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Sammanfattning 
 

Problembakgrund 
 
Entreprenörskap har beskrivits som vår räddning ur finanskrisen och vidare anses 
regional utveckling vara en viktig del av Sveriges utveckling. Besöksnäringen tar i sin 
tur en betydande del av den regionala utvecklingen. Restaurangbranschen hör till 
besöksnäringen, men är en ofta oorganiserad resurs, som behöver höja sin status. 
Samverkan och nätverk är två tillvägagångssätt som uppmuntras i strävan att utveckla 
vår besöksnäring. 

 
Problemformulering 
 
Hur skulle ett entreprenöriellt samarbete mellan kommun och restaurangbransch kunna 
utformas i syftet att gynna regional utveckling? 
   

Syfte 
  
Syftet med denna studie är att designa en modell för samarbete mellan kommun och 
restaurangbransch. Vi strävar efter att beskriva hur ett entreprenöriellt samarbete mellan 
offentlig och privat sektor (då främst restaurangägare) skulle kunna vara utformat samt 
hur detta samarbete skulle kunna bidra till samhälleliga mål. Vidare ämnar vi analysera 
restaurangbranschens betydelse som spelpjäs i den regionala utvecklingen. 
 

Metod 
 
Metoden för denna studie är deduktiv. Problembakgrunden har lett oss in på teorier i 
ämnet, som sedan har testats mot empiri. Vårt hermeneutiska synsätt leder oss in på den 
kvalitativa studiemetoden. Intervjuer med åtta respondenter har kompletterat sekundär 
datainsamling. 
 

Resultat 
 
En insikt om en efterfrågan på samverkan mellan kommun och restaurangbranschen har 
uppkommit. Denna efterfrågan visades både från restauranger och kommun. Problem 
har beskrivits i form av tidsbrist och konkurrens. Engagemang beskrivs som en av de 
viktigaste punkterna. 
 

Diskussion och slutsatser 
 
Denna studie har lett till en modell över hur samverkan kan se ut. Denna modell består 
av ett nätverk för restaurangerna med en Styrelse där representanter från restaurangerna 
sitter. Kommunen som förmedlar projekt och mål till nätverket genom en Ansvarig, som 
sitter med i styrelse för att upprätthålla en samhällsentreprenöriell anda inom nätverket. 
Vidare rymmer modellen ett Aktuellt projekt med en gästrepresentant som 
kommunicerar med nätverket. 
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1 Introduktion 
 

Vi inleder denna studie med ett resonemang över vårt val av studie följt av en 
diskussion kring den bakgrundsinformation som ligger till grund för vårt problem. 
Därefter formuleras studiens grundläggande problem och följaktligen studiens syfte. 

 
 

1.1 Ämnesval 
 
Denna studie behandlar ämnet regional utveckling i förhållande till entreprenörskap 
inom restaurangbranschen. Erfarenhet och intresse för restaurangbranschen har 
tillsammans med kurser inom företagsekonomi, och då främst entreprenörskap, 
stimulerat idéns uppkomst. I utgångsläget av studien låg mycket fokus på 
Kulturhuvudstad 2014, när undersökningen väl kom igång stod det dock klart att detta 
snarare skulle få stå som ett målande exempel på vad studien egentligen handlade om; 
restaurangbranschens betydelse som en viktig aktör i landets strävan efter regional 
utveckling. Undersökningen har gång på gång bekräftat att ämnet är mycket relevant, 
respondenter har bland annat visat ett stort intresse för vad denna studie ämnar bidra till, 
”Jag tror att det ni skriver, det kommer definitivt att vara en bra del i det som man 
försöker åstadkomma (…) i Umeå. Absolut” (Carlsson, 2010). 

1.2 Problembakgrund 
 
Entreprenörerna är räddningen för Sverige! Detta budskap har klingat högt i de debatter 
som behandlar landets kamp upp ur finanskrisen (Eriksson, Ohly, Sahlin & 
Wetterstrand i Dagens Nyheter, 2009). Att uppmärksamma en möjlighet och sedan 
använda den till att skapa ett värde är ett sätt att definiera entreprenörskap (Bygrave & 
Zacharakis, 2008, s. 1; Morris et al., 2008, s. 9-10).  Att nationens ledare tror på 
entreprenörskap som nyckeln till tillväxt, konkurrenskraft och svaret på arbetslöshet är 
inte heller någon hemlighet (Rønning, Ljunggren & Wiklund i Karlsson et al., 2010, s. 
195; Näringsdepartementet, 2007, s. 14). Entreprenörskap innefattar dock stora mått av 
risktagande och kreativitet, en konstform som stryps av för åtstramad kontroll samtidigt 
som det kan sluta kaosartat om inga direktioner utdelas (Morris, Kuratko & Covin, 
2008, p. 248). Så frågan är hur staten ska bära sig åt för att fostra sina medborgare till 
påhittiga initiativtagare utan att kväva processen i sin linda? Statsminister Fredrik 
Reinfeldt uppmanar en stimulering av entreprenörskap i regeringsförklaringen, men att 
stödja denna form av innovativa aktivitet är inte problemfritt för ett land med en sådan 
kontrollerad och byråkratisk historia som vårt (Jordbruksdepartementet, 2008).  Malecki 
(2010) menar att nätverk och samarbeten står för viktiga ingredienser i skapandet av en 
god entreprenöriell miljö, samverkan förtjänar således en större portion uppmärksamhet 
(i Acs, 2010, s. 36-7). 
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Enligt Boverket ökar kravet på regional utveckling i Sverige som en följd av ett ökat 
europeiskt samarbete, detta har i sin tur resulterat i att regioner och län fått större 
befogenheter att arbeta med regional utveckling (Boverket, 2010). Vidare framhäver 
media att ”praktiskt taget alla regionala kluster som vuxit fram och som förblivit starka 
är entreprenörsdrivna” (Braunerhjelm i Dagens Nyheter, 2006). Svensk Turism 
understryker också vikten av entreprenörskap och regional utveckling i symbios; deras 
rapport för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning framhäver att 
“statens viktigaste roll är att skapa förutsättningar för en hållbar regional utveckling” 
(Svensk Turism AB, 2007, s. 7). Rapporten innefattar en plan för åren 2007-2013 och 
beskriver hur Sverige ska möta framtida utmaningar och hur enskilda regioner 
tillsammans och enskilt ska arbeta för detta mål. ”Sveriges samlade nationella tillväxt är 
beroende av den tillväxt som skapas lokalt och regionalt. Konkurrenskraftiga regioner 
och individer är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt Sverige” (Svensk Turism 
AB, 2007, s. 4). Detta styrks av Porter (1998) som betonar att kunskap och relationer på 
lokal nivå är en tung konkurrensfördel (Novelli, Schmitz, & Spencer, 2005, s. 1141). 
 
Det har forskats en hel del om regional utveckling och kopplingen mellan tillväxt och 
turistnäring görs flitigt (Svensk Turism AB, 2007, s. 14). Perspektivet på den här typen 
av studier tycks dock ofta vara att tillväxten skapas av turistattraktioner som 
teaterföreställningar, konserter och liknande där restaurangbranschens roll är en 
beroende mottagare av den regionala utvecklingens fördelar snarare än en bidragande 
faktor. Om man dock ser till forskning som koncentrerar sig på turistnäring och dess 
egenskaper upptäcker man undersökningar som visar att matkultur och måltiden är en 
mycket viktig del av turistkonsumtionen (Novelli et al., 2006, s. 1145). Exempelvis 
uppgav 80 % av tillfrågade svenskar att mat är en central del av deras semestrande 
(Jordbruksdepartementet, 2008, s. 6). Vidare understryker Hall och Macionis (1997)  
matkulturens vikt vid skapandet av en identitet och menar att de karaktärsdrag som 
dryck och mat förmedlar är mycket beskrivande för en region (i Novelli et al., 2003 i 
Novelli, 2006, s. 1145). 
 
Till detta kan tilläggas att regeringen har en uttalad vision som beskriver Sverige som 
det framtida största matlandet i Europa och de stödjer aktivt projekt som ämnar främja 
den nordiska matkulturen där stor vikt läggs vid att förena gastronomi, turism och 
regional utveckling. ”Stor potential” är de ord som används för att beskriva det 
samarbete mellan turistnäringen och livsmedelsbranschen som jordbruksdepartementet 
hoppas få till stånd (Jordbruksdepartementet, 2008, s. 4). Bara i Västerbotten ger 
restaurangbranschen 2100 jobbtillfällen och omsätter hela 4,1 miljarder kronor per år 
(Östling Ollén & Pripp, 2010). Generellt består också denna bransch av mindre företag 
vilket resulterar i en större benägenhet för att ta risker och vara flexibla samt en mindre 
benägenhet för att fastna i rutiner och byråkrati (Christensen 1991; Steed 1982 i Acs 
2010, s. 35-6) Detta betyder i sin tur att restaurangbranschen med sina småföretagare är 
mottaglig för entreprenörskap och utveckling. ”Det är i små företag som många av 
framtidens jobb finns” (Eriksson, Ohly, Sahlin & Wetterstrand, 2009). 
 
Oundvikligen leder denna information oss in på ett erkännande av restaurangbranschens 
betydelse för regional utveckling. Detta erkännande ställt mot det vedertagna 
perspektivet kring forskning om regional tillväxt; restaurangbranschen som en beroende 
mottagare, indikerar att restaurangnäringen är en outnyttjad resurs.   
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Med andra ord finns det utrymme för att bedriva forskning på detta område vinklat från 
ett annat, eller rättare sagt motsatt perspektiv; restaurangbranschen är en viktig 
bidragande faktor till regional utveckling. Det får anses resonabelt att utifrån detta 
perspektiv fundera över hur kommunstyrelser skulle kunna använda sig av denna resurs 
och utforma ett samarbete med restaurangägarna som främjar utveckling och 
samhälleliga mål (Eriksson, 2006, s. 46). Kommunerna i Sverige har ansvar över 
merparten av samhällservicen, där skola och barnomsorg står för den största delen, men 
en annan viktig punkt är också att stärka den egna regionens attraktionskraft. Turism 
och näringsliv innebär arbetstillfällen och en levande bygd som i sin tur leder till att 
människor bosätter sig, och stannar, i en region. Faktum är också att regional utveckling 
står på kommunernas prioriteringslista för året 2011 (Sveriges kommuner och landsting, 
2011). I Västerbottens regionala utvecklingsplan som gavs ut år 2007 på begäran av 
Näringsdepartementet skrivs att ”efterfrågan på kreativa näringar och kulturella tjänster 
är växande vilket har en positiv roll för regional utveckling, dels på grund av sin egen 
tillväxtpotential, dels till följd av kopplingarna till andra verksamheter, som exempelvis 
besöksnäringen med transporter, hotell, restauranger, handel med mera” (Länsstyrelsen 
Västerbotten, 2007, s. 31). Att poängtera här är att restaurangbranschen brukar ses som 
en bransch av relativt låg status. På Statistiska Centralbyråns [SCB] lista över de lägst 
avlönade jobben år 2008, tyder restaurangbranschens anställdas starka närvaro på just 
detta. Kaféföreståndare ligger på första plats, och kafé- och restaurangbiträden på 
nummer tre. Hovmästare, servitörer och bartenders ligger på plats nummer sexton av de 
lägst avlönade jobben i Sverige (SCB, 2010, s. 613). Restaurangbranschen tillhör 
således de branscherna med behov och utrymme för förbättring. 
  
Som illustration har vi valt att fundera kring Umeå kommun och dess framtida position 
som Kulturhuvudstad eftersom kultur erkänts vara en tung konkurrensfördel inom 
näringslivet; ”en attraktiv region med utvecklade natur-, kultur- och kulturarvsresurser 
bidrar med ett mervärde till näringsliv och främjar den regionala konkurrenskraften”. 
(Näringsdepartementet, 2007, s. 13). Vår studie grundar sig på att restaurangbranschen 
är en outnyttjad resurs som skulle kunna involveras, som en samarbetspartner till 
kommunen, i samhälleliga projekt på en mycket mera aktiv och organiserad nivå, här 
illustrerat av kulturskapandet i Umeå. Ett samarbete i detta slag skulle kunna vara 
lättare att få till stånd om restaurangerna stod enade samtidigt som nätverk anses vara 
verktyget för utveckling av såväl små företag som regioner (Svensson, Jakobsson & 
Åberg, 2001, s. 34). Ett sådant nätverk saknas i dagsläget inom Umeås restaurangnäring 
(Göransdotter, Norén, Sandström & T. Carlsson, 2010).  
 
