man 

använder sig av enkäter till exempel. 122  

 

4.3 Kvalitativ Intervjuanalys 

Syftet med en kvalitativ studie är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något.123 Det finns flera 

stycken huvudsakliga användningsområden för när en forskare skall använda sig av en intervju.124 

Det första är när forskaren ger sig in på ett outforskat fält. Till skillnad från statiska metoder där man 

fokuserar på något kan man vid intervjuer få in en stor mängd av information om ett ämne för att senare 

kategorisera information.125 Detta bidrar till att intervjuer blir en bra metod när det inte finns tidigare 

forskning om ett ämne. Ett annat område är när forskaren vill veta hur människor själva uppfattar sin 

värld.126 Den insamlade informationen gör att forskaren kan skapa sig en bild av hur den intervjuade 

personen eller personerna upplever sin värld. Ytterligare ett område är när forskaren vill utveckla teorier 

eller begrepp.127 Det kan vara så att en teori endast utvecklas vid skrivbordet och då kan intervjuer ses som 

ett komplement till det genom att erbjuda en annan form av information. Det fjärde området är 

teoriprövning.128 Intervjuer är kanske oftast inte den metoden en forskare tänker på när den skall pröva en 

teori. Intervjuer kan dock vara nyttiga ifall det inte finns något annat sätt att arbeta på. Det femte och sista 

området är som ett komplement till annan forskning.129 Intervjuer kan till exempel bidra till att generera nya 

idéer inom forskning i ett ämne och kan ses som ett komplement till annan forskning. 

 

I den här studien så har jag valt att använda mig av intervjuer av ett par olika anledningar. Den första 

anledningen är för att den här studiens syfte är till viss del beskrivande och jag anser att ett beskrivande syfte 

paras väldigt bra med intervjuer. Detta för att man kan gå in på djupet på ett sätt som inte många andra 
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metoder kan. Då jag i studien även ville ta reda på hur Värmlandsleders medlemmar uppfattade 

arbetsprocessen så ansåg jag att intervjuer var rätt väg att gå.  

 

4.3.1 Semistrukturerad intervju 

Det som gör den semistrukturerade intervjun nyttig är att den både är strukturerad och flexibel.130 Den är 

flexibel för att det inte finns fasta svarsalternativ vilket är viktigt om intervjuaren inte känner till vilka 

möjliga svarsalternativ som finns eller om intervjuaren söker en djupare kunskap än vad förutbestämda 

svarsalternativ kan ge. Det som ger struktur är det faktum att frågorna är bestämda i förväg och att det är 

samma frågor till alla som intervjuas. Detta är skillnaden mot den ostrukturerade intervjun där man låter 

intervjupersonen styra intervjun.131 Den semistrukturerade intervjun är till fördel ifall forskaren vet vad den 

vill studera och vill få svar på specifika forskningsfrågor. Om forskaren har förberedda frågor minskar 

risken att en viktig fråga glöms bort, intervjuerna blir oftast kortare så att fler personer hinner intervjuas och 

vid analysen har forskaren inte alltför långa texter att gå igenom.132 Fallet är även att om forskarens frågor är 

genomtänkta minskar risken för att forskaren skall ställa oklara eller ledande frågor. Det är även så att 

arbetet generellt sett gynnas av mer struktur speciellt när många personer skall intervjuas eller det är flera 

stycken som skall utföra intervjuer.133  

 

Det är då denna metod som jag använder mig av i intervjuerna. Anledningen till att jag valde denna var för 

att den tillåter intervjuerna att vara relativt fria men intervjuerna håller sig ändock till de ämnen som jag vill 

undersöka. I intervjuerna startade jag med att ställa ett par frågor som mer gav en bakgrund till 

Värmlandsleder och varför intervjupersonerna var medlemmar i föreningen. Efter det följde intervjun fem 

olika teman (se Bilaga 1 Intervjumall). Till varje tema fanns det stödfrågor men under intervjuerna uppkom 

det även följdfrågor som var relaterade till det som intervjupersonerna svarade på olika frågor. Just för att 

jag använde mig av en semistrukturerad metod kunde jag ställa dessa följdfrågor och även utforska frågor 

som uppkom under samtalets gång och som jag inte hade tänkt på när jag skapade intervjumallen.  

 

4.4 Processutvärdering 

En utvärdering kan beskrivas som en systematisk undersökning av en aktivitets värde och betydelse.134 Med 

systematiskt menas att utvärderingen är organiserad och metodologiskt genomtänkt. Aktivitet betyder att 
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uppl., Gleerup, Malmö, 2014, s 150 
131 Ibid 
132 Hjerm, Mikael, Lindgren, Simon & Nilsson, Marco, Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, 2., [utök. och uppdaterade] 
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man undersöker en specifik åtgärd till exempel ett projekt eller politik.135 Värde och betydelse betyder att 

det material som samlas in under undersökningen värderas mot kriterier.136  

 

Det finns fyra stycken olika grova typer av utvärderingsmodeller. Den första är resultatinriktad modell.137 I 

den mäter man resultat och kostnadseffektivitet. Det är även vad de flesta tänker på när man gäller 

utvärderingar. Det finns även komparativ modell.138 I den gör man jämförelser för att få vägledning. 

Teoribaserad modell är den tredje typen i den vill man få fram ett svar på hur en åtgärd uppnår sina 

mål.139Den fjärde typen är aktörsfokuserad modell. 140 Då studerar man åtgärder från olika aktörers 

perspektiv.  

 

Idealt sett så är processutvärderingens uppgift att spåra alla sorters konsekvenser av offentliga 

insatser.141Dessa effekter kan vara intenderade effekter, nolleffekter, perversa effekter men även avsiktliga 

och oavsiktliga, förutsedda och oförutsedda effekter. De processer som ger upphov till politiska resultat är 

ofta komplicerade nätverk av samverkande faktorer.142 En processanalys granskar förloppen mellan 

politikens införande och resultaten. Process analyser har både praktisk och teoretisk betydelse.143 De kan 

bidra till teoribildning kring den problematik som regerande tillför. Det brukar sägas att en 

processutvärdering skall ta fasta på faktorer som kan påverkas och inte strukturella fenomen som inte är 

påverkansbara man skall dock ha i åtanke att bara för att en utvärdering kanske inte verkar instrumentellt 

nyttig så kan den ändå bidra till grundkunskap.144 

Det finns ett antal faktorer som kan påverka den offentliga sektorns resultat.  

• Insatsens historiska bakgrund. 

• Insatsen. 

• Implementeringen av förändringen. 

• Adressater. 

• Kontrollens organisering. 

• Andra offentliga instanser. 

• Marknaden. 
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• Den övriga omgivningen.145 

 

I den här undersökningen kommer jag inte att undersöka alla dessa faktorer utan jag kommer att studera 

insatsens historiska bakgrund, insatsen, implementeringen av förändringen, adressater och kontrollens 

organisering. Anledningen till detta är för att jag inte anser att de sista tre faktorerna har spelat någon större 

roll för samarbetet och det var även ett sätt att avgränsa intervjuerna. 

 

4.4.1 Insatsens historiska bakgrund 

Det kan tyckas onödigt att ta det i beaktande med tanke på att man vill undersöka det som händer längre 

fram i ledet i arbetsprocessen men faktum är att de faktorer som påverkade beslutet om styrsystemet som 

undersöks kan påverka resultaten. 146 Det finns flera delfaktorer i tillkomsthistorien som är viktiga. Den 

första är förändringens inriktning. Om en förändring ingår som ett naturligt steg i en förutbestämd riktning 

så blir den lättare att genomföra än om den bryter mot tidigare politik.147 Den andra delfaktorn är politiskt 

stöd. Om en reform genomförs i en politisk harmoni så blir den lättare att genomföra än om den 

genomfördes under politisk strid.148 Den tredje delfaktorn är förändringens storlek. Ju mer som en planerad 

förändring avviker från de rådande förhållandena desto svårare blir den att genomföra.149 Den fjärde 

delfaktorn är uppmärksamheten som ägnas åt förändringen. Det handlar i grunden om att ju mindre 

uppmärksamhet en förändring får desto sämre implementering får den.150 Det är också viktigt ifall den får 

positiv eller negativ uppmärksamhet från till exempel media. Den femte delfaktorn är symbolisk politik. De 

handlar om ifall förändringen endast är ett spel för galleriorna och har utformats för att nå ett annat syfte än 

sak inriktade resultat.151Den sjätte delfaktorn är de berördas deltagande. Om de berörda får delta på olika 

sätt vid en förändrings tillkomst får den en legitimitet som underlättar ett genomförande och en acceptans av 

förändringen.152  

 

4.4.2 Insatsen 

Insatsen består av ett antal delar där den första delen är tydlighet.153 En insats som är oklar kan underlätta 

kreativitet i genomförandet och säkra stöd i implementering.154 Oklarhet kan dock göra det svårt vid ett 
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genomförande också.155Om en insats är oklar kan det bli besvärligt för genomförare att skaffa sig en bild av 

de styrandes intentioner med en förändring. Det bidrar till att det blir svårt att peka ut ett distinkt resultat. 