Det är här relevant att slutligen knyta an till diskussion kring entreprenörskap som 
inledde detta kapitel och fundera kring hur staten ska bära sig åt för att stimulera 
entreprenörskap inom ett nätverk format av restaurangbranschen och hur denna resurs 
ska kunna användas i regional utvecklingssynpunkt. I tillägg till detta ställer Svensson 
et al. (2001) frågan; ”hur ska offentliga utvecklingsprojekt långsiktigt stödja en 
nätverksutveckling underifrån som blir bestående, dvs. självbärande, och som även kan 
få betydelse för lokal och regional utveckling?” (s. 162). På vilka grunder ska detta 
samarbete utformas?  
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1.3 Problemformulering 
  
Hur skulle ett entreprenöriellt samarbete mellan kommun och restaurangbransch kunna 
utformas i syftet att gynna regional utveckling?  

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att designa en modell för samarbete mellan kommun och 
restaurangbransch. Vi strävar efter att beskriva hur ett intensivare entreprenöriellt 
samarbete mellan offentlig och privat sektor (då främst restaurangägare) skulle kunna 
vara utformat samt hur detta samarbete skulle kunna bidra till samhälleliga mål. Vidare 
ämnar vi analysera restaurangbranschens betydelse som spelpjäs i den regionala 
utvecklingen. 
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2 Utgångspunkter 
 

Inledningsvis följer här ett resonemang omkring förförståelse; tidigare erfarenheter och 
kunskaper, som kan ha påverkat vår studie. Därefter följer ett resonemang omkring 
studiens perspektiv, där vi utvecklar de ledord studien utgår ifrån. Under rubriken 
vetenskapligt perspektiv söker vi beskriva vår syn på kunskap och sanning för just 
denna studie. Vi redogör här för det hermeneutiska synsättet som sedan leder oss in på 
våra överväganden för metoddelen som följer. Denna del beskriver våra 
vetenskapsteoretiska avväganden och vilka metoder vi använt i vårt 
informationssökande Kritiskt granskande av sekundärkällor och källkritik följs sedan av 
en genomgång av vårt övergripande arbetssätt vilket ska ge en bild av hur vi gått 
tillväga i vår undersökning, avsnittet behandlar främst vårt informationssökande genom 
primärkällor. Slutligen demonstrerar detta kapitel processen som denna undersökning 
följt i utformandet av en modell. 

 

  

2.1 Förförståelse 
 
I inledningsskedet av en studie bör författarna vara medvetna om att deras personliga 
erfarenheter, kunskaper och åsikter kan styra val av ämne såväl som arbetssätt och 
antaganden. Det anses därför vara positivt om forskarna har diskuterat och visat insikt i 
hur deras referenser kan komma att påverka undersökningen, vilket i sin tur bidrar till 
att studien står på en bra grund och höjer sin trovärdighet (Bryman, 2008, s. 379). 
 
Som studenter vid Handelshögskolan i Umeå har vi en akademisk grund till vår 
forskning. Kurser i marknadsföring, organisation/ledarskap och entreprenörskap är 
exempel på den vetenskap som har format vår förförståelse av företagsekonomi som vi 
besitter idag. I tillägg till detta har vi en allmän arbetslivserfarenhet inom 
restaurangbranschen. Erfarenheter från en rad olika sorters serveringar kan läggas till 
referenslistan, dessa jobb har tagit plats i olika städer med olika kulturer, London, Oslo, 
Stockholm och Umeå är några exempel. Det faktum att vi arbetat i den bransch som vi 
ämnar undersöka, bidrar till en lättare ingångsport i såväl förståelse som kontakter. Vårt 
urval för datainsamling kommer exempelvis att påverkas av de personliga kontakter vi 
har tillgå. Vidare innebär det att det delvis kommer att finnas uppfattningar om vissa av 
de referenspersoner vi väljer att intervjua, något som kan färga vår analys av de svar 
som tillhandahålls. Det innebär att de intervjuer som är gjorda inom 
restaurangbranschen riskerar att gå djupare än intervjuer utförda inom offentlig sektor, 
samt bli analyserade genom vår förförståelse av objektet i fråga.  
 
En relevant fråga att ställa är också hur vår arbetslivserfarenhet inom 
restaurangbranschen kan ha färgat studiens “självklara sanningar”? Begreppet relaterar 
till de saker man tar för givet som absolut sanning på grund av erfarenheter och 
fördomar.  Exempelvis är vår uppfattning av restaurangens betydelse i allmänhet 
förstärkt eftersom vi både har och ämnar fortsätta arbeta i branschen. Självklart vill vi 
förbättra förhållanden och höja status och stolthet i relaterade yrken i och med att vi 
gjort en personlig investering i branschen via vår akademiska utbildning. Detta kan både 
ses som en möjlig sanningsförvrängare men även en drivkraft för studien. I och med 
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våra studier vid företagsekonomiska kurser, inte minst den entreprenöriella, är vi 
fostrade att se möjligheter och behov av förbättringar vilket gör oss aktsamma på att 
man inte letar efter fel. Möjligheter och fel innebär framtida jobb för oss. Denna insikt 
betyder att vi genomgående kommer att analysera vår studie och försöka utröna vad 
som är våra egna fördomar och vad som kan räknas som sanning. Till hjälp låter vi 
kritiker läsa och avgöra vad som är vedertagen sanning och vad som kan ifrågasättas. Vi 
ämnar kontinuerligt söka källor för påståenden som för oss ses som självklara.    
 
Överhuvudtaget har ovanstående beskrivna förförståelse underlättat många skeden i 
studien inledningsvis samtidigt som det också varit svårt att beskriva förhållanden som 
vi ser som självklart vetande. 

2.2 Studiens perspektiv 
  
Utgångspunkten för detta arbete är ett entreprenöriellt perspektiv applicerat på regional 
utveckling. Uppsatsen visar på entreprenöriell anda i flera aspekter. För det första ämnar 
vi visa på vilket värde kommunen kan få ut av att uppmuntra restaurangbranschen till 
att agera mera entreprenöriellt i syftet att bidra till uppsatta regionala mål. För det andra 
är det motiverat att påstå att själva utformningen av denna forskning är klassiskt 
entreprenöriell från början till slut eftersom vi själva agerar som entreprenörer. Detta 
påstående grundar sig i att studien uppmärksammar en outnyttjad resurs och 
möjligheterna med den, vilket resulterar i en koordinering av olika parter (Kirzner i 
Bjerke, 2007, s. 71). 
  
Det entreprenöriella perspektivet applicerat på den regionala utvecklingen silas sedan 
genom ett filter av restaurangnäringen och till sist kultur och evenemang. Å ena sidan 
kan man alltså anse att perspektivet för denna studie är relativt generellt i och med att 
uppsatsen ämnar visa på hur ett samarbete mellan restaurangbranschen och 
kommuner/regioner skulle kunna bidra till samhälleliga mål i allmänhet. Data är å den 
andra sidan hämtad uteslutande från Umeå restaurangnäring och kommun som därmed 
figurerat som illustration och exempel för hur partnerskapet bör se ut. Man bör alltså ha 
i åtanke att åsikter hämtade från potentiella medverkande aktörer har påverkat resultatet 
av hur vårt förslag ser ut, vilket betyder att en liknande procedur bör genomföras vid 
uppstartandet av ett samarbete i en annan region. Vi har bedömt att villkoren för ett 
fungerande samarbete är beroende av aktörerna, vilket gör det sannolikt att 
partnerskapet kommer att se olika ut i olika regioner beroende på hur aktörerna väljer 
att utforma det. 
 
Begreppet regional utveckling kan tolkas olika, därför väljer vi att utifrån eget 
perspektiv och offentlig sektor beskriva meningen med regional utveckling i denna 
studie. Vi vill inte begränsa möjligheterna för studien genom att överdefiniera termen. 
Vad vi menar med utveckling handlar generellt om förbättring i samtliga av regionens 
näringar. Möjligheter kan finnas i kultur såsom miljöarbete såsom socialt arbete och 
även i viss mån infrastruktur; listan kan och bör göras lång. Vad som bör nämnas är 
dock att varje region och projekt kräver sin egen förberedelse och efterforskning; vi 
anser ej att vår studie ger en perfekt lösning till alla typer av problem utan vi presenterar 
snarare en metod att formulera en lösning. 

Länsstyrelsens definition är tämligen bred, och är därmed nära vår egen definition av 
begreppet: ”Regional utveckling är inte enbart en fråga om nyföretagande och 
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näringslivsutveckling. Det handlar i lika stor omfattning om utveckling av glesbygd och 
landsbygd, kommunikationer, IT-struktur, boende- och besöksmiljöer, kultur, forskning 
och utbildning, miljö och natur, integration och jämställdhet, folkhälsa och många andra 
aspekter” (Länsstyrelsen, 2010). När näringslivsdepartementet beskriver vikten av en 
ökad fokus på regional utveckling menar de att den ska leda till en stark och expansiv 
ekonomi (Näringsdepartementet, 2007, s. 4). 

Själva regionen kan beskrivas som olika typer av geografiska, administrativa och 
funktionella områden. Sammanhang och funktion talar om var gränsen skall dras, men 
tydliga gränser för regioner har redan dragits i Sverige, och inom dessa kan särskilda 
behov och förutsättningar identifieras (Näringsdepartementet, 2007, s. 61). Detta är hur 
vi väljer att se på begreppet. 

Som tidigare nämnt har vi valt att använda oss av projektet Umeå kulturhuvudstad 2014 
som illustration för vilken typ av samhällelig målbild som samarbetet skulle kunna 
jobba mot. Tanken var i utgångsläget att en intervju med en projektansvarig skulle 
utföras. Vi har dock upprepade gånger kontaktat olika personer inom projektet, men 
blivit hänvisade till hemsidan eller inte fått något svar. Detta har resulterat i att vi 
tvingats ändra perspektivet på vår studie något. I och med att vi har utfört intervjuer 
med olika restauratörer där Umeå kulturhuvudstad 2014 diskuterats kan vår studie visa 
hur olika aktörer uppfattar projektet utifrån. Bristen på primärdata från projektansvariga 
gör dock att vi inte kan ge en helhetsbild av illustrationen. Studiens perspektiv blir 
därför uteslutande från utsidan av Umeå kulturhuvudstad 2014, hur projektet uppfattas 
av aktörer utanför projektet.  

2.3 Vetenskapligt perspektiv 
 
En studie kan genomföras och därmed resultera på olika sätt beroende på vilken 
verklighetsuppfattning som påverkat undersökningen. Vilket synsätt på sanning som 
undersökaren besitter styr vilken metod denne väljer för att finna svar på sina frågor 
(Bryman & Bell, 2005, s. 27). 
 
Bryman (2008) diskuterar två större begrepp kring sanning och verklighetsuppfattning, 
nämligen hermeneutik och positivismen. Hermeneutiken ser till att söka mening i en 
text utifrån dess författares synvinkel (s. 532-3), medan positivismen anser att en 
sanning går att finna genom människans sinnen; objektet/fenomenet ska vara möjligt att 
observera (Bryman & Bell, 2005, s. 27). I motsatts till positivisten anser hermeneutikern 
inte att det finns en absolut sanning, och detta innebär att forskaren försöker förstå en 
fråga utifrån olika individers perspektiv. Ofta används detta synsätt inom 
samhällsvetenskapen för att förstå och forska om mänskligt beteende (Bryman, 2008, s. 
694). 
 