Den andra delen är den tekniska komplexiteten. En politik som är tekniskt invecklad är svårare att förstå och 

därmed svårare att genomföra.156 Den tredje delen är processteorins giltighet. Trots att det är klart vad 

förändringens skapare vill åstadkomma och hur man skall göra så kan den bygga på felaktiga 

förutsättningar.157 Om processteorin inte är giltig kan förändringen spåra ut och inte påverka det som den 

skulle påverka. 

 

4.4.3 Implementeringen av förändringen 

Implementering består av flera olika delar. Den första delen är de berörda aktörernas förståelse för 

förändringen.158 Med förståelse så menas att aktörerna känner till och begriper innebörden av förändringen. 

Om det finns bristfällig förståelse om förändringens innebörd så påverkar det implementeringen.159 Den 

andra delen är aktörernas förmåga att vidta åtgärder. Detta handlar i grunden om resurser.160 Ifall man till 

exempel saknar pengar eller kunnig personal kan det bli svårt att genomföra en förändring. Den tredje delen 

är aktörerna vilja. De finns forskare som hävdar att administrationen främjar sina egenintressen istället för 

att främja allmänintresset.161 De betyder att ifall de som skall genomföra en förändring men inte vill 

genomföra den kan göra att förändringen blir väldigt svår att genomföra. 

 

4.4.4 Adressater 

Det finns ett antal olika saker bland adressaterna som påverkar det slutgiltiga resultatet. Den första är att 

adressaterna inte förstår den förändring som skall ske eller har viljan att ta till sig förändringen.162 Den andra 

är formativa ögonblick. Om en förändring sker i ett formativt ögonblick så är det en mycket större chans att 

förändringen får resultat.163 Den tredje saken är eldsjälar. Med eldsjälar så menas personer som har starkt 

engagemang för förändringen.164 När det finns eldsjälar så ökar chansen för resultat och ifall det inte finns 

eldsjälar så minskar den. Den fjärde saken är infångning. Infångning handlar om att man påverkar den som 

till exempel inspekterar en förändring att se åt ett annat håll när förändringen inte har genomförts.165 Den 
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femte saken är att man kamouflerar eventuella överträdelser mot regler.166 Den sjätte saken är motstånd. Att 

man helt enkelt inte lyder nya regler som tillkommer.167 Den sista saken som gäller adressaterna är 

gratispassagerare som ändå tänkt att genomföra en förändring men nu till exempel får statligt stöd som de 

redan lagt undan resurser till.168 

 

4.4.5 Kontrollens organisering 

Efterhandskontrollens uppbyggnad och inriktning kan påverka resultaten.169 De utvärderingskriterier som 

finns kan vara sådana att de styr resurstilldelning och då även styr arbetet med förändringen. Ett exempel på 

detta kan vara att man avgör kvalitet på forskares arbete beroende på hur ofta arbetet citeras och det kan leda 

till att forskare överlag citerar fler arbeten för att öka resurstilldelning. 

 

4.4.6 Avslutande kommentar 

Det som jag kommer att undersöka med hjälp av processutvärderingens delar som jag har presenterat 

tidigare i texten är bakgrunden till att föreningen Värmlandsleder bildades, insatsens tydlighet och 

implementeringen av den, adressaterna och hur föreningens arbete kontrolleras. Dessa olika delar flyter för 

det mesta ihop med de delar av collaborative governances arbetssätt som har presenterats tidigare i texten.  

 

4.5 Urval 

Föreningen Värmlandsleder har 33 stycken medlemmar.170 Medlemmarna är uppdelade i tre stycken grupper 

som är jämnstora. Den första gruppen är företag som har en koppling till vandringsturism. Den andra 

gruppen är föreningar som har ett intresse av att vara medlemmar i Värmlandsleder och den tredje gruppen 

är offentliga aktörer. På grund av tidsbrist så bestämde jag mig för att intervjua sex stycken medlemmar. Jag 

tog kontakt med medlemmar som representerade alla tre grupper. Det jag försökte var att få till stånd två 

intervjuer med medlemmar från varje grupp. Jag försökte även göra så att jag hade en blandning av 

styrelsemedlemmar och vanliga medlemmar i föreningen. Detta var för att jag ville skapa en så övergripande 

bild som möjligt. Det var också därför som jag försökte hålla intervjuer med medlemmar som har olika 

bakgrund. Jag försökte även att få en geografisk spridning när det gällde urvalet. Detta gjorde jag för att jag 

inte endast ville hålla intervjuer med medlemmar som var baserade i Karlstad eller medlemmar som endast 

var baserade i övriga Värmland.   

 

 

                                                      
166 Vedung, Evert, Utvärdering i politik och förvaltning, 2., [omarb. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1998, s 188 
167 Ibid 
168 Ibid 
169 Vedung, Evert, Utvärdering i politik och förvaltning, 2., [omarb. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1998, s 189 
170 Värmlandsleder (2018). Medlemmar. https://varmlandsleder.se/om-foreningen/medlemmar/ (hämtad 2018-05-07) 

https://varmlandsleder.se/om-foreningen/medlemmar/
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4.6 Tillvägagångssätt och bearbetning av material 

Jag skapade en intervjuguide baserat på de teman gällande collaborative governance som diskuterades i 

teorikapitlet. Det var fem stycken huvudsakliga teman och ett par frågor till för att få annan information som 

inte passade in på något av de fem olika temana. Jag tog kontakt med cirka tio stycken medlemmar i 

Värmlandsleder med målet att hålla sex stycken intervjuer. Jag höll fem stycken intervjuer varav fyra 

stycken av dem var i person och en av dem var via Skype efter intervjupersonens önskemål. Intervjuerna 

genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats i alla fem intervjuer. I den intervjun som genomfördes via 

Skype så var intervjupersonen på sitt kontor. I en av de andra fyra intervjuerna så genomfördes intervjun i en 

matsal där det rörde sig människor. I en annan intervju så genomfördes intervjun i intervjupersonens hem 

och i de återstående två intervjuerna så genomfördes de på intervjupersonens arbetsplats i ett kontor eller 

konferensrum. Alla intervjuer spelades in och transkriberades med intervjupersonernas samtycke. De 

transkriberade intervjuerna mejlades sedan till intervjupersonerna för att de skulle kunna ändra eller lägga 

till något. När intervjuerna transkriberats så kodades intervjuerna för hand. De olika teman som intervjuerna 

kodades efter var de delar processen inom collaborative governance som har tagits upp tidigare. 

Anledningen till att detta gjordes för hand är för att det bedömdes att med den relativt lilla mängden 

intervjuer som hölls var det fullt möjligt att göra det manuellt. I resultatdelen och analysen så försöker jag att 

skapa en bild av hur arbetsprocessen i föreningen Värmlandsleder ser ut därför så valde jag att använda mig 

av en semistrukturerad intervju för att låta intervjun flöda relativt fritt.  

 

4.7 Avgränsning 

I den här studien så valde jag att endast studera hur Värmlandsleders arbetsprocess ser ut och inte hur 

bildandet av föreningen gick till. Den här studien undersöker inte heller hela den collaborativa processen 

utan endast samarbetsprocessen. Jag intervjuade endast en del av Värmlandsleders medlemmar. 

Anledningen till detta var för att det bedömdes att då detta arbete är en C-uppsats fanns det inte tid att 

intervjua alla medlemmar.    

 

4.8 Metoddiskussion 

Jag anser att det fungerade bra att använda mig av en kombination av fallstudiedesign och fenomenologi. 

Jag anser även att det fungerade bra att använda mig av kvalitativa intervjuer. Det finns dock en risk i det 

och den risken är hur jag som intervjuare påverkar intervjupersonen. Då jag använde mig av en 

semistrukturerad intervju så blir vissa frågor ledande för att hålla intervjuns struktur men jag tror inte att jag 

påverkade intervjupersonerna mycket men det är risk som finns när man håller intervjuer. Den här studien 

hade även kunnat göras som en enkätundersökning. Då hade det troligtvis varit svårt att skapa mig en bild av 

hur arbetsprocessen i Värmlandsleder ser ut men jag hade kanske kunnat få en mer utförlig bild av vad 

föreningens medlemmar tycker om Värmlandsleders arbetsprocess. Fallet är dock att detta inte var studiens 

syfte så jag anser att för att uppfylla studiens syfte så fungerade det bäst att genomföra kvalitativa intervjuer. 
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Anledningen till att jag inte har valt att använda mig  av en dokumentstudie är främst för att jag vill 

undersöka föreningens medlemmars upplevelser och jag anser att det inte är möjligt ifall man använder sig 

av en dokumentstudie då det är väldigt svårt att via protokoll och andra utskick läsa sig till personliga 

upplevelser.   

 

4.8.1 Etiska överväganden 

När det gäller de etiska övervägandena skriver Patel och Davidson att det finns fyra stycken huvudkrav när 

det gäller etik.171 Den första är informationskravet och det innebär att de som berörs av forskningen skall 

vara införstådda med forskningens syfte. Det andra är samtyckeskravet och det handlar om att deltagare 

själva får välja ifall de vill medverka i studien eller inte. Det tredje är konfidentialitetskravet och det innebär 

att uppgifter om de personer som ingår i forskningen inte skall delges obehöriga.172 Det fjärde är 

nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för 

forskning. 

 

När det gäller informationskravet så informerade jag intervjupersonerna om syftet med studien vid en första 

kontakt med dem och även vid intervjutillfället. När det gäller samtyckeskravet så utformade jag ett 

samtyckesformulär (Bilaga 2) som de intervjuade fick underteckna. Det var även så att intervjuerna spelades 

in. Jag frågade de intervjuade ifall jag fick spela in intervjun innan jag startade intervjun. Efter att 

intervjuerna transkriberats så skickade jag transkriberingen till de intervjuade för att de skulle få chansen att 

ändra eller ta tillbaka något. När det gäller konfidentialitetskravet så har uppgifter om de intervjuade inte 

spridits och de intervjuade nämns inte vid namn i studien utan endast som person 1, person 2 och så vidare. 

Ordningen som skapades har ingen inbördesordning eller betydelse. Det handlar till exempel inte om i 

vilken ordning intervjuerna genomfördes utan det är helt slumpmässigt. När det gäller nyttjandekravet så 

använder jag mig endast av det insamlade materialet för den här studien och det insamlade materialet eller 

andra uppgifter om personer sprids inte vidare.  

 

Jag informerade även de tilltänkta intervjupersonerna att de hade all rätt att avböja medverkan i intervjun. 

Det var även så att resultaten av intervjuerna redovisas i avidentifierad form vilket innebär att de 

individuella svaren inte kan återkopplas till intervjupersonerna av utomstående. Intervjupersonerna har även 

fått möjlighet att be mig ta bort deras personuppgifter från mitt material. 

 

                                                      
171 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 4., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 62 
172 Patel, Runa & Davidson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, 4., 

[uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011 s. 63 
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4.8.2 Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar väldigt enkelt om att man undersöker det som man skall undersöka.173Jag anser att 

validiteten stärks då intervjuguiden är baserad på den definition av collaborative governance som 

presenteras i teorikapitlet. Jag anser inte att det finns några systematiska fel. Däremot är det så att ifall det är 

något fel i min intervjuguide så finns risken att det finns systematiska fel då den guiden har styrt 

intervjuerna. Det är även så att då jag inte intervjuade så många personer som jag ville eller fick den 

uppdelning i grupper som jag ville helt påverkas validiteten till det negativa av det. 

 

När det gäller reliabiliteten vilket handlar om osystematiska fel174 anser jag att på grund av att jag har använt 

mig av en intervjuguide och har spelat in och transkriberat intervjuerna så finns det en låg risk för att 

reliabiliteten är dålig.  Det finns dock alltid en risk vid inspelningar och transkribering. För att bekämpa 

denna risk så använde jag mig av enheter för att spela in. En mobiltelefon och en surfplatta ifall en av dem 

av någon anledning inte skulle fungera. Vid transkriberingen så lyssnade jag igenom de båda inspelningarna 

för att se till att de stämde överens. Jag tror även att det faktum att jag transkriberade intervjuerna tätt inpå 

när intervjuerna hölls gör att jag fortfarande hade en bild av vad som sades under intervjuerna i huvudet. Jag 

anser även att då jag bad intervjupersonerna läsa igenom och ändra eventuella felaktigheter i 

transkriberingarna ökar reliabiliteten. Då intervjuguiden har sparats och jag vet vilka som intervjuades så 

kan studien upprepas vilket ökar reliabiliteten 

 

För att sammanfatta så anser jag att den här studien trots sina brister har en hög validitet och reliabilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
173 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s 57 
174 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 

samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 63 
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5. Resultat och Analys 

Jag kommer att presentera resultatet utifrån från frågorna som ställdes vid intervjuerna och de teman som 

togs upp och som är kopplade till frågeställningarna som presenterades tidigare i texten. Jag kommer inte att 

citera alla svar på frågorna som jag har ställt i intervjuerna. Jag kommer att citera svar som pekar på något 

speciellt som jag vill lyfta fram. Jag kommer även att citera svar ifall två stycken svar är motsägelsefulla.  

 

Jag kommer även att utföra min analys i samband med att jag presenterar resultatet. 

 

5.1 Varför skapades Värmlandsleder? Vad vill man lösa, undvika, främja? 

Person 2 svarade på det här sättet.  

” Problemet som man ville lösa var att det fanns väldigt mycket vandringsleder som byggts på 

projekt eller av olika aktörer och när dessa aktörer som ofta var föreningar av olika 

anledningar. Det är ju eldsjälar bakom och när de kanske blev lite äldre och inte orkade 

engagera sig så växte de här lederna igen och hade varierat underhåll.” 

Detta svar sammanfattar de svaren som jag fick av de andra intervjupersonerna och stämmer även väl 

överens med hur föreningen Värmlandsleder beskriver sin egen bakgrund på deras webbsida. 

 

Den uppenbara anledningen till att Värmlansleder bildades var framförallt för att det inte fanns någon typ av 

organ om såg till att kvaliteten på vandringsleder i Värmland uppehölls.  Det som jag fick fram från 

intervjuerna var att detta var ett problem. Det största problemet med det här var att mindre föreningar ofta 

skapade vandringsleder och när den drivande personen försvann från föreningen av olika skäl fanns det 

ingen som tog över driften av vandringsleden. Det behövdes helt enkelt en organisation som kunde se till att 

vandringsleder höll en hög kvalitet men framförallt bibehöll en hög kvalitet. Det har visat sig nästan vara det 

viktigaste. För vandringsleder håller oftast en hög kvalitet när det finns en drivande kraft bakom 

vandringsleden men problemet var framförallt att upprätthålla kvaliteten på vandringslederna.  

 

5.2 Finns det en bakgrund av tidigare samarbete mellan organisationerna eller kanske konflikt? 

Det fanns inte en tidigare bakgrund av samarbete mellan de aktörer som startade föreningen 

Värmlandsleder. Det har även kommit fram utifrån intervjuerna att det var svårt att veta vilka personer som 

skulle kontaktas när det här samarbetet startades. Person 5 beskrev det så här  

” Vi har också sett att i kommunerna så funkar det lite olika. Fritidsförvaltning pratar till 

exempel inte alltid med näringsutvecklingen. Vilket är de som har kontakten med företagen.”. 