Vår förhoppning är att denna undersökning kommer att resultera i möjligheten att dra en 
form av generell slutsats, därmed influerar ett visst mått av positivism vår studie 
(Bryman & Bell, 2005, s. 27). Å andra sidan tror vi inte att denna slutsats kommer att 
spegla en absolut sanning utan snarare visa på tendenser och sätt att finna möjligheter. 
En stor del av studien kommer att fokusera på sökandet efter problemets bakgrund, 
sammanhang och omständigheter, vilket slutligen visar att vår undersökning snarare 
följer ett hermeneutiskt än ett positivistiskt synsätt (Bryman & Bell, 2005, s. 443).  
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2.4 Val av metod 
 
Det hermeneutiska synsättet leder oss in på den kvalitativa forskningen i vår strävan att 
se en social och historisk kontext (”personen bakom orden”) runt forskningsobjektet, vi 
försöker finna samband och omständigheter kring orden som yttras i vår primära 
datainsamling (Bryman, 2008, s. 533). Tanken är helt enkelt att inte bara finna och 
använda oss utav definitiv fakta, vi inser att en attityd inte kan generaliseras för att en 
enda människa har den, men när vi ser på kontexten kan vi dock se vad som frambringar 
och påverkar den specifika attityden.  
 
Vi använder oss av kvalitativa intervjuer för att vi anser att alla individer inom en region 
är olika, med skilda syn på saker och ting. I vårt fall är det just individer, som utifrån 
deras specifika positioner, påverkar resultatet av vår studie. Därför anser vi att en 
”sanning” inte går att nå, tanken med hela projektet är just att aktivt arbeta med 
information genom kommunikation och vi försöker sträva mot ett angreppssätt som 
passar sig bra för just denna situation.  
 
Valet att använda oss av en kvalitativ metod baseras delvis på ett antagande om att 
ämnet kan ha olika tyngdpunkt för olika individer. De människor som arbetar med den 
regionala utvecklingen verkar i en helt annan miljö än de som arbetar inom 
restaurangnäringen, vilket skulle kunna betyda att dessa individer har begränsad 
information och förståelse för hur den andra parten jobbar. Tanken med vår 
undersökning är att försöka se sätt att föra dem samman, vilka problem som kan uppstå 
i ett samarbete, vidare om ens ett samarbete är möjligt.  
 
En kvantitativ undersökning hade inneburit att respondenten styrts av färdigformulerade 
frågor med ett på förhand utformat facit med potentiella svar (Johns & Lee-Ross, 1998, 
s. 76-7). En sådan undersökning hade kunnat bekräfta färdigställd fakta men eftersom 
denna studie syftar till att slutligen kunna lägga fram ett utkast på en modell skapat i en 
kreativ miljö, av såväl författare som respondenter, är den kvalitativa undersökningen 
ett passande tillvägagångssätt. Vad som utmärker kvalitativa intervjuer är just friheten 
som möjliggör nya upptäckter, insikter och frambringandet av oväntad information, 
varför vi finner att en kvalitativ intervjuform är att föredra (Gillham, 2008, s. 103). Vi 
ämnar inte komma fram till en exakt slutsats utan snarare ett nytänkande alternativ till 
regioners och restaurangers strävan för utveckling.  
 
Våra intervjuer kommer att fokusera på primär datainsamling och en scanning av 
attityder hos respondenten och uppfattningar om attityder i hennes/honoms omgivning. 
Data vi är ute efter berör just sådant som har med möjligheter att göra. Tanken är att 
framtida forskare ska i tillägg till vår designade modell för samarbete kunna tillämpa en 
liknande metod som denna studie använt sig av för att därigenom själva kunna komma 
fram till lämpliga tillvägagångssätt för att nå det nämnda syftet. 
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2.5 Sanningskriterier 
Sanning är ett svårhanterat ämne som kan diskuteras utifrån olika synvinklar, i 
forskningsvärlden är sällan sanning något som mäts tvådimensionellt mellan begreppen 
”sant” och ”falskt”. Hermeneutiken låter sanningsbegreppet sträcka sig utanför det 
konventionella synsättet; här handlar sanning snarare om betydelse, hermeneutiken 
söker finna djupare mening än det uppenbara. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 47-52) 
använder en typ av triangulering i ”det trilaterala sanningsbegreppet”. Här sammanförs 
tre olika sanningsbegrepp; Representationsförhållandet, applikationsförhållandet och en 
vidare mer betydelseinriktad mening är tre sanningsbegrepp som alla bidrar till att 
styrka den hermeneutiska bilden av sanning. Teorier bör innefatta alla dessa tre till en 
viss grad. 

I vår studie lägger vi tyngd på applikationsförhållandet, vi vill utveckla en modell som 
är användbar, men det är också här svårigheter finns; vi kanske finner verktygen, men 
sedan måste vi även veta hur vi använder dem på bästa sätt. De åtta respondenter som 
bidragit till vår studie har valts utefter deras representation från restaurangbranschen, 
den offentliga sektorn och utifrån deras kunskaper om den specifika regionen. Detta för 
att, trots den kvalitativa studiens begränsning i fråga om generalisering (Alvesson, 
Sköldberg 2008, s. 52) få en representativ bild. Utifrån mening söker vi finna varför just 
denna studie är av signifikans. Här finner vi att det finns en efterfrågan på forskning 
inom restaurangbranschen, både utifrån dess behov av bland annat organisering, men 
också eftersom att forskning inom detta område är relativt liten. I problembakgrunden 
beskrivs också hur den offentliga sektorn lägger vikt på den regionala utvecklingen, 
varför meningen med studien anses betydande. (Alvesson, Sköldberg 2008, 47-52). 

2.6 Generaliserbarhet 
En generalisering förutsätter korrespondens mellan teori och verklighet, varför vi ägnat 
stor vikt vid teorier, och dess koppling till empiri. Teorierna tillämpade i denna 
undersökning är accepterad vetenskaplig forskning som därmed bör kunna anses vara 
generaliserbar inom vissa områden, huruvida teorierna kan sägs vara generella inom 
vårt valda område kan inte med säkerhet fastställas då vi valt att göra en mera 
djupgående kvalitativ studie med endast åtta respondenter. Dock har resultaten visat att 
teoriernas generaliserbarhet stärks av undersökningens insamlade empiri. 
Generalisering inom den kvalitativa forskningen anses lämpligt om området för studien 
preciseras, vår studie preciserar sig genom att inrikta sig avgränsat mot tre områden: 
restaurangbranschen, den offentliga sektorn och den specifika regionen; tanken är alltså 
att vår studie ämnar vara applicerbar på just restaurangbranschen, den offentliga 
sektorn, inom regionen, med överseende för hur dessa kan variera i karaktär. Den 
modellen som vi ämnar utforma kommer att lämna utrymme för frihet att anpassas efter 
detta (52-54). 
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2.7 Insamling av sekundärkällor 
 
I utgångsläget av vårt sökande efter lämpliga teorier börjar vi kring grundbegrepp och 
baskunskap inom entreprenörskap. Vi utgår alltså ifrån vad vi redan känner till genom 
de entreprenöriella kurser vi just avlutat och det är därmed naturligt för oss att inkludera 
beskrivningar av samhällsentreprenörer, nätverk och allianser. När vi genomför en 
sökning i diverse databaser på dessa begrepp bekräftas det att teorierna är nära kopplade 
till regional utveckling.  Sökord som ”regional development”, ”entrepreneurship”, 
”social entrepreneurship”, ”hospitality” och ”network” har används och resulterar i en 
lång rad artiklar och album som sedan granskats och bedömts som relevanta eller ej för 
denna studie. 

2.8 Källkritik 
 
I vårt sökande efter lämpliga källor har vi koncentrerat oss på litteratur från tidigare 
kurser, de flesta inom ämnet företagsekonomi. Alla källor kommer från 2000-talet och 
majoriteten av artiklarna är utgivna så sent som 2010. Vår äldsta referenslitteratur rör 
just ämnet metod, och är alltså snarare en handbok för oss som uppsatsförfattare än en 
del av vår studie. Huvudförfattarna till litteraturen är i stort erkända forskare inom sina 
respektive ämnen. 
 
Umeå kulturhuvudstad 2014 tar upp en betydande del av empirin, varför vår intention 
varit att samla primärdata om detta. Vi har tagit kontakt med personer inom 
projektgruppen upprepade gånger, men blivit hänvisade till projektets hemsida för 
information. Merparten av den informationen som behandlar kulturhuvudstad kommer 
därmed från dess hemsida, vi dock lyckats komplettera denna del med sammanfattande 
information kring kulturhuvudstäder i Europa samt kommentarer från våra 
medverkande respondenter. 
 
För att få ytterligare information om vad just regeringen vill i Sverige har vi tagit del av 
olika lämpliga utredningar och rapporter. Dessa är utgivna av Regeringskansliet och kan 
enligt oss inte anses som annat än valida eftersom att det är just dessa som visar på dess 
riktlinjer. En hel del information är funnen via olika hemsidor på Internet. Denna 
information berör till stor del uttalanden från olika intressenter, exempelvis Umeå stads 
målbild, eller enklare information som t. ex ungefär hur många studenter som läser vid 
Umeå Universitet och vad för typ av företag Balticgruppen är. 
 
I rapporten ”Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk 
besöksnäring” refererat statistik och information till den vedertagna statistikbyrån SCB, 
till Tillväxtverket och till World Economic Forum, som är ett hårdbevakat forum där 
världens största aktörer inom bland annat företagsekonomi och politik är aktiva (World 
Economic Forum, 2010). Rapporten är framställd av Svensk Turism AB, som är ett 
företag till hälften ägt av olika aktörer inom Sveriges besöksnäring och till hälften ägt 
av marknadsföringsbolaget VisitSweden. Information i denna rapport kan anses som 
vridet till näringens fördel för att visa på dess betydelse i Sverige. Vi anser dock att 
informationen, tillsammans med övrigt insamlat material som styrker rapportens 
ståndpunkter, kan anses tämligen sanningsenlig. 
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Vidare skulle frågor omkring om en språkbarriär existerar, kunna diskuteras. Detta med 
tanke på att relativt stora delar av litteraturen är skriven på engelska. Vi anser oss dock 
besitta god talad engelska och en vana vid den akademiska engelskan sedan tidigare 
kurser. Misstolkningar av text kan alltid ske på grund av den mänskliga faktorn, men 
det är sannolikt att språkbarriären i detta fall inte är ett större problem. 

2.9 Övergripande angreppssätt 
 
Då vi strävar mot att delvis kunna beskriva rådande attityder kring vårt ämne men även 
designa ett fungerade förslag för hur ett samarbete skulle kunna se ut har vi insett att vår 
studie bör utgå från grundläggande teorier. Utan en vetenskaplig grund att knyta an till 
befarar vi att vårt förslag skulle upplevas som svävande och utan förankring. Insikten 
om teoriernas betydelse har resulterat i att studien påbörjades i biblioteket med en 
skärskådning av relevant litteratur.  
 
Som tidigare nämnt finns det gott om teorier som analyserar regional utveckling, 
nätverk och entreprenörskap i samhällelig mening. Vi har diskuterat och analyserat 
dessa teorier utifrån vår problemformulering och därmed kommit fram till vilka som 
känns mer eller mindre relevanta att använda sig av. Dessa teorier har vi sedan 
analyserat genom restaurangbranschens karaktäristiska drag och slutligen applicerat på 
en tänkbar verklig situation; Umeå kulturhuvudstad 2014. Väl pålästa kring relevanta 
teorier har vi genomfört samtal och intervjuer med representativa personer för såväl 
Umeå restaurangbransch som Umeå kommun. Sammanfattningsvis kan vårt 
angreppssätt beskrivas som deduktivt i den mening att vi utgått från teori som sedan satt 
spelreglerna för hur vi inhämtar och analyserar vår empiri. Vi har analyserat ett problem 
som gestaltat sig i form av en outnyttjad resurs och sedan arbetat fram ett förslag på hur 
denna resurs skulle kunna användas styrkt av teorier och kvalitativa intervjuer. Med 
andra ord kan man säga att teorikunskap har legat till grund för kvalitativa intervjuer 
som slutligen resulterat i en tänkbar modell för hur ett partnerskap skulle kunna fungera 
mellan två valda samhällsaktörer. 
  
Som syftet redan avslöjat hade studien redan i ett tidigt skede en uttalad tes kring 
restaurangbranschens betydelse och fokus har legat på hur kommunen kan använda 
denna del av regionens näringsliv som ett verktyg för att nå strategiska mål, i det här 
fallet effektiviserad regional utveckling genom breddat kulturutbud. Vidare ämnar vi 
diskutera hur restauranger även på detta sätt skulle kunna tjäna som en kanal eller ett 
kommunikationsmedel ut till allmänheten. 

  
I utgångsläget av denna undersökning diskuterade vi alternativa metoder för hur studien 
skulle kunna utföras. Exempelvis skulle det kunna vara intressant att undersöka hur 
andra delar av Sverige arbetar med regional utveckling och huruvida ett samarbete med 
restaurangbranschen existerar eller inte, samt vilka resultat det i sådana fall genererat. 
Vi har dock bedömt samarbetet vara avhängande på de specifika medverkande 
aktörerna, sannolikt skulle det se olika ut från region till region beroende på hur 
aktörerna väljer att utforma det. Valet att fokusera på Umeå och deras representanter 
kändes därmed riktigt, vår studie ligger då till grund för ett uppstartande av nätverk och 
samarbete i Umeås näringsliv medan den samtidigt kan ge en bild av vilken metod som 
bör användas generellt vid ett liknande projekt i en annan region. 
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2.10 Modellutveckling 
 
Denna studie syftar till att designa en modell för samarbete. Nedan visas den metod som 
vi utformat för att framställa modellen. Metoden har utarbetats med målet att så mycket 
kunskap och information som möjligt finns reflekterad och används i det slutgiltiga 
förslaget.  
 

Som grund för modellen står 
problembakgrunden som i 
det första stadiet väckt en 
idé (se problembakgrund). 
 
Teorier har valts ut i ämnet 
(se kapitlet ”teorier”). 
 
 

Arbetet med teorier har 
inneburit en uppbyggnad av 
en modell, denna återfinns i 
vår analys. 
 

 
Prototypen av modellen har 
beskrivits under intervjuer. 
 
 

Syftet med intervjuerna har 
varit att finna information 
att använda i utvecklandet 
av modellen. 
 

En sammanställning av teori, 
empiri och egna tidigare 
kunskaper leder oss till en 
färdigställd modell. 
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3 Teoretisk referensram 
 

Vi presenterar i denna del de teoretiska referensramar som utgör vår grund i studien. 
Ett antal teoretiska verktyg inom framför allt entreprenörskapet beskrivs, men även 
inom tjänstemarknadsföring. Vi inleder med en beskrivning av entreprenörskapet som 
stort; vad innebär entreprenörskap och vem är entreprenören? Därefter följer sedan 
teori kring entreprenörskapets behov av styrning och kontroll. Entreprenöriellt 
tänkande innefattar flöde av idéer, i kontext av företagsekonomin beskriver Open-
Source Innovation en metod för gott informationsflöde. Vidare följer en beskrivning av 
den typen av entreprenör som verkar bland annat inom den regionala utvecklingen; 
samhällsentreprenören. Detta följs av en genomgång av resurser och nätverk för 
samhällsentreprenörskapet. Strategiska allianser kan generera värdefulla resurser och 
användas som ett verktyg inom utveckling, varför vi valt att inkludera denna teori i vår 
studie. Slutligen innefattar studien restaurangbranschen, som hör till servicebranschen 
som på olika sätt kan skilja sig från vanliga producerande företag. Detta beskrivs under 
rubriken ”Tjänstekonceptets karaktär”. 

 
 

3.1 Entreprenörskap 
 
Entreprenörskapets innebörd har återkommande diskuterats inom den vetenskapliga 
litteraturen (Bygrave & Zacharakis, 2008; Morris et al., 2008; Landström, 2000; Shane 
& Venkataraman, 2000). Den moderna definitionen på entreprenörskap stiftades av 
Schumpeter i början på 1900-talet och beskrev en person som störde den ekonomiska 
ordningen genom att introducera en ny produkt, metod, organisering, tillämpningssätt 
eller service. Schumpeter menar också att denna introducering troligtvis sker genom ett 
uppstartande av ett nytt företag men förekommer även i befintliga (i Bygrave & 
Zacharakis, 2008, s. 1).   
 
Att se möjligheter där andra inte gör det är ett karaktärsdrag typiskt för entreprenören, 
men att endast vara nyskapande och kreativ gör inte en entreprenör. Det krävs att 
personen i fråga känner ett ägandeskap över sin idé och därmed tar ansvar för att den 
implementeras, entreprenören utnyttjar tillfällen och skapar något nytt av de möjligheter 
som dyker upp. (Bygrave & Zacharakis, 2008, s. 2; Morris et al., 2008, s. 9-10, 145)  
 
I tillägg till detta samordnar entreprenören resurser på ett nytt sätt som resulterar i ett 
nytt värde (Shane & Venkataraman, 2000, 217-225). Själva värdet, eller resultatet, är 
ofta ovisst i utgångsläget vilket också betyder att det inte finns ett utstakat 
tillvägagångssätt för hur man når dit. I och med att entreprenören ger sig ut på 
”obruten” mark föreligger det vanligtvis också en hög nivå av risktagande och ovisshet i 
dennes förehavanden. Entreprenören och dennes karaktärsdrag är, som sagt, ett ämne 
som analyserats i hög grad. Både Zacharakis, Bygrave (2008, s. 49) och Morris et al. 
(2008, s. 9-10) diskuterar dock själva entreprenörskapet som en process eller cykel som 
förekommer i varje företag. I och med att man ser på den entreprenöriella processen 
medför det även en uppfattning om att entreprenörskapet både tillåter och behöver 
direktiv (Morris et al., 2008, s. 9-10). 
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3.2 Entreprenörskapets behov av styrning och kontroll 
 
Denna studie avser att ge förslag på hur den kommunala sektorn kan samarbeta med den 
privata sektorn på entreprenöriella grunder. En relevant fråga att ställa sig är då hur 
detta samarbete ska fungera operativt, vilka direktioner bör ges och vem ger dem? Den 
vetenskapliga litteraturen belyser ämnet med teorier som behandlar hur företag ska 
agera för att deras anställda ska uppträda entreprenöriellt. Denna undersökning bedrivs 
dock på ledningsnivå och ämnar kunna rådgiva hur ett samarbete ska vara uppbyggt för 
att det ska utveckla en entreprenöriell miljö. I utgångsläget finns det i vårt förslag dock 
ingen tydlig chefposition som utdelar direktiv, vi har emellertid bedömt följande teorier 
som användbara trots att de är skrivna för en ”chef/anställd”-relation.  
 
Begreppen styra och kontroll kan bedömas som kvävande när frågor kring 
entreprenörskap avhandlas (Morris et al., 2008, s. 369-370). Att situationen är under 
kontroll betyder oftast att risknivån och osäkerheten är reducerad, att det finns en klar 
bild över vem som gör vad och att målet är identifierat (Morris et al., 2008, s. 369-370). 
Morris et al. (2008, s. 374) menar emellertid att ”kontroll är essentiellt för hållbart 
entreprenörskap”- men det ska utföras på rätt sätt och vara anpassat för entreprenöriella 
handlingar. Den vetenskapliga litteraturen poängterar vikten av en balanserad, lösare 
kontroll med ramar och riktlinjer snarare än regler (Morris et al., 2008, s. 370, 375). 
Svensson et al. (2001) menar att balansen mellan styrning och stöd är svår att uppnå och 
att man måste ta hänsyn till vad som ska stödjas, de syftade då på nätverkets karaktär; 
”Nätverk bygger på frivillighet och en vilja till utveckling och engagemang” (s. 151). 
 
Entreprenörskapet bör bland annat styras genom kommunikation vilket betyder att de 
människor som är involverade i det aktuella projektet för en ständigt öppen dialog, på så 
sätt är samtliga medvetna om var i processen man befinner sig även om ändstationen är 
oviss. Denna typ av kontrollverksamhet går under namnet ”inga överraskningar” och är 
alltså uppbyggd på ett intensivt informationsflöde, ingen ska utsättas för något oväntat 
på grund av att sakenlig information saknats. De direktiv som utdelas bör också vara 
flexibla samt tillåta förändringar som innebär att nya, kreativa arbetssätt och idéer kan 
prövas men även misslyckas (Morris et al., 2008, s. 370-5). 
 
Morris et al. (2008) argumenterar för att delegering leder på så sätt till en högre kontroll 
som göder den entreprenöriella miljön (s. 372).  I och med att ansvaret över en uppgift 
delegeras sätts fokus på ett slutresultat, inte själva handlingen i sig. Detta betyder i sin 
tur att personen i fråga kan agera mera kreativt för att nå det uppsatta målet samt att 
denne tar ett ägandeskap över uppgiften och därmed ansvarar för att den blir utförd. 
Genom att ge upp kontrollen över personens handlingar och istället fokusera på 
slutresultatet har kontroll vunnits över personens motivation, engagemang och 
tillfredställelse inom jobbet. 
 
Nästkommande stycke beskriver en modell för hur ett företag kan vara inställt till hur 
idéer genereras och används i den entreprenöriella processen. Kritik mot modellen 
poängterar att entreprenöriella problem oftast inte beror på bristen av idéer utan snarare 
av att idéer endast alstras och inte aktivt genomförs. Det finns emellertid en rad positiva 
följder av att tillämpa en öppen inställning till idéskapande. 
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3.3 Open-Source Innovation 
 
Att använda sig av öppen innovation innebär att idéer flödar fritt in och ut ur företaget. 
Själva konceptet beskriver ett förhållningssätt till hur idéer genereras och används eller 
förkastas, denna modell kallas även Open Source. 
 
I och med att det sker ett byte av information, med källor utifrån, kommer företaget i 
besittning av kritisk rådgivning och nya tankar som inte är färgade av företagets kultur 
eller policy. Dessa nya tankar kan resultera i en annorlunda vinkling av exempelvis ett 
pågående projekt vilket gynnar den entreprenöriella miljön. Vidare innebär detta byte 
att den entreprenöriella processen inte endast är beroende av organisationens egna 
resurser och kan därför uppträda mera nyskapande och flexibelt. Det är inte ovanligt att 
ett företag som tillämpar öppen innovation på så sätt knyter nya kontakter och får 
möjligheten att marknadsföra sig via nya kanaler som sträcker sig utanför företagets 
operativa nätverk (Morris et al., 2008, s. 97). Även Svensson et al. (2001) argumenterar 
för det öppna lärandet och att använda sig av idéer och kritik som hämtas från 
utomstående källor. Svensson et al. drar denna metod i relation till ett väl fungerande 
nätverk skapat för utveckling (s. 89). En god idé kan vara nog så nyskapande och 
lovande men om den inte är kompatibel med företagets policy är den inte användbar. 
Att byta idéer hjälper ett företag att bedöma vilka aktiviteter de bör utföra och vilka som 
helt enkelt bör ”bytas bort” eller säljas.  En bortvald idé kan dessutom genom öppen 
innovation komma till användning utanför företaget, vilket motiverar skaparen till 
skillnad från om den endast förkastats (Morris et al., 2008, s. 98). 
 
I flertalet uttalanden och publikationer visar sig staten i allmänhet se synnerligen 
positivt på entreprenörskap i samhället, då det automatiskt bidrar till utveckling, 
nyskapandet av jobb, betalning av skatter och så vidare. En vanlig uppfattning är dock 
att dessa positiva konsekvenser är oavsiktliga och att entreprenörens bidrag till 
samhällets utveckling inte är ett mål för verksamheten utan snarare en naturlig följd. 
(Rønning et al., 2010, s. 195; Näringsdepartementet, 2007, s. 14) Det finns dock olika 
typer av entreprenörer där en av dem har deklarerats vara av speciell betydelse för 
ekonomisk utveckling; nämligen samhällsentreprenören (Eriksson, 2006, s. 35). 