Det här problemet togs även upp av Person 2 som uttryckte sig på det här sättet  
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” Nej, jag har förstått av andra län att man är imponerade av att vi har fått till det mellan 

kommunerna, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. I början så var det också svårt att veta vem man 

skulle prata med.” 

 

Utifrån intervjuerna så har jag förstått att det inte fanns en bakgrund av samarbete och i alla fall inte helt 

lyckade samarbeten. Det har varit ett flertal turismprojekt i Värmland men det har inte varit så att alla har 

lyckats. Det tar jag dock upp senare i texten. Med grund i den valda teoretiska modellen tyckte jag att det 

var intressant att det inte fanns en bakgrund av samarbete när Värmlandsleder startades. Detta tyckte jag 

framförallt för att jag anser att just denna typ av samarbete känns naturlig och dessutom bidrar till att bygga 

tillit. Jag tror dock att anledningen till att det inte fanns en bakgrund samarbete var nog för att det var svårt 

att veta vem som skulle kontaktas för ett sådant samarbete. Det poängteras av Person 5 att det var svårt att 

veta vem i kommunerna som man skulle ta kontakt med då en sådan sak som vandringsleder inte 

automatiskt faller under kommunens ansvar. Detta diskuterades av intervjupersonerna och slutsatsen var att 

det var detta som kan ha bidragit till att det var svårt att samordna den här typen av samarbete. Person 2 tog 

även upp att andra var imponerade över att Värmlandsleder lyckades med det här samarbete där det både är 

olika offentliga aktörer och privata aktörer. Det anser jag vara ett bevis på att det är svårt att samordna den 

här typen av samarbeten eller samarbeten mellan det offentliga och privata över huvud taget för annars 

skulle man inte vara imponerad.   

 

5.3 Vad tjänar Du på att vara medlem? 

Man får certifiera leder enligt Värmlandsleders standard och en bieffekt av det är att lederna håller en bra 

kvalitet. Det genomförs kontroller av vandringsleder vart tredje år vilket säkerställer att kvaliteten på 

vandringslederna uppehålls. Det är även så att medlemmar träffar andra aktörer som är aktiva inom samma 

verksamhet. Medlemmar får också rådgivning i arbetet med att kvalitetscertifiera sina vandringsleder. Det är 

även så att medlemmars leder syns på Värmlandsleders hemsida och får då marknadsföring för sin 

verksamhet eller sina leder. Person 3 uttryckte det så här  

” Som medlem så får man ut certifierade leder. Det är inte en stor kostnad. Det räcker med en 

gäst som stannar en natt till för att jag skall tjäna pengar på det. Det är inga stora summor för 

att vara med.” 

 

Som medlem så får man inte ut särskilt mycket vid en första blick skulle jag säga. Detta främst för att det 

som man får är möjligheten att certifiera vandringsleder som en Värmlandsled. Det kanske inte låter som 

särskilt mycket men det ger faktiskt en hel del. När en vandringsled har blivit certifierad som Värmlandsled 

så finns den ute på Värmlandsleders hemsida. Detta gör att personer som är intresserade av att vandra i 

Värmland kan gå in på Värmlandsleders hemsida där de vandringsleder som är certifierade presenteras. 

Detta betyder att medlemmar får marknadsföring för sin vandringsled och även för sig själva. Det gör också 
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att medlemmarna själva inte behöver spendera pengar på att marknadsföra sin vandringsled utan det gör 

Värmlandsleder för dem. Värt att poängteras är också kontrollerna av lederna som utförs. Det gör också att 

det blir mervärde för medlemmarna då det arbetas hela tiden både från föreningen och från medlemmen 

själv. Jag vill även lyfta fram att medlemskapet är relativt billigt för det som man som medlem ”tjänar” på 

att vara medlem. Som Person 3 sa räcker det med att en gäst en stannar en natt till för att personen skall ha 

tjänat mer än vad medlemskapet kostar. Det betyder att man som medlem får mycket för pengarna.  

 

5.4 Varför är man en förening/ har det fungerat att vara en förening? 

Anledningen till att man valde att vara en förening är för att man ville få med sig det privata i samarbetet 

detta för att öka intäkter till föreningen och medlemsbasen. Det bedömdes att det skulle vara lättare ifall man 

var en förening och inte ett offentligt program då det privata ofta anser att det offentliga arbetet skall 

finansieras med skattepengar. Då ansåg man att det var bättre att vara en förening där det privata och det 

offentliga kunde mötas och vara med på lika villkor. Det har generellt fungerat bra att vara en förening. Det 

har varit ekonomiska problem i föreningen men föreningen har klarat sig igenom de svåra tiderna. Person 2 

uttryckte det så här  

” Ja, det har funkat bra att vara en förening frånsett att vi inte har lyckats få ordning på 

ekonomin. Vi skulle behöva fler betalande medlemmar. Från början var tanken att det bara 

skulle vara medlemmar som var företagare, andra föreningar och kommuner för att det skulle 

vara lite mer professionellt men nu har föreningen öppnat upp för privata medlemmar för att 

bredda intäktsmöjligheterna. Det öppnar dock upp för en större svårighet då alla medlemmar 

har en röst och det kan komma in någon som bara vill ställa till trassel ändå har en röst.” 

 

Det är intressant att man valde att bilda en förening för att man ville få med sig privata aktörer för att då få 

med sig högre betalande medlemmar och en ökad budget. Jag tycker även att det var intressant att man 

tänkte att privata aktörer är mer villiga att bidra med pengar ifall det är en förening. Det jag tycker främst är 

intressant med det är att det behövde sägas. Jag anser att det är rätt självklart att privata aktörer bidrar med 

pengar ifall de själva får säga till om något. Ifall det endast varit ett offentligt program och det offentliga 

ändå bad det privata om pengar så hade det varit otroligt konstigt för då skulle det privata säga att det 

offentliga bekostas redan av skattepengar varför ber de då om mer. 

 

Jag tolkar intervjupersonerna som att samverkan har fungerat smidigt och effektivt. Det största problemet 

har varit den ekonomiska biten efter att det ursprungliga projektet tog slut. Då föreningen bildades med 

projektpengar så har det varit viktigt att visa att föreningen kan fungera även när projektpengarna är slut. 

Värmlandsleder har haft en period av ekonomiska svårigheter detta är framförallt för att alla inkomster 

kommer ifrån medlemsavgifter för att råda bot på detta så har föreningen valt att tillåta privatpersoner bli 

medlemmar i föreningen. Det öppnar dock upp för en risk. Denna risk är att då man är en förening har alla 
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medlemmar en röst. Ur ett demokratiperspektiv kan det dock skapa representativitets och maktproblem då 

en privat person har lika mycket att säga till om som kommunen som har 50 000 invånare. Det gör att 

föreningens arbete kan vinklas åt den riktningen som föredras av flera (större) privata aktörer som är 

medlemmar.  

 

5.5 Ansikte mot ansikte dialog 

Det är inte svårt för medlemmar att ta kontakt med andra medlemmar eller föreningens styrelse ifall det 

skulle behövas. Kontaktinformation till alla medlemmar finns på föreningens hemsida. Det hålls årsmöten 

en gång om året där medlemmarna får möjlighet att träffas. Ett par gånger om året delas det ut ett nyhetsbrev 

för att delge medlemmarna information om vad som pågår i föreningen. Föreningen har även konton på 

sociala medier som uppdateras regelbundet. Det går även att nå styrelsen via dessa konton. Medlemmar har 

också möjlighet att nätverka sinsemellan. Person 1 beskrev det på det här sättet  

” Något som är viktigt är också kontaktskapandet. Då jag träffat andra som håller på med 

samma saker som jag och som jag har blivit goda vänner med och jag kan utbyta kunskap med 

dem och jobba tillsammans.” 

Jag frågade ifall medlemmar kan ändra på de kriterier som föreningen har på vandringsleder. Det jag fick till 

svar att det brukar ske en ändring vid varje årsmöte och att det är upp till vilken medlem som helst att lyfta 

en fråga.  