3.4 Samhällsentreprenören 
 
Samhällsentreprenören är viktig i denna uppsats eftersom det entreprenörskap vi ämnar 
använda oss av, inte handlar om att endast exploatera möjligheter för att skapa ett värde 
utan också bidra till samhällets utveckling. I vår strävan att finna lämpliga metoder för 
att nå samhälleliga mål finner vi därmed samhällsentreprenören som en viktig spelpjäs.  
 
Både samhällsentreprenörskap och regional utveckling fokuserar på tillväxt och 
framåtskridande vilket leder till att dessa två koncept går hand i hand. 
Samhällsentreprenören innehar rollen med uppgift att hålla det entreprenöriella arbetet 
på rätt köl och i rätt riktning. Denne fokuserar och arbetar aktivt med att uppnå mål satta 
för tillväxt och utveckling i samhället (Rønning, Ljunggren & Wiklund, 2010, i 
Karlsson et al., 2010, s. 195,205).  
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Samhällsentreprenören är en aktör som tar initiativ till förändring i det lokala samhället 
(Rønning et al., 2010, i Karlsson, 2010, s. 203). Rønning et al., 2010, beskriver hur 
samhällsentreprenören kan bidra till lokal ekonomisk utveckling. Över hela världen 
tycks entreprenörskap uppmuntras av styrande organ, det har blivit tämligen känt hur 
viktigt entreprenörskapet är för lokal utveckling. Dessa människor agerar med intresse 
och engagemang i samhället och ser till att processer för utveckling och tillväxt växer 
fram ur problem och möjligheter (s. 205). 

  
Enligt Rønning et al. (2010) kan tre olika typer av samhällsentreprenörer identifieras. 
Samhällsentreprenören kan se som sin uppgift att skapa en entreprenöriell omgivning 
som gynnar andras möjligheter till att skapa nya idéer och företag. 
Samhällsentreprenören kan också se till att identifiera och utveckla möjligheter för 
sedan låta andra använda idéer och därigenom själva agera entreprenöriellt. I vissa fall 
kan också samhällsentreprenörskap innebära kollektiv exploatering av entreprenöriella 
möjligheter, detta för att gynna enskilda medlemmar och därmed också regionen (s. 
195-6). 
  
När kommunen agerar samhällsentreprenör är det organisationen som äger själva 
projektet. Här är det kommunen som normalt är den främsta donatorn av resurser och 
kommunen är också organisationen som tar riskerna. När individer lockas in i 
kommunala entreprenöriella projekt är det mer sällan än normalt, ekonomin som lockar. 
De olika rollerna kan potentiellt generera en fördel i arbetet att nå specifika mål. 
(Rønning et al., 2010, s. 205) 
 

3.5 Samhällsentreprenörskapets resurser och nätverk 
 
Det uppkommer alltså ett antal mångfasetterade roller inom samhällsentreprenörskapet. 
Dessa roller har behov av olika typer av resurser som samhällsentreprenören utnyttjar 
bland annat i syfte att skapa en entreprenöriell miljö i samhället. Entreprenörskapet 
kräver som oftast ett utnyttjande av vissa resurser, och det varierar självklart vilka och 
hur mycket resurser en individ eller ett företag har tillgång till. Rønning et al. (2010) 
undersöker hur beroende samhällsentreprenörskapet är av resurser från företag (s. 196). 
 
Litteraturen har beskrivit i vilka miljöer som entreprenörskapet trivs och ofta framställs 
nätverk som något som bidrar gott till innovation och det entreprenöriella arbetet 
(Rønning et al., 2010, p. 198). Svensson et al. (2001) påpekar att ett nätverk bör byggas 
upp av ett brett deltagande eftersom att man på det sättet får tillgång till flera olika 
sorters perspektiv, vidare beskrivs utgångspunkten ”ett utvecklingsinriktat, kreativt 
lärande” som avhängande för företagsutveckling genom nätverk (s. 42-4).  
 
Precis som för den typiska entreprenören genomgår samhällsentreprenören processen av 
upptäckande, utvärdering och exploatering av möjligheter. Skillnaderna mellan dem är 
vilka typer av möjligheter som upptäcks och resurserna för en samhällsentreprenör är 
ofta till viss del annorlunda. Processen involverar alltså den entreprenöriella individen 
och omgivande faktorer som påverkar hennes arbete. (Rønning et al., 2010, s. 197-9) 
 
Rønning et al. (2010) skiljer på generella entreprenöriella resurser och typiska 
företagsresurser. Som entreprenöriella resurser beskrivs humankapital och socialt 
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kapital, där humankapital inkluderar erfarenhet och kunskaper. Det sociala kapitalet 
innefattar nätverk, relationer, normer och värderingar. I sin tur öppnar det sociala 
kapitalet upp för tillgång även till företagsresurser. Dessa resurser är ofta mer materiella 
i sin karaktär; det handlar om ekonomiskt värde, råmaterial, utrustning och olika typer 
av förmågor som finns i företaget; teknologi, ledarskap, marknadsföring och så vidare 
(s. 199). 
  
Till det sociala kapitalet hör således sociala nätverk och relationer, bland annat Malecki 
(2010) visar på den specifika betydelsen av nätverk och samarbeten. Samarbete mellan 
ett mindre och ett större företag ses nämligen, enligt Malecki, ofta som något 
fördelaktigt. Den mindre firman får resurser i form av kapital och erfarenheter från 
ledare i de större företagen. Den större firman får tillgång till fler idéer, marknader och 
källor, medan den mindre kan få tillgång till expertis och andra resurser.  Ett samarbete 
kan innebära att de båda företagen kan växa tillsammans sida vid sida. (CEC, 1989; 
Rothwell i Malecki, 2010 i Acs s. 36-7) 
 
Ute på marknaden är det dock mer vanligt att mindre företag samarbetar med mindre 
företag - informellt - på grund av de likheter de kan ha i form av problem, möjligheter 
och så vidare. Då större företag samarbetar med andra större handlar det inte sällan om 
formella allianser. Fördelen med mindre firmor är att de kan vara mer flexibla än stora. 
De har större möjligheter att snabbt agera mot marknaden, ofta är de mer villiga att ta 
risker oh de har andra möjligheter att kommunicera effektivt. Mindre företag går mindre 
på rutin än större företag. Nackdelarna är ju förstås att de har mindre resurser. Mindre 
företag innebär ofta ett mindre nätverk. (Christensen, 1991; Steed 1982 i Acs, 2010, s. 
35-6) 
 
Ibland stöter företag på frågor och problem som kan vara kritiska för företagets 
fortlevnad. Ett bildande av nätverk kan bidra med avgörande kunskap och information i 
svar på dessa (Johanisson, 1991, i Malecki, 2010, i Acs, 2010, s. 36-7). I litteraturen 
beskrivs ofta entreprenören som en enskild person, men en entreprenör behöver givetvis 
inte arbeta ensam. Anknytningar i ett nätverk bjuder på verktyg för att göra samarbeten 
möjliga, men de kan även i allmänhet fungera som morot och motivation i 
entreprenörens strävan efter ett visst mål (Rønning et al., 2010 i Karlsson et al., 2010, s. 
198). Svensson et al. beskriver nätverk som en form av utvecklingssamarbete(2001 
s.157). Vi ska nu diskutera en annan typ av samarbete som Svensson et al. beskriver 
som främjande för utveckling, nämligen strategiska allianser (2001 s.157).  
 

3.6 Strategiska allianser 
 
Vi har valt att använda oss av begreppet strategiska allianser eftersom att det 
kompletterar och ger ett annat perspektiv på teorier kring nätverksformer mellan olika 
aktörer på marknaden. Den strategiska alliansen är vidare erkänd som ett lämpligt sätt 
att tillgodogöra sig de resurser som entreprenören inte har att tillgå inom företaget 
(Teng, 2007, s. 125-6). 
  
Teng (2007) beskriver företagets strävan till att vara ständigt innovativt som ett 
kostsamt projekt i stort behov att fylla de hål i budgeten som forskning och 
experimenterande skapar (s. 122). Strategiska allianser föreslås som ett användbart och 
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passande tillvägagångssätt att anskaffa de resurser som ett entreprenöriellt företag 
kräver (Teng, 2007, s. 123-5). En strategisk allians innebär i förenklad mening att 
företag går samman för att uppnå ett specifikt mål genom att utbyta resurser (Bengtsson 
et al. i Johansson, 2006, s. 46).!I och med att ett företag formar en allians med en aktör 
som erbjuder kompletterande tillgångar breddas resursbasen. Karaktären på tillgångarna 
kan vara olika och behöver definitivt inte vara av monetär form, det kompletterande 
värdet kan exempelvis bestå av kunskap. Allianser kan även skapas i syftet att generera 
kreativa idéer och står därmed för själva innovationen i sig (Teng, 2007, s. 131). !
 
Ett exempel på svårigheter kopplade till en allians är rivalitet och konkurrens, dock 
existerar dessa rivaler oavsett om ett samarbete byggs upp eller ej. En allians bidrar 
därmed till att utvinna något, exempelvis kunskap, ur en annars outnyttjad resurs 
(Johansson, 2006, s. 50). Vidare beskriver Teng (2007) rädslan för att det säregna och 
unika med företaget går förlorat i och med att samarbetspartnern kan visa sig uppträda 
opportunistiskt och därmed väljer att ”stjäla” information/idéer i syftet att använda det 
för egen vinning i framtiden (s. 131). Teng presenterar en form av strategisk allians, 
Joint Venture som kan användas i syftet att undvika risken för opportunistiskt beteende 
från din partner. I detta fall bildas partnerskapet i form av ett nytt, fristående företag där 
de olika parterna själva bestämmer hur mycket information de bör dela med sig av 
(Teng, 2007, sid. 133-4). Moderföretaget behöver alltså inte involvera hela sin 
verksamhet i projektet utan kan skydda valda delar som anses ha högt unikt värde från 
att kopieras. 
 

3.7 Tjänstekonceptets karaktär 
 
Eftersom detta arbete behandlar servicebranschen finner vi det intressant att diskutera 
vad som karaktäriserar och särskiljer producering av tjänster från tillverkande av 
produkter.  
 
Enligt Echeverri och Edvardsson (2007) finns åtskilliga beskrivningar av just vad en 
tjänst är (s. 71). Grönroos (2000) beskriver ett begrepp som innefattar aktiviteter och en 
interaktion mellan kund och den serviceanställde. Vikten läggs här på aktiviteten, men 
även på den serie av aktiviteter som sker, alla med involvering eller viss involvering av 
gäst och tjänsteproducent (serviceanställd) (i Echeverri & Edvardsson, 2007, s. 71). Vad 
den tjänsteproducerande sektorn har i jämförelse med produktproducerande sektorn är 
just närheten och involveringen av kunden/gästen. I litteraturen anses det så till vida att 
kunden ses som en resurs i tjänstesystemet (s. 128) och kunden är själv med i skapandet 
av tjänsten (s. 107). Jobber och Fahy (2006) listar de fyra mest karaktäristiska dragen 
kopplade till tjänster där en av dem är särskilt relevant för vår studie; ”oskiljaktighet” (s. 
173). Echeverri och Edvardsson (2007) beskriver detta begrepp, som inom service 
management ofta betecknas ”intangiability” ungefär som ”tjänsters immateriella och 
förgängliga egenskaper”. Med detta menar de att varor är något som går att ta på, de 
finns i tid och rum (s. 73-4). En tjänst existerar i det ögonblick som tillverkaren 
producerar den, på samma sätt upphör den att finnas i samma stund som den slutar att 
produceras, exempelvis kan man inte lagra ett restaurangbesök, om ett bord står tomt 
under en kväll är den potentiella vinsten på det bordet förlorad för kvällen, samma 
slutsats kan dras om ett uteblivet besök hos frisören eller en tom flygplansstol (Jobber & 
Fahy, 2006, s. 173-4). 
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Jobber och Fahy (2006) understryker att tjänsten är oskiljaktig från såväl gästen som 
tillverkaren och drar därmed slutsatsen att personalen är av yttersta vikt. Tjänstens 
kvalité är direkt beroende av tillverkarens engagemang, kompetens och förmåga att 
skapa kundkontakt. Detta betyder i sin tur att en tjänst är svårare att kopiera än en 
produkt eftersom att en reproducering av en tjänst betyder återskapandet av en rad 
personliga egenskaper (s. 173-4). 
 