 

Jag har fått bilden av att det inte är särskilt svårt för medlemmar att antingen komma i kontakt med varandra 

eller med styrelsen. Jag har däremot inte fått särskilt mycket svar på ifall medlemmar faktiskt möts och 

träffas. Det enda tillfället som medlemmar egentligen ges att träffas är årsmötet och jag har förstått det som 

att alla medlemmar inte går på det. Detta är ju självklart ett problem för ansikte mot ansikte dialogen. När 

det gäller nätverkande så finns det möjligheter till det. Detta är mestadels för att alla som är medlemmar i 

intresserade av samma sak och har samma slutmål. Detta gör att man även kan se föreningen som en 

mötesplats där olika aktörer kan träffas och utbyta kunskap och idéer. När jag frågade ifall kriterier för 

vandringslederna kan ändras så handlade det egentligen om ifall det finns en dialog mellan medlemmar och 

styrelsen när det handlar om föreningens arbete. Jag anser att det finns en möjlighet till dialog då kriterierna 

ändras med jämna mellanrum och medlemmar alltid har möjlighet att lyfta en fråga.  

 

5.6 Tillitsbygge 

Det har varit många olika turismprojekt i Värmland och inte alla har lyckats det kan ha bidragit till att det 

från start fanns ett misstroende mot både andra medlemmar och mot föreningen självt. Det förekommer inte 

mycket till aktiviteter för medlemmar förutom årsmöten. En aktivitet var dock en studieresa till Skottland. 

Grundtanken är att då det är frivilligt att vara medlem i föreningen så man är inte längre medlem ifall man 

inte tycket att det finns tillit. Person 1 svarade så här  
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” Det är ju så att Värmlandsleder är en förening. Det är frivilligt, är man med litar man på 

föreningen. Gör man inte det så är man inte med.” 

 

Det är intressant att det inte har spenderats mycket tid på tillitsbygge inom föreningen. Som intervjuerna 

visade så har det varit ett flertal turismprojekt i Värmland som inte alla har varit lyckade. Det tror jag skulle 

göra att aktörer inte är intresserade av att bli involverade i ett nytt turismprojekt. Om en aktör har varit 

involverad och lagt ner resurser i ett projekt som inte har lyckats är nog den aktören mer ovillig att bli 

involverad i ett nytt turismprojekt. Detta gör att jag är förvånad över att föreningen inte lägger ner mer tid på 

tillitsbygge. Jag tror dock att det kan vara så att då föreningen har funnits i cirka 10 år och arbetar med att 

visa att den fungerar utan projektpengar bygger föreningens tillit helt enkelt på att den existerar vilket 

tidigare turismprojekt kan ha misslyckats med. Jag tänker även att ifall det finns medlemsaktiviteter kan 

medlemmar träffas och att det kan vara ett effektivt arbete för att bygga tillit mellan medlemmar. Om man 

träffar varandra blir det svårt att tycka illa om varandra. Jag tror att anledningen till att man inte har fler 

medlemsaktiviteter är för att det inte är den typen av förening där man söker den sociala biten utan man är 

medlem för att man vill uppnå något med medlemskapet. Det är även så att då det är en förening som det är 

frivilligt att vara medlem i så lämnar en medlem föreningen ifall den inte känner tillit till de andra 

medlemmarna vilket gör att de medlemmar som finns kvar är de som känner tillit till varandra.  

 

5.7 Engagemang till processen 

Man litar generellt på att alla medlemmar vill föreningens bästa trots att det ibland kan vara så att olika 

medlemmar har olika agendor. Detta är framförallt eftersom Värmlandsleder täcker ett stort geografiskt 

område och det finns medlemmar som förespråkar mer satsning på glesbygden och medlemmar som vill 

satsa mer på Karlstadområdet. Medlemmar tar även ansvar för de beslut och resultat som föreningen 

producerar och ifall en medlem har en fråga om något så lyfter den frågan istället för att kritisera ”utifrån”. 

Person 3 sa så här  

” Jag har inte upplevt att man kritiserar något om det görs så tar man upp det. Föreningen är 

väldigt demokratisk och alla medlemmar får lämna in motioner.” 

 

Jag anser att det finns ett engagemang till processen bland medlemmarna. Detta bygger jag på att 

föreningens medlemmar verkar lita på att föreningen går åt rätt håll. Det verkar inte som att det finns 

medlemmar som kritiserar arbetet som föreningen gör. Det finns önskemål om att föreningen kanske borde 

göra mer men det handlar inte om att man inte litar på att föreningen gör sitt arbete utan endast om att man 

vill att föreningen borde utöka sitt uppdrag. Det är även intressant att föreningen sträcker sig över hela 

Värmland vilket gör att olika medlemmar kan ha olika mål med att vara medlemmar. Vissa vill att 

glesbygden skall stärkas och andra vill att mer bebyggda områden skall prioriteras men det verkar inte som 

att bara för att en medlem inte genast ser resultat som gynnar dem tappar engagemang till processen. Detta 
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tror jag kan ha att göra med att mycket av föreningens arbete hänger på medlemmarna själva vilket innebär 

att ifall medlemmen inte arbetar själv så kommer den inte att se de resultat som den vill. Det verkar heller 

inte som att medlemmar kritiserar föreningen utifrån utan ifall man har något spörsmål tar man upp det på 

årsmöten eller tar kontakt med styrelsen. Jag tror att någonting som kan föda kritik är de kvalitetskriterier 

som finns och det faktum att kriterierna hela tiden ändras anser jag vara ett bevis på att föreningen lyssnar på 

sina medlemmar och tar till sig kritik från dem. Detta tror jag bidrar till att föreningen inte kritiseras 

”utifrån” av medlemmar.  

 

5.8 Gemensam förståelse 

Det finns en gemensam förståelse bland medlemmarna om vad föreningens uppdrag är. I de fall där 

medlemmar har ansett något annat har de medlemmarna antingen gått ur föreningen eller så har de försökt 

påverka föreningen genom de kanaler som finns. Det är även så att medlemmarna är införstådda med vilket 

problem som föreningen skall lösa. Vissa medlemmar är i inte intresserade av bieffekter som kommer ifrån 

lösningen av problemet men de är ändå införstådda med vad det huvudsakliga problemet är. När jag frågade 

om gemensam förståelse så svarade Person 2 så här  

” Ja, det tror jag. Den kan dock minska då vi tar in fler medlemmar.” 

 

Det finns en gemensam förståelse om vad föreningens uppdrag är, detta tror jag kan vara för att föreningen 

har funnits ett tag. Det tror jag för att föreningen själva har utarbetat vad deras uppdrag är. Det anser jag 

bidrar till att nya medlemmar enkelt kan förstå vad föreningens uppdrag och det har också bidragit till att 

existerande medlemmar är införstådda med vad föreningens uppdrag är. Intervjuerna tar dock upp ett 

problem som kan uppstå och det problemet är att när det tillkommer nya medlemmar så finns det en risk att 

den gemensamma förståelsen minskar. Det är även intressant att vissa medlemmar inte är intresserade av 

bieffekter såsom ökad turism eller ett ökat välmående i Värmland när vandringsleder håller en god kvalitet. 

Detta för att vissa medlemmar har en stöttande roll snarare än en aktiv roll. Det gör att man kan ifrågasätta 

hur mycket de stöttande medlemmarna egentligen vet vad föreningens uppdrag är eller vilket problem som 

man skall lösa.  

 

5.9 Vinster på kort sikt  

Det pågår arbete hela tiden i föreningen. Det var dock en period då det inte certifierades lika många nya 

leder. Detta var för att föreningen hade ekonomiska problem och främst arbetade på att överleva. Föreningen 

verkar också vara duktiga på att förmedla att de arbetat genom att vara aktiva på sociala medier och även 

skriva nyhetsbrev. I intervjuerna så har det dock kommit fram att det inte hela tiden känns som att 

föreningen arbetar och att de borde bli bättre på att förmedla när föreningen gör det. Det har även varit ett 

relativt konstant medlemsantal. Föreningen har inte tappat många medlemmar men har heller inte fått 

särskilt många nya medlemmar. På temat vinster på kort sikt så sa Person 1  
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” Värmlandsleder arbetar och det blir fler leder och det är inte något fall där en led slutat att 

vara en led.” 