3.8 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
Detta avsnitt ämnar klarlägga vilka delar av den redovisade teoretiska referensramen 
som denna studie huvudsakligen kommer att använda i analyskapitlet. 

Morris et al. (2008) menar att det krävs mer än att vara nyskapande och kreativ innan 
titeln entreprenör kan tilldelas en människa, det krävs att personen i fråga tar ett 
ägandeskap över sin idé och sörjer för dess framgång, ett sätt att uppnå detta 
ägandeskap är att tillämpa delegering. Vidare kräver entreprenörskapet en anpassad typ 
av kontroll för att vara produktivt, enligt Morris et al. (2008) ska denna kontroll bland 
annat vara lösare, med riktlinjer snarare än regler samt vara baserat på kommunikation. 
När det kommer till styrande tillägger Svensson et al. (2001) i debatten att kontrollen 
måste vara anpassad efter vad som ska styras och att nätverkets karaktär kräver 
frivillighet och engagemang. Metoden Open-Source innebär förenklat att företaget låter 
idéer flöda fritt in och ut och vinner därmed ett breddat perspektiv, samt tillgång till fler 
resurser och nya kontakter. Även här tillägger Svensson et al. (2001) med kunskap kring 
nätverk och menar att väl fungerande nätverk bland annat bygger på ett öppet lärande 
som hämtar idéer från sin omgivning. Nätverk bidrar enligt Rønning et al. (2010) till 
den entreprenöriella miljön och Svensson et al. (2001) tillägger att företagsutveckling 
genom nätverk bör vara uppbyggt på utvecklingsinriktat kreativt lärande och på en 
bredd av olika perspektiv. 

Samhällsentreprenörskap och regional utveckling är två begrepp som är nära besläktade 
då de strävar efter samma mål; tillväxt och utveckling. Samhällsentreprenören arbetar 
aktivt för samhällets utveckling och verkar för att entreprenörskapet drivs i rätt riktning. 
Till sin hjälp har samhällsentreprenören har tillgång till såväl entreprenöriella resurser; 
humant och socialt kapital, som företagsresurser i mer materiell karaktär. 
Samhällsentreprenören/samhällsentreprenörskapet har tre identifierbara roller; (1) 
skapare av entreprenöriell miljö, (2) upphovsman till idéer och identifierade möjligheter 
som sedan skänks till andra, (3) kollektiv exploatering av entreprenöriella möjligheter. 
Vidare menar Rønning et al. (2010) att samarbete mellan små och stora företag bär med 
sig en hel del fördelar även om det är vanligare att små företag samarbetar med varandra 
på grund av likartade problem, och stora företag formar allianser sinsemellan. En 
strategisk allians innebär att företag går samman för att utbyta resurser som kan bestå i 
allt från kunskap till finansiella medel. Konkurrens och opportunistiskt beteende 
försvårar dock samarbetet, men dessa negativa aspekter kan förebyggas med hjälp av 
Joint Venture. Slutligen diskuterades tjänstekonceptet som karaktäriseras av sin starka 
koppling till nutiden. Tjänsten skapas i samma ögonblick som den upplevs av kunden 
vilket bidrar till att tjänstens kvalité och framgång är direkt beroende av kunden och den 
anställde samt att tjänsten inte är möjlig att lagra eller direkt kopieras/stjälas.  
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4 Kvalitativ datainsamling 

 

3)$$4'5467$)8'9:#4*'584*+;*4'<;*'89&4*)#',%*'*)&6"#=)#$)*',4*'%$>48$&?'>7854'@"*$<488'

&":' <;*)5"::7$' &4:$' ,%*' 7#&4:84#=)$' 4>' 5>487$4$7>' =4$4' ,4*' %$<;*$&- 
'

4.1 Urval 
Som tidigare nämnt är vårt huvudsyfte inte att slutligen visa på en absolut sanning utan 
snarare ämnar vi skapa ett nytt kreativt förslag som fokuserar på hur samverkan mellan 
kommun och restaurangbransch kan bidra till regional utveckling. Valet att använda 
kvalitativa metoder är baserat på detta syfte och för att kunna måla upp en levande bild 
för hur denna samverkan skulle kunna ta form har vi intervjuat representanter från 
vardera sektor.   
 
Urvalet av respondenter har därmed varit processuell; vi började sökandet med 
kriterierna att finna respondenter med en stark koppling till Umeå och med kunskaper 
inom regional utveckling och/eller restaurangbranschen.  Den inblick och de kontakter 
vi själva har inom restaurangbranschen i Umeå gjorde att vi själva kunde göra en 
bedömning om vilka respondenter som torde ha information och erfarenheter som vore 
värdefulla för vår studie. Vidare har kontakten med bland annat Anna Göransdotter lett 
oss vidare till inte mindre än tre andra värdefulla Umeåprofiler.  
 
Sammanlagt har sex stycken muntliga kvalitativa intervjuer hållits. Vi har intervjuat 
Thomas Carlsson, som är länsturistchef vid Region Västerbotten/Västerbottens Turism i 
Umeå. Roland Carlsson är näringslivschef vid Umeå Kommun. Anna Göransdotter kan 
också anses som en tämligen känd profil i Umeås näringsliv som VD för Balticgruppens 
hotell och restauranger. Balticgruppen är ett företag som äger, utvecklar och förvaltar 
fastigheter i Umeå (Balticgruppen, 2010). Björn Norén är universitetsadjunkt vid 
Restauranghögskolan i Umeå med lång erfarenhet inom restaurangbranschen, bl. a som 
kökschef på restaurang Victor i Umeå. Barbro Ruda var ett namn som dök upp 
upprepade gånger under våra tidigare lagda intervjuer. Hon är projektledare för Res & 
Ät som använder varumärket Gastro Botnia och intervjun med henne har även lett oss 
till att framställa ett separat avsnitt om Res & Ät. Cecilia Sandström har studerat 
restaurangmanagement vid Restauranghögskolan i Umeå och titulerar sig numera som 
restaurangchef för restaurang Victoria i Umeå.  
 
Vidare har vi även tillhandahållit en del information genom kortare ”intervjuer” via e-
post med Fredric Andersson, restauratör vid restaurang Sävargården i Umeå och tv-
kock på Sveriges Television, och med Ia Orre Montan. Orre Montan har lång erfarenhet 
inom servicebranschen, bland annat som sommelier, krönikör, ostexpert och 
adjunkterande lektor vid restauranghögskolan i Umeå. Dessa intervjuer har skett via e-
post.  
!

4.2 Bortfall 
Under den tid som undersökningen pågick försökte vi arrangera en intervju med 
projektledaren för Umeås kulturhuvudstadssatsning. Vi bedömde att han skulle vara en 



*.!

!

värdefull representant för vår studie, tyvärr fick vi ingen kontakt med honom när 
intervjutillfället skulle planläggas. Efter upprepade försök att nå ansvariga på Umeå 
kulturhuvudstad 2014 blev vi tvungna att ta bort denna del ur vår studie vilket 
påverkade vårt perspektiv (se rubriken ”studiens perspektiv).  

4.3 Intervjuform 
Målet är att kunna beskriva en modell för detta samarbete, delvis utformat av potentiella 
medverkande aktörer, följaktligen är det essentiellt att respondenterna själva får styra 
och utveckla diskussionen.   
 
 
Målsättningen är att dessa intervjuer ska spegla den oreglerade miljö som det 
entreprenöriella samarbetet i vårt förslag kommer att byggas på. Utan viss planering 
riskerar dock intervjuer att på samma sätt som entreprenörskap bli ineffektiva i och med 
att riktlinjer och direktioner saknas (Gillham, 2008, s. 104; Morris et al., 2008, s. 248). 
Förberedelser och planering inför de semistrukturerade intervjuerna har därför skett och 
i första hand bestått av att söka reda på relevanta teorier och samla in information om 
ämnet. Samtalen har sedan genomförts på ett öppet sätt där ett par ledfrågor har fått stå 
för den enda strukturen, i övrigt har en fri och kreativ atmosfär uppmuntrats där 
respondenten fått diskutera fritt kring ämnet.  
 
I våra intervjuer har vi använt oss av nyckelorden entreprenörskap, restaurang och 
regional utveckling för att beskriva studien. Olika respondenter har representerat olika 
perspektiv utifrån vår problemformulering, varför vi valt individuella beskrivningar för 
att diskutera ämnet. Vad vi sökt att finna är allmänna attityder, kunskaper och idéer om 
nätverk och samarbete för restaurang och kommun. Vi har även sökt att diskutera 
omkring Umeå som stad, och de två projekten Res & Ät och Umeå kulturhuvudstad 
2014. 
 
Intervjuerna som gjorts via e-post (med Montan och Andersson) innehöll först en 
förfrågan om huruvida respondenten skulle kunna tänka sig att svara på en del frågor 
kring entreprenörskap, regional utveckling och samarbete i restaurangbranschen. Sedan 
skickades en kortare beskrivning av vår uppsats tillsammans med tre frågor, avslutande 
med en uppmuntran att bidra med allmänna tankar omkring ämnet. Se bilaga 1 för en 
närmare inblick i e-postkorrespondensen.  
 
De muntliga intervjuerna inleddes med att vi gav respondenterna bakgrundsinformation. 
Entreprenörskapet, regional utveckling och samarbetet mellan restaurangbranschen och 
den offentliga sektorn präglade alla intervjuerna och bakgrundsinformationen var i 
princip baserad på vårt första utkast av vår modell (se bilaga 1, s. 2). Varje 
intervjutillfälle gav oss mer information att föra vidare till nästa. Således kan vi säga att 
bakgrundsinformationen blev både tydligare och mer utformlig, när intervjuerna 
fortskred. Dock bestod modellen oförändrat av dessa delar: Nätverket, nätverkets 
styrelse, det aktuella projektet, projektets gästrepresentant och kommundelen. Alla 
dessa delar diskuterades mer eller mindre under samtliga intervjuer, beroende av 
respondentens kunskap och intresse. För en närmare beskrivning av vad dessa delar 
innebar, se bilaga 1. Respondenterna är därtill aktiva inom Umeå och det är befogat att 
konstatera att den största delen av intervjuerna också hade Umeåstad som perspektiv. 
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Intervjuerna har utförts avskilt, respondenterna har själva bestämt mötesplatsen, vilket i 
alla fall utom ett (intervjun med Göransdotter, som hölls i en lugn personalmatsal) 
inneburit att vi suttit i respondenternas respektive kontor. Vi har båda medverkat i 
intervjuerna, för att vi båda två skulle ha tillgång till primärkällan. 
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5 Empiri 
 

Detta avsnitt redogör för empiriskt material insamlat genom de kvalitativa intervjuer 
som hållits. Kompletterande information har lagts till i efterhand utifrån 
sekundärkällor. Detta för att underlätta läsarens förståelse av kontexten. Inledningsvis 
beskrivs Svensk Turisms rapport för Nationell strategi, och därefter följer en kortare 
beskrivning av Umeå som stad. Vidare har vi valt att låta projektet Res & Ät medverka i 
denna studie eftersom det involverat utveckling av Västerbottens restauranger med 
hjälp av nätverk.   Kulturhuvudstad 2014 används sedan som ett exempel på projekt 
som kan utnyttja det påtänkta nätverket. Dessa tre beskrivs först utifrån sekundärt 
insamlad data, för att sedan preciseras och nyanseras genom citat och information i 
löpande text utvunna ur diskussioner i våra kvalitativa intervjuer. Det är även här 
viktigt att understryka att respondenterna har fått läsa och godkänna sina citat i sitt 
sammanhang, detta för att undvika missförstånd i form av misstolkningar och 
efterkonstruerade felformuleringar. Denna process har också lett till att viss 
information kompletterats genom e-postkorrespondens. Information som kompletterats 
syns i referenser.  