 

Jag har fått känslan av att föreningen hela tiden arbetar och att det konstant skapas nya Värmlandsleder. Det 

tror jag är väldigt viktigt för föreningen. Föreningen har haft ekonomiska problem och det har nog gjort att 

det framförallt har handlat om att överleva för föreningen istället för att gå framåt. Det är positivt att det nu 

ser ut som att föreningen går mot bättre ekonomiska tider vilket gör att man som förening kan börja 

producera nya vandringsleder igen. En sak som togs upp under intervjuerna var att det inte alltid har känts 

som att föreningen arbetar. Det tror jag hör ihop med att föreningen har haft ekonomiska problem och inte 

har varit lika aktiv på vissa delar av uppdraget. Jag tror också att en anledning till att det kan uppfattas som 

att föreningen inte arbetar är att föreningen arbetar med att kontrollera leder men det är inte något som en 

stöttande medlem till exempel märker av. Den stöttande medlemmen märker bara när det tillkommer en ny 

vandringsled och inte när vandringsleder klarar av sin kontroll. Det faktumet att föreningen inte har tappat 

särskilt många medlemmar kan ge en indikation på att medlemmarna är nöjda med föreningens arbete och 

inte minst dess effekt på kort och längre sikt och därför inte vill lämna den.  
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6. Diskussion 

Diskussionen är upplagd så att jag kommer att diskutera frågeställning för frågeställning innan jag ger en 

sammanfattning och slutsatser i det sjunde kapitlet.  

 

6.1 Är föreningen Värmlandsleders arbetsprocess ett exempel på collaborative governance? 

Här kommer jag att bedöma hur föreningen Värmlandsleders arbete och resultat kan förstås ur ett 

collaborative governance perspketiv med grund i Ansell och Gash modell samt i vilket mån den efterlever 

idealmodellen av collaborative governance med grund i de fem idealkriterierna. Jag avslutar även med en 

diskussion ifall Värmlansleder kan vara ett exempel på någon annan form av governance. I de fall där jag 

anser att det finns en utvecklingspotential mot collaborative governence så kommer jag att gå igenom det 

under rubriken 6.2.  

 

6.1.1 Finns det ansikte mot ansikte dialog mellan medlemmar i Värmlandsleder? 

Det är positivt att det finns möjlighet för medlemmar att kontakta varandra eller styrelsen för dialog. Jag tror 

dock att det främst kommer ifrån att Värmlandsleder inte är en särskilt stor förening. Det kan betyda att ifall 

föreningen växer vilket det ser ut som att den kan göra då man nu öppnar upp för privatpersoner att bli 

medlemmar i föreningen så kan möjligheter till att presentera sina uppfattningar ansikte mot ansikte 

försvinna. Ett stort problem som jag ser när det gäller ansikte mot ansikte dialogen är det faktum att det inte 

är särskilt många medlemsaktiviteter. Det är ett årsmöte per år och som jag har förstått det så är det inte alla 

medlemmar som går på det. Varför fallet är så är någonting som kan vara viktigt att diskutera. Det är dock 

så att styrelsen har goda möjligheter till ansikte mot ansikte dialog och träffas för styrelsemöten minst ett par 

gånger om året.  Jag tror att den främsta anledningen till att inte alla medlemmar går på årsmötet är för att 

flera av medlemmarna endast har en stödjande roll och att man då inte tar ett aktivt intresse i föreningen. Det 

är även positivt att det, enligt intervjupersoner, finns möjlighet till att nätverka och att medlemmar gör det i 

den mån som det är intressant för dem. Anledningen till att jag frågade om nätverkande är för att en viktig 

del i ansikte mot ansikte dialogen handlar om att hitta gemensamma vinster och skulle jag säga att ifall 

medlemmar nätverkar så arbetar de tillsammans och hittar då gemensamma vinster. 

 

6.1.2 Använder man sig av tillitsbygge inom Värmlandsleder? 

Intervjuerna visade här att det inte har lagts ner tid på tillitsbygge medvetet. Då många turismprojekt i 

Värmland inte har överlevt särskilt länge efter att projektpengarna har tagit slut så har Värmlandsleder 

främst arbetat för att visa att man inte är ett tillfälligt projekt utan en förening som skall finnas kvar för den 

överskådliga framtiden vilket kräver både engagemang, tillit och ekonomiska resurser. Ett sätt att bygga tillit 

mellan medlemmarna kan ju vara att hålla olika medlemsaktiviteter så att medlemmar får träffa varandra och 

umgås men som jag ser det så har Värmlandsleder valt en annan väg. Denna väg har då varit att visa att 
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Värmlandsleder är här för att stanna genom att söka funktionella finansiella lösningar och på det sättet 

bygga upp en tillit mellan medlemmar.   

 

6.1.3 Finns det ett engagemang till processen? 

Jag tror att anledningen till att det finns engagemang till processen är för att det främst är medlemmarna som 

styr åt vilket håll föreningens arbete skall gå. Medlemmarna bestämmer själva styrelsen och kan lyfta fram 

frågor till styrelsen. Det anser jag vara saker som stärker engagemanget till processen. Även ifall 

medlemmarna är missnöjda med vilken väg föreningens arbete tar så vet de att de kan påverka föreningen 

under ett senare skede. Då det även är så att mycket av föreningens arbete hänger på medlemmarna själva 

betyder det att ju mer arbete som medlemmarna själva lägger ner desto mer kommer de få ut av 

medlemskapet. Detta tror jag aktivt motverkar att vissa medlemmar kan känna sig förfördelade. Något som 

dock kan göra att vissa medlemmar kan känna sig förfördelade är det faktum att det finns en stor geografisk 

spridning mellan medlemmarna och det är inte omöjligt att vissa medlemmar anser att andra delar av 

Värmland förfördelas. Det verkar dock på intervjupersonerna som att föreningen löser detta på ett bra sätt. 

Som har skrivits tidigare i texten är fallet att mycket av föreningens arbete handlar om hur mycket som 

föreningens medlemmar själva arbetar. Det tror jag också motverkar att medlemmar kritiserar föreningen 

”utifrån”.  

 

6.1.4 Finns det gemensam förståelse mellan Värmlandsleders medlemmar? 

En majoritet av intervjuerna visade på att det finns en gemensam förståelse mellan medlemmarna men där 

det finns en majoritet finns det också en minoritet. Det fanns också en minoritet som inte var helt säkra på 

vad föreningens uppdrag var för något. Detta tror jag kan bero på att det finns medlemmar som endast har en 

stödjande roll och inte är särskilt insatta i vad föreningen faktiskt gör. Detta är ju självklart en risk när det 

gäller föreningens arbete men jag tror inte att det är någon omedelbar fara just för att dessa medlemmar 

endast har en stödjande roll och inte är involverade i föreningens arbete. Risken finns dock att ifall dessa 

stödjande medlemmar tar en mer aktiv i roll i föreningen och inte känner till föreningens uppdrag kan det 

påverka föreningens arbete. Ytterligare en sak som kan påverka den gemensamma förståelsen är den 

förmodade ökningen av medlemmar som kommer att ske nu när privatpersoner kan vara medlemmar.  

 

6.1.5 Förekommer det vinster på kort sikt i Värmlandsleders arbetsprocess? 

Då föreningen hela tiden arbetar för medlemmarnas bästa så resulterar det även i vissa positiva effekter för 

medlemmar på kort sikt. Som jag har tagit upp tidigare så är det ju dock så att ju mer medlemmarna arbetar 

desto mer arbetar även föreningen. Detta gör att medlemmar oftast kan se ett resultat på sitt arbete. I 

Värmlandsleders fall så är det en kvalitetssäkrad vandringsled. Det faktumet att föreningen har haft 

ekonomiska problem har nog gjort att fokus inte har legat på att certifiera nya vandringsleder utan mer att 

överleva vilket kan ha fördröjt vissa omedelbara vinster. Jag tror dock att den ekonomiska svårigheten har 
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varit positiv för föreningen. En ekonomisk svårighet gör ofta att man måste tänka om och omprioritera. 