 
 
 

5.1 Nationell strategi 
 
I inledningen av denna uppsats beskrevs statens intresse för att nå regional utveckling 
genom lokala aktörer. För att styrka detta ytterligare har vi valt att sammanfatta ett 
dokument för den nationella strategin för besöksnäringen. Detta ska även ses som ett 
komplement till teori, men det har lagts under rubriken Empiri eftersom att det inte är 
ett rent vetenskapligt dokument. Detta dokument används i vår analys för visa huruvida 
vår studie går att knyta an till ett större perspektiv. 
 
Dokumentet ”Nationell strategi – hållbar tillväxt för företag och destinationer i svensk 
besöksnäring” är framställd av Svensk Turism AB och visar en strategi för en 
koncentration på utveckling inom besöksnäringen i Sverige. Anledningen till att 
strategin är framtagen är potentialen i turistnäringen och att allt verkar tyda på att den 
kommer att öka (Svensk Turism AB, 2010, s. 8). Svensk Turism representeras till 
hälften av staten och till den andra hälften av ca 10 000 företag inom den svenska 
turistnäringen – allt från handel och transport till hotell, restauranger och 
turistföreningar. Sveriges hotell- och restaurangföretagare [SHR] står för en av de större 
representanterna (Svensk Turism AB, 2010, s. 2) och hotell- och restaurangbranschen 
räknas till en av de branscher som är störst och som bidrar med mest inom 
besöksnäringen (Svensk Turism AB, 2010, s. 16). Den allmänna konsumtionen har, som 
kanske känt, ökat de senaste åren och restaurangkonsumtionen har en betydande del i 
detta; restaurangkonsumtion hör till cirka 25 % av den totala konsumtionen bland 
utländska turister i Sverige. Rapporten konkluderar att turismen inte är allena 
livsnödvändig för restaurangbranschen, men att en fungerande restaurangbransch är 
ytterst nödvändig för turistnäringen, tillsammans med infrastruktur, skulle 
besöksnäringen i Sverige helt enkelt inte fungera (Svensk Turism AB, 2010, s. 19-21). 
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I dokumentet menas att ”med strategiskt fokus, en offensiv satsning och god samverkan 
mellan näringens aktörer, privata och offentliga, finns goda chanser att skörda stora 
framgångar” (Svensk Turism AB, 2010, s. 8). Den nationella strategin vilar på tre 
fokusområden där en samordnad besöksnäring är en av dem (Svensk Turism AB, 2010, 
s. 9). Först och främst vill dokumentet peka på turism- och besöksnäringens betydelse 
för den svenska ekonomin. Detta inte bara för dess betydande årliga omsättning, som 
2009 uppmättes till 252 miljarder kronor, och som en bransch med betydelse när det 
gäller sysselsättning, med cirka 160 000 anställda årligen. Besöksnäringen är också 
viktig eftersom att den ger en bild av Sverige utomlands, den är viktig för just regional 
utveckling och den stödjer även andra delar av näringslivet. För att vinna framgång i 
denna näring krävs en länk mellan privat och offentlig sektor (Svensk Turism AB, 
2010, s. 8). 
 
När det gäller de mindre aktörerna i besöksnäringen har Svensk Turism en övertygelse 
som handlar om de lokala krafternas egna insikter om vad de bör och kan göra, som en 
del av en fungerande besöksnäring. De behöver också veta vad som bör göras och hur, 
och vidare vilken resursinsats som krävs. Summerat handlar det om samverkan och ett 
frigörande av lokal energi för att uppnå en fungerande besöksnäring (Svensk Turism 
AB, 2010, s. 9). Viktigt är att se att företagen inom denna näring ofta är små eller 
mycket små och samverkan hör till en mycket viktig del för denna näring. Sätter man en 
besökares totaltupplevelse i fokus, ser man lätt hur små och stora aktörer alla bidrar i 
sammansättningen av tjänster och produkter (Svensk Turism AB, 2010, s. 16). 
 
Som en följd av kraftig nedgång inom besöksnäringen i restaurangbranschen har EU-
kommission år 2009 gjort en undersökning i medlemländerna angående attityder till 
turism. Kommissionen fann flertalet slutsatser om vilka utmaningar och brister som bör 
läggas i fokus. Till utmaningar hörde bland annat att stimulera innovation och 
entreprenörskap, utnyttja befintliga resurser mer effektivt samt att förstärka den 
europeiska turistnäringens roll som en högkvalitativ servicesektor. Till bristerna hör en i 
allmänhet bristande innovationsförmåga och man identifierade ett behov av ett närmare 
samarbete mellan näringens intressenter. ”Utvecklingsarbetet inte kan göras enbart av 
näring och entreprenörer, utan måste ske tillsammans med offentliga aktörer och 
myndigheter” (Svensk Turism, 2010, s. 26-7). 
 
Svensk Turism AB har som ett mål att den svenska turismen ska ha fördubblats till år 
2020 och tydligt är att handlingsprogram och strategier bör formas så att medel 
allokeras där de gör störst nytta. De fem punkterna som beskrivs för att uppnå detta är 
följande återfinns på nästa sida. 
 

• ”Att näringen samordnas i syfte att öka effektiviteten” 
• ”Att entreprenörer, företagare och långivare inser nyttan av att investera i 

näringen”  
• ”Att ett nytänkande skapas kring partnerskap mellan privat och offentlig 

sektor” 
• Att den offentliga sektorn ges en god inblick i de förutsättningar som 

gäller för näringens tillväxt”  
• ”Att näringen kan peka på var offentliga investeringar kan bidra till en 

ännu större utväxling av privata initiativ och satsningar” (Svensk Turism 
AB, 2010, s. 49) 
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5.2 Umeå 
 

Denna studie är utförd inom Umeå stad, detta ska ge en bild av hur aktörer inom samma 
region kan vara inställda till ett nätverk som det vi ämnar föreslå. I och med att 
respondenterna befinner sig och verkar i Umeå har de allra flesta svar varit kopplade till 
Umeå som stad. Därav följer nu en del grundläggande fakta om staden för att läsaren 
lättare ska kunna se den omgivande kontexten som vår studie verkar i och för att 
underlätta en mer korrekt tolkning av vårt resultat. 
 
Umeå, med sina 113 000 invånare är norra Sveriges största stad och Norrlands mest 
tätbefolkade kommun. Sedan universitetet öppnade år 1965 har Umeå växt stadigt. 
Dessutom är Umeå med omkring 34 000 studenter en av Sveriges yngsta städer, med en 
medelålder på 38 år. Umeå City Airport hör till de mest trafikerade i Sverige och kultur, 
friluftsliv och kunskap är tre begrepp som profilerar staden (Umeå kommun, 2010). R. 
Carlsson delar med sig av sin egen uppfattning av staden: 
 

Vi brukar säga att Umeå är en stor stad i Norrlands perspektiv, samtidigt 
är vi ju en liten stad. Men egentligen gäller det ju att ta vara på den lilla 
stadens fördelar – i Norrlands stora stad. Det är närmare mellan 
människor här, vi har mindre problem av allting jämfört med stora städer. 
Låg kriminalitet jämför med många andra. Det ska vi ju använda till 
något positivt.  Vi har vuxit med 1000 personer per år i 40 år, då kan inte 
alla av dem haft fel. 

 
Flera av våra respondenter ser restaurangernas betydelse för Umeå som stad. R. 
Carlsson tycker att restauranger utgör en betydelsefull del av stadsbilden och säger att: 
”Det är ju ingen tvekan om att det här med restauranger är viktigt för en region, både 
image och hur man uppfattar och upplever en ort”. Anna Göransdotter säger att: 
 

Matkulturen är viktig, vi har en fantastisk bransch här i stan, vi har 
engagerade folk och många som vill (…). Det som är kul med Umeå är 
att Umeå har en fantastisk potential och att det finns många som vill 
samverka framåt.  

 
R. Carlsson håller med om att entreprenörskap, restauranger och regional utveckling 
absolut hänger ihop och tillägger att ”Umeå växer med näringslivet och universiteten”. 
Faktum är att Umeå innehar landets enda restauranghögskola som är lokaliserad direkt 
på universitetscampus (Restauranghögskolan Umeå, 2011). Umeå har kommit långt när 
det gäller framväxt, mycket tack vare universitetet. R. Carlsson uttrycker dock problem 
inför framtiden; ”demografiskt har årskullarna som gått ut gymnasiet varit rekordstora 
de senaste åren men kommer att minska i hela landet kommande år varför söktrycket till 
våra universitet förväntas minska” (e-postkorrespondens, 2011), under intervjun 
utrycker han: 
 

Umeå möter stor utmaning när universiteten får färre studenter. Då 
måste vi ha mer att erbjuda än bara studier, då gäller det vad vi har för 
samhälle att erbjuda, hur är livet att leva här? Vad kan vi göra på 
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fritiden? Då kommer ju det här med restauranger in. Jag tror många 
som kommer på besök i Umeå överraskas av det utbud vi har. Det är 
mer än de tror.  

 

Sandström pekar på andra områden som skulle kunna vara mer i fokus:  
 

Det är väl det som någonstans har varit Umeås nackdel, vi har väl inte 
varit så attraktiv som resmål. Om man jämför med Sundsvall som har 
profilerat sig som norrlandsstad som är ganska stor, nu har ju de satsat 
på shopping, då skulle ju vi kunna ha mera nöje då eller restauranger 
och hotell, kultur/nöje.  

 
Orre är också inne på att placera Umeå på kartan: 
 

Ett gemensamt mål, gärna i ett internationellt perspektiv, som 
Kulturhuvudstadsåret 2014 är viktigt för Umeå. Det är en sporre att med 
gemensamma krafter sätta Umeå på den kulturella världskartan och låta 
mat- och dryck och lokal gastronomi samt nöjen bli en del av det totala 
kulturutbudet. 

 

Göransdotter diskuterar hur restaurangnäringen är samordnad i Umeå. ”Vi har ju ingen 
krögarförening och restaurangbranschen i Umeå är ganska dåligt samordnad”. 
Sandström ser det hela från restaurangernas perspektiv:  
 

Alla samarbeten är väl bra så länge de fungerar. Jag tror definitivt att de 
olika restaurangerna i Umeå skulle kunna samarbeta bättre. Även om vi 
är konkurrenter så är det ju mycket som är gemensamma frågor, 
framförallt gällande Umeå som turistort och besöksnäringen, locka fler 
(…) Jag vet att det har varit mycket prat om region norrland, en vilja från 
fjällskogarna, och att turistnäringen i fjällvärlden gärna vill ha ett typ av 
samarbete med hela norrland… Det bästa vore väl om man gör en 
organisation där man kanske har koppling, eller kontakt i alla fall, med 
liknande nätverk i kringliggande städer, Skellefteå, Övik, Östersund. 

Även Björn Norén uttrycker avsaknaden av samordning; ”Det finns ju inget samarbete. 
På krögarnivå eller chefs/ägarnivå tror jag att det är väldigt lite och framförallt [saknas 
det en] organisation som bara knyter till hotell och restaurang eller turistnäringen”. Men 
han tillägger också att ”om man tittar personalmässigt så har det väl alltid funnits något 
slags utbyte och kanske nätverkande på olika sätt”. Vad Norén pratar om är de sociala 
informella nätverk som bildas restauranger emellan som har ett visst samarbete när det 
gäller rekrytering. Det är inte ovanligt att kökspersonal och serveringspersonal har 
arbetat på flera olika restauranger i Umeå. Norén menar också att avsaknaden av ett mer 
samordnat nätverk kan bero på att människor i restaurangbranschen, till skillnad från till 
exempel reklambranschen och finansbranschen, inte har rätt ”tänk” från början när det 
handlar om kontakter.  
 
Umeå C är en samverkansorganisation som redan finns i Umeå och som verkar för att 
öka attraktionskraften i Umeå centrum. Ett antal av Umeås näringsidkare och 
centrumaktörer är med, där ibland restauranger, men kanske främst företag inom handel 
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(Umeå C, 2011). Denna organisation verkar alltså snarare just inom handel än kanske 
restaurang (och hotell). 
Göransdotter konstaterar i egenskap av vd för flertalet hotell och restauranger i Umeå 
att: 
 

Umeå C är en handelsorganisation i grunden men där är alla vi restauranger 
med, hotellen är med också, men där upplever ju jag att jag är mer en 
stödmedlem. De är ju viktiga för att centrum ska vara fint och bra och trevligt 
att komma och besöka, men de säljer ju inte heller Umeå utanför, så jag får ju 
inga hotellnätter för det och jag vet inte heller egentligen om jag får 
restaurangbesök så jag är mer en stödmedlem. 