Detta gör oftast att en organisation kan strömlinjeformas och mer effektivt kan fokusera sig på sitt 

huvudsakliga uppdrag. Jag också fick fram från intervjuerna att det fanns medlemmar som inte ansåg att 

föreningen var särskilt effektiva på att förmedla när arbete sker så tror jag att det kan handla om en brist på 

resurser. Det kan dock även handla om att en stor del av föreningens arbete handlar om att bibehålla kvalitet 

på vandringsleder och inte endast att skapa nya. Att genomföra kontroller av vandringsleder är inte något 

som syns utåt men är ett viktigt arbete. Jag tror dock att föreningens medlemmar är nöjda med föreningens 

arbete med tanke på att föreningen inte har förlorat särskilt många medlemmar sedan starten.  

 

6.1.6 Slutsats 

När det kommer till att besvara frågeställningen ifall Värmlandsleders arbetsprocess är ett exempel på 

collaborative goverance så anser jag att det inte finns ett enkelt ja eller nej svar. Det handlar mer om en skala 

där den ena sidan är en strikt hierarkisk organisation och den andra sidan är collaborative governance. Jag 

anser att Värmlandsleder placerar sig mer åt collaborative governance men jag skulle inte säga att det 

uttryckligen är ett exempel på collaborative governance som i sig kan ses som en ideal modell som den 

beskrivs av Ansell och Gash (2008). Om man tänker sig en tiogradig skala där collaborative governance är 

10 och en hierarkisk organisation är 1 så skulle jag säga att Värmlandsleder är 7 på den skalan. 

 

Jag skulle säga att Värmlandsleder delar viktiga collaborative governance särdrag som exempelvis en bra 

ansikte mot ansikte dialog och att samverkan hålls upp av en relativ starkt gemensam förståelse bland 

huvudmedlemmar och engagemang och av att medlemmar hittar gemensamma vinster i den. Det finns ett 

engagemang till processen bland medlemmarna som bygger på att medlemmarna själva kan styra vilket håll 

som de vill att processen skall gå. Det finns även en gemensam förståelse mellan de aktiva medlemmarna 

men den kanske inte finns hos de medlemmar som har en stödjande roll. Det finns dock en 

utvecklingspotential som jag kommer att gå igenom i del 6.2. När det gäller tillitsbygge så anser jag att det 

inte finns varken särskilt starkt uttalat tillit eller tillitsbygge av den typ som collborative governance 

förespråkar men det verkar inte finnas alltför stark misstro som skulle splittra samverkan i nuläget heller. 

Tilliten kanske byggs främst genom att styrelsen försöker visa upp att föreningen kan säkra fortsatt 

finansiering för att fullfölja sitt uppdrag. Det finns ett engagemang till processen bland medlemmarna som 

bygger på att medlemmarna själva kan styra vilket håll som de vill att processen skall gå. Det finns även en 

gemensam förståelse mellan de aktiva medlemmarna men den kanske inte finns hos de medlemmar som har 

en stödjande roll. Det är även så att föreningens aktiva hela tiden arbetar och försöker visa att de arbetar. 

Allt detta gör att jag anser att det finns drag av collaborative governance i Värmlandsleder. 

 

Dock funderade jag under studiens gång ifall det kan vara så att Värmlandsleder kan vara ett exempel på 

någon annan form av governance. Det som jag speciellt tänkte på då var nätverksgovernance. Ett 
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governancenätverk definieras av att det är en stabil och horisontell organisation som består av olika aktörer 

som är beroende av varandra men som agerar självständigt.175 Dessa aktörer interagerar genom 

förhandlingar och dessa förhandlingar sker i ett forum som sköter sig självt men som är begränsat av externa 

aktörer.176 Dessa förhandlingars mål är att bidra till en produktion som gynnar samhället.177 Anledningen till 

att man tycka att Värmlandsleder passar in på nätverksgovernance är för att aktörerna är beroende av 

varandra till viss del men de agerar självständigt. Det är även så att Värmlandsleders mål är att bidra till 

samhället. Det är dock där likheterna slutar. Värmlandsleder är inte helt horisontella då man väljer en 

styrelse för föreningen som leder föreningens arbete. Jag skulle även säga att det inte är så att förhandlingar 

sker på en särskilt stor nivå utan det framförallt styrelsen som tar beslut. Ytterligare en annan sak som talar 

emot att Värmlandsleder är ett exempel på nätverksgovernance är det faktum att medlemmarna i föreningen 

inte är beroende av varandra. Visst de agerar självständigt men det är inget som hindrar de från att göra 

samma arbete som de gör idag ifall det inte fanns andra aktörer som gjorde samma sak. Jag skulle även säga 

att föreningen är konsensusorienterad vilket är en viktig del i collaborative governance. Detta säger jag för 

att man ger möjlighet till diskussioner på årsmöten. Det är även så att de tre olika typerna av medlemmar är 

representerade i styrelsen. Det är dock votering som avgör beslutsfattande i slutändan. Detta gör att jag anser 

att Värmlandsleder mer lutar mot collaborative governance trots att det finns drag av nätverksgovernance i 

föreningen.  

 

Jag tror även att det är rimligt att anta att de fem förklarande faktorerna ur collaborative governance bidrar 

till förklaringen av föreningens resultat. Detta tror jag för att ifall man har alla de faktorerna representerade 

så har man en ett fungerade samarbete. Föreningen Värmlandsleder har tyvärr inte alla fem faktorer 

representerade med den har fyra av dem och jag anser att föreningen fungerar bra och uppfyller sitt syfte. 

Det är klart att det kunde vara bättre men vad kan inte vara det. Så för att avsluta så tror jag att föreningen 

har ett lyckat resultat för att den stämmer in på fyra av fem faktorer och föreningen kan nog bara gå bättre 

om den också stämmer in på tillitsbygge. 

 

6.2 Kan Värmlandsleders arbetsprocess utvecklas mer mot collaborative governance? 

När det gäller ansikte mot ansikte dialog så anser jag att den kan utvecklas genom att ge fler möjligheter till 

medlemmar att ta kontakt med varandra eller genom att genomföra fler medlemsaktiviteter. Ett enkelt sätt 

som jag ser att kan hjälpa till här är att skapa en grupp på något socialt medium typ Facebook. Det är enkelt 

och kräver inte särskilt mycket arbete och kan nog vara ett effektivt sätt att öppna upp för mer ansikte mot 

ansikte dialog. Det kan i alla fall bidra till att medlemmar får ett ansikte kopplat till namn vilket kanske inte 

                                                      
175 Sørensen, Eva & Torfing, Jacob (red.), Theories of democratic network governance, Palgrave Macmillian, Basingstoke, 2007, s. 

9 
176 Ibid 
177 Ibid 
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alltid är fallet idag. Man skall även ta i beaktande att nu när föreningen tillåter att privatpersoner blir 

medlemmar i föreningen kan det vara så att dessa nya medlemmar ställer andra krav på till exempel 

medlemsaktiviteter än vad ett företag eller en kommun gör.   

 

När det gäller tillitsbygge finns det mycket att arbeta med. Föreningen har redan genom att man har klarat 

sig längre än vad det ursprungliga projektet var skapat till skapat en tillit till föreningen. Men för att 

föreningen skall gå mer mot collaborative governance så skulle jag säga att det behövs mer tillitsarbete 

mellan medlemmar. Ett sätt som man kan göra detta på är fler medlemsaktiviteter.  

 

Den tredje delen som jag anser att det finns utvecklingspotential i är gemensam förståelse. Föreningen 

behöver bli bättre på att se till att alla medlemmar är medvetna om vad föreningens uppdrag är och vilket 

problem som föreningen skall lösa. Detta är något som blir mycket viktigare nu när det troligtvis kommer 

tillkomma nya medlemmar. Det blir därför viktigt att informera nya medlemmar och se till att de känner till 

föreningens uppdrag och vilket problem som föreningen skall lösa innan de blir medlemmar. 

 

Den sista delen är det finns utvecklingspotential är vinster på kort sikt. Det är uppenbart för mig att 

föreningen arbetar konstant. Det som föreningen däremot behöver bli bättre på är att förmedla detta till sina 

medlemmar. Detta skulle jag säga återigen är ett ganska enkelt problem att lösa. Jag skulle vilja återgå till 

lösningen för ansikte mot ansikte dialogen där. Ifall man skapar en Facebook grupp så kan medlemmar och 

föreningen uppdatera varandra om vad som sker i föreningen istället för ett nyhetsbrev som skickas ut ett 

några gånger per år. Detta kan göra att medlemmar kan få en bild av att det pågår arbete relativt konstant 

istället för att man läser om att något har hänt för ett par månader sedan så kan få en uppdatering om det 

samma dag.  
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7. Sammanfattning och slutsatser 

Den här studien var en undersökning för att ta reda på ifall föreningen Värmlandsleders arbetsprocess är ett 

exempel på collaborative governance. Innan jag sammanfattar mina resultat och slutsatser så skall jag 

klargöra att det här är mina tolkningar av resultatet som presenteras i den här studien och ifall en annan 

forskare skulle analysera och tolka det här resultatet så kan den forskaren komma fram till andra slutsatser. 

Syftet med den här studien är att undersöka ifall föreningen Värmlandsleder är ett exempel på collaborative 

governance. För att undersöka detta så studerade jag föreningens arbetsprocess utifrån collaborative 

governance. 

 

Det som jag kom fram till var att när det gäller ansikte mot ansikte dialog så ligger den nära collaborative 

governance. Så var även fallet med gemensam förståelse och med vinster på kort sikt. Den enda delen av 

arbetsprocessen som jag anser ligger helt inom collaborative governance var engagemang till processen. När 

det gäller tillitsbygge så fanns det ingenting av det som passade in på collaborative governance. För att 

utvecklas mer mot collaborative goverance så rekommenderar jag att föreningen öppnar upp för fler 

möjligheter för medlemmar att möta varandra. Detta kan ske antingen genom att man genomför fler 

medlemsaktiviteter eller genom att använda sig av den moderna tekniken genom att till exempel skapa en 

Facebookgrupp för medlemmar. Det är också viktigt att föreningen ser till att nya medlemmar är medvetna 

om vad föreningens uppdrag är och vilket problem som föreningen skall lösa. Detta blir allt viktigare nu när 

föreningen öppnar upp för att tillåta privatpersoner vara medlemmar i föreningen. Min slutsats är att 

föreningen Värmlandsleders arbetsprocess inte till fullo är ett exempel på collaborative governance men att 

det finns drag av det. Om man skulle placera Värmlandsleders arbetsprocess på en skala så skulle jag 

placera den närmare collaborative governance än andra styrningssätt men jag skulle inte säga att det är ett 

sjäkvklart fall av collaborative governance..  

 

I framtiden så skulle det vara intressant att undersöka ifall föreningen Värmlandsleders resultat kommer 

ifrån det styrningssätt som de använder sig av. Det skulle även vara intressant att studera Värmlandsleder i 

framtiden och undersöka ifall arbetsprocessen har förändrats på något sätt. Något som också skulle vara 

intressant är att undersöka ifall det finns fler fall av collaborative governance i Sverige och hur dessa fall då 

kan se ut. Anledningen till att jag tycker att det skulle vara intressant är för att kan vara ett effektivt styrsätt 

när det gäller naturresurser men även när det gäller styrning på landsbygden.   
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Bilaga 1 

 
Syfte: Syftet med studien är att ta reda på ifall föreningen Värmlandsleder är ett exempel på collaborative 

governence och ifall det finns en utvecklingspotential inom föreningens arbete. 

Jag kommer att ställa frågor relaterade till Värmlandsleders arbetsprocess och se ifall den stämmer överens 

med Ansell och Gashs modell över collaborative governencens modell. 

Intervjufrågor: Jag kommer att informera intervjupersonen om syftet med intervjun och jag kommer att be 

dem skriva på ett samtyckesformulär och informera mer dem om att vi kommer att ta upp fem mindre 

teman. Intervjun kommer att ta cirka en timme. 

Frågorna som finns är bara som en guide till varje tema och beskriver mer saker som jag skall försöka att ta 

upp men det är inte säkert att alla frågor kommer att tas upp under varje tema och det kan även tillkomma 

frågor under intervjun beroende på hur samtalet fortskrider. 

 

Varför skapades VL? Vad vill man lösa, undvika, främja? 

Vilka tog initiativet och Vad som har drivit fram VL? Vilka fick komma till tals, vilkas idéer var ledande?   

Finns en bakgrund av tidigare samarbete mellan organisationerna eller kanske konflikt? 

Vad tjänar Du på att vara medlem? 

Tema 1: Ansikte mot ansikte dialog 

• Finns det ansikte mot ansikte dialog mellan medlemmar? 

• Om den finns hur den ser ut? 

• Om den inte finns varför inte? 

• Har den brutit ner eventuella stereotyper? 

• Har man funnit gemensamma vinster? 

Tema 2: Tillitsbygge 

• Finns det tillitsbygge? Varför/varför inte? 

• Hur har det sett ut? 

• Avsätter man tid till tillitsbygge? 

Tema 3:  Engagemang till processen 

• Litar man på att de andra aktörerna vill allas bästa? 

• Tar man ansvar för de resultat och beslut som blir till genom processen? 

• Finns det aktörer som kritiserar processen ”utifrån”? 

Tema 4: Gemensam förståelse 

• Finns det en gemensam förståelse över vad processen kan uppnå? 

• Finns det en gemensam definition av problemet? 

Tema 5: Vinster på kort sikt 

• Har det förekommit mindre vinster under processens gång? 

• Har dessa eventuella vinster bidragit till att öka tillit och engagemang till processen? 
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Bilaga 2  

 
SAMTYCKESFORMULÄR 

 
Projekttitel: Utvärdering Värmlandsleder 
 
Studiens syfte är att undersöka ifall Värmlandsleder är ett exempel på 
collaborative governence och ifall det finns en utvecklingspotential inom 
föreningens arbete. 
 

Ansvarig: Eric Dahllöw  
Mejl: e.dahllow@gmail.com 
Tel: 0739095042 

  
 
1. Jag har fått del av informationen om forsknings- 

studien. Jag har haft möjlighet att fundera och ställa     
frågor.  
 

2. Jag accepterar att bli intervjuad  
 

 
3. Jag förstår att deltagande är frivillig och att jag kan 

när som helst avbryta min medverkan i studie utan 
närmare förklaring 
.  

 
4. Jag förstår att mina svar kommer att användas för 

forskningsändamål och medger att de inkluderas i 
forskningsrapporter eller akademiska publikationer i 
en pseudonymiserad/avidentifierad form. 

 
 
_______________________  ____________      ___________ 
Deltagarens namn                      Datum             Underskrift        
 
 
_______________________ ____________      ____________ 
Forskarens namn  Datum                    Underskrift 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(      ) 
 
 

(      ) 
 
 

(      ) 
 
 
 
 

(      ) 

 

  

mailto:e.dahllow@gmail.com
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Bilaga 3 
Medlemmar i föreningen Värmlandsleder 12/6 2018 

 

• Camping 45  

• Hushållningssällskapet Värmland  

• Jäverö Gård  

• Långbergets Sporthotell  

• Magical Nature  

• Naturvisaren  

• Nässundets Station  

• Niklasdamms Trädgård  

• Prostgården B&B  

• Selma Spa+  

• STF Vandrarhem Karlstad  

• Sundviks gård Bo på Lantgård  

• Sunne Camping och Sommarland  

• Ulvsby herrgård   

• Welcome Scandinavia  

• Föreningen Närheten  

• Gunnarskogs Bygdelag  

• Lekvattnets Hembygdsförening  

• Nejden – natur & kultur  

• Sahlströmsgårdens vänner  

• Skogskvinnorna  

• Vitsands Hembygdsförening  

• Värmlands Hembygdsförbund  

• Friskvården i Värmland  

• Rokkmakks Fritidsförening 

• STF Värmland  

• Arvika kommun  

• Grums kommun  

• Hagfors kommun  

• Karlstads kommun  

• Kristinehamns kommun  

• Munkfors kommun  

• Storfors kommun  

• Sunne kommun  

• Torsby kommun  

• Länsstyrelsen i Värmlands län  

 

 