 
Sandström talar om att det tidigare gjorts försök att samordna näringslivet i Umeå. 
Företaget som hanterade nätverket har dock lagts ner. ”Den organisation som har varit 
för näringslivet i Umeå har inte riktigt fungerat, därför tror jag det har tappats ganska 
mycket, tanken med den organisationen var ju att samordna alla”. Göransdotter menar 
att fler åtgärder kan behövas inom näringslivet: ”Det finns idag inte den organisatoriska 
mjukvaran för att sälja och marknadsföra den här staden, den är inte synkad”. 
 
Sammanfattningsvis är det rättvist att konstatera att flera av de aktörer som medverkat i 
denna undersökning har uttryckt en avsaknad av en samarbetande restaurangbransch. 
Idén om ett nätverk, restaurangerna emellan, är emellertid inte ny, faktum är att ett 
sådant projekt bedrivs i Västerbotten just nu. 
 

5.3 Res & Ät 
 
Res & Ät är ett projekt som pågått under ett par år, där målet har varit att genom ett 
nätverk mellan restaurangerna öka turism i Västerbotten och Österbotten. Res & Ät har 
pågått i två omgångar men projektet var döpt till Gastro Botnia Livsmedel den första 
omgången som pågick mellan 2001 och 2007(Ruda, e-postkorrespondens, 2011). 
Nedanstående beskrivning syftar till det senare projektet Res & Ät, även om exempel 
från det gamla projektet ibland dyker upp. För att få en målande beskrivning av hur Res 
& Ät sett ut bedömdes det relevant att intervjua dess projektledare; Barbro Ruda. Syftet 
med intervjun var även att få ta del av Rudas åsikter kring nätverksbyggande inom 
restaurangbranschen. Som tidigare nämnts var Res & Ät och Gastro Botnia Livsmedel 
ett ämne som några av respondenterna refererade till upprepade gånger under de första 
intervjuerna. Dessa synpunkter återfinns som en avslutande del av detta avsnitt. Viktigt 
att understryka är dock att dessa respondenter inte deltagit i något av de två projekten 
vilket betyder att deras åsikter ska ses som högst individuella och baserade på begränsad 
inblick, åsikterna bör därför inte betraktas som fakta kring projekten utan endast som 
uppfattningar gjorda från ett utomstående perspektiv. Deras kommentarer finns 
återgivna för att demonstrera hur dessa projekt har uppfattats av vissa aktörer i Umeås 
restaurangbransch. Dessa uppfattningar har sedan använts i analysen i de diskussioner 
som behandlar hur respondenterna anser att ett nätverk inom restaurangbranschen bör 
vara utformat. 
 
Inledande följer nu Rudas sammanfattande beskrivning av projektet Res & Ät, följt av 
det resonemang som funnits omkring urvalet av medverkande företag: 
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Det är ett gränsregionalt nätverk, så vi har restauranger både på finska 
sidan alltså i Österbotten och i Västerbotten (…) Projektet startade i 
oktober 2008 och slutar nu i september 2011 (…) Totalt jobbar vi med 44 
företag varav 30 kommer från österbotten och 14 från västerbotten. 
Företagen har sökt själva för att delta i det här projektet, så alla är med för 
att de har sett att de kan ha någon form av nytta av det hela. Vi har haft två 
urvalsomgångar, en i början av 2009 och en i början av 2010, så inga fler 
företag kommer med. Det är så att säga stängt nu. Urvalsprocessen 
fungerar på det sättet att man ska visa att man har en ambition, att man vill 
utveckla sig och så ska man vara beredd att betala en liten medlemsavgift 
och så ska man nog ha sin ekonomi i något sånär skick. Det här 
engagemanget är nästan det som har varit det viktigaste. 
 
Res & Ät koncentrerar sin verksamhet på fyra olika områden; omvärld, 
service, mat/kockutbildning samt marknadsföring. De jobbar med att göra 
de medverkande restaurangerna bättre på att uppfatta vad som sker i dess 
omgivning, förändringar och trender. ”Den här restaurangbranschen är en 
ganska trendig bransch, man behöver följa med utvecklingen ute i världen” 
(Ruda 2010). Det andra begreppet, service, innefattar att den aktuella 
restaurangen ser helhetsbilden, all den service som bör förekomma under 
telefonsamtal, hemsida, ankomst, själva besöket och avsked. ”Det handlar 
ju om den här servicen som man ger, det här bemötandet man ger gästen, 
det är ju inte bara att sätta fram en tallrik med en snygg upplagd mat” 
(Ruda 2010). Det tredje verksamhetsområdet, mat och utbildning bedrivs i 
form av olika teman. Exempelvis är nästkommande tema ”luncher”, då 
kommer endast de Res & Ät-medlemmar som serverar lunch att delta. 
Sammankomsten kommer att läggas upp som en diskussion kring de olika 
restaurangernas kunskaper och problem gällande lunch där själva syftet är 
att de ska lära av varandra och få en större lönsamhet . ”Det kan handla om 
råvaror, det kan handla om flödet i lunchen, det kan handla om 
prissättning, det kan handla om lite olika saker”(Ruda 2010:12). Till våren 
kommer exempelvis temat ”fine dining” och då har Res & Ät bjudit in 
Pekka Terävä som utbildar finska kocklandslaget. Under den träffen 
kommer endast de restauranger som utövar fine dining att delta och 
sammankomsten kommer att vara upplagd som en matlagningskurs. 
Marknadsföring är det fjärde och sista området som Res & Ät erbjuder 
utveckling inom. 
 
Det här är ju ett turistprojekt, vi vill ju jobba för att gästerna ska hitta oss 
och att de ska komma till oss och att de ska komma till Västerbotten och 
till Österbotten. Att de ska äta på våra restauranger och att de ska ha en 
unik måltidsupplevelse. 
  

Ruda beskriver vidare om de informella nätverk som uppkommit ur arbetet med Res & 
Ät: 
 

Det bildas ju nätverk mellan företagen. Det är helt informella nätverk. 
Det ser vi ju också när vi har våra kurser, ofta är de två-dagars och då har 
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vi en gemensam kväll och då är det ofta någon middag och det kan vara 
lite bastu och det kan vara lite aktiviteter osv. Den delen av kursen 
uppskattar de också lika mycket, som när de står i köket och lär sig saker 
och ting. Under sådana här informella förhållanden, det är ju då som de 
här nätverken egentligen bildas och blir starkare. Då kan man sitta över 
en öl och diskutera sina egna problem och sina egna lösningar och det har 
visat sig vara jättebra. 
 

Ruda får frågan hur intresset från restaurangbranschen kändes; 
 

Det där var lite varierande, alltså ska vi säga såhär; inte hoppade de i 
taket. För de är ju konkurrenter, väldigt mycket konkurrenter. Det är en 
svårighet, vi som inte är i verksamheten, vi som är utanför, vi ser bara 
fördelar med att jobba i ett nätverk och vad man kan göra i ett nätverk. 
Men de som är inne i sina verksamheter, de ser det inte på samma sätt, de 
ser det mest som att; jaha, ska vi dela med oss av våra hemligheter till 
våra konkurrenter. De ser det många, att de får mycket utbildning, att de 
får marknadsföring, de får många saker och de överväger det här, men 
alldeles enkelt är det inte. Teoretiskt tror jag att vi är alla väldigt överens 
om att det här är bara fördelar, det tror jag också att de säger. När man 
förklarar det här teoretiskt för dem så är de helt positiva alla, men sen.  
Och sen är det också lite det där att; vet ni vad, det här är min tid, den är 
nog också en verklig flaskhals. De har ju inte för mycket personal, de är 
korta hela tiden. Att låta någon gå och sitta på något möte där du får 
egentligen ganska lite tillbaka, då är man inte riktigt intresserad. Det 
finns ingen extra.  Man tycker att man ska vara långsiktig, men det här är 
nog den bransch som är den mest föränderliga som vi har. Om vi nu bara 
tar de fjorton svenska företagen, så har vi nu cirka fem, där 
ägarförhållandena har ändrats och folk har slutat, det är en helt annan 
struktur på företagen nu än vad det var för två år sedan. När man byter 
folk, då börjar man ju som från A igen och ska börja förklara allt ihop. 

 
Till Ruda ställs även frågan om det fanns någon tanke om vad som kommer att hända 
efter projektets avslut år 2011: 
 

Jo, vi har en tanke på det nog men det kommer inte att vara ett 
gränsregionalt projekt men nog så att det är restauranger med men, men 
vi tar det i en mindre skala nu. Vi tycker att det här med Botnia Atlantica, 
det är ju ett EU-program. Det är väldigt byråkratiskt och väldigt krångligt 
och ganska dyrt. (…) Så man är kanske inte riktigt intresserad av att 
fortsätta på den banan. Tyvärr. Tid är ju pengar och det är ändå sådant 
här som vi inte kunnat räkna med från början i projektplanen och 
kostnaden från början att det skulle gå så fasligt mycket tid åt den här 
byråkratin. 

 
Ruda beskriver en viss tveksamhet inför projektets livskraft efter året 2011: 

 
Jag är inte så säker på att någon vill ta på sig den här rollen nu att vara 
projektägare som Västerbottens Turism i det här fallet eftersom man ser 
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de här olägenheterna, det är kanske mera olägenheter än vad det är nytta, 
tyvärr. Det här är ju inte riktigt EU:s tanke om jag har förstått saken rätt 
men såhär är det i praktiken. 

 
Göransdotter påpekar att det nog är ett flertal branscher som känner ett avståndstagande 
mot EU-medel, ”det känns jättebra och positivt i början men när pengarna tar slut är det 
ingen som driver det vidare och allt rinner ut i sanden”. Norén ser projekten Res & Ät 
och Gastro Botnia Livsmedel som typexempel på EU-projekt som det i slutändan inte 
riktigt blir något av, ”det blir ett par härliga år där det händer lite saker och sen blir det 
ju ingen avkastning, det händer liksom ingenting. De har ju försökt ganska länge”. 
Göransdotter tillägger att: 
 

Region Västerbottens roll är inte att vara operativ utan stödjande i form 
av bidrag och medel, kommunens roll är likadan. Man kan gå in med 
stöd, pengar, resurser under en begränsad tid men sen ska det rulla på av 
sig självt. Kommunen och regionen jobbar i samverkan, de tar sällan 
fanan själv. 
 

Göransdotter säger att hon inte är så insatt i projektet Res & Ät men att hon hört att ”för 
att du skulle få kalla det Gastro Botnia var det att du måste jobba på ett visst sätt och 
folk här blev väl såhär; kom inte och säg till oss hur vi ska jobba”. Norén berättar att på 
det äldre projektet, Gastro Botnia Livsmedel, förekom en hel del bestämmelser om 
menyn och den vardagliga restaurangdriften. 
 

Man var tvungen att ha [exempelvis] en rödingrätt och en renrätt på 
menyn, plus att man var tvungen att ha någon sorts plakett på dörren och 
sen så skulle man ha Gastro Botnia förkläden och då lägger man sig i 
profileringen av ens företag, och visst är man en krog i inlandet 
någonstans som har det lite jobbigt (…) perfekt, då höjer man ju 
någonting men för alla andra som (…) tycker att man har en bra profil 
eller har en genuin verksamhet så blir det ju bara tvärt om. 
 

Norén uppger att han tackade nej till att medverka i Res & Ät eftersom att de byggde 
sitt varumärke på andras varumärken. ”De ville ju ha med oss och kunna använda vår 
logga fritt i trycksaker och det sa jag nej till”. Norén berättar även att de tyckte att 
Victor var en företeelse för sig på den tiden och ville gärna inte sälla sig med andra 
restauranger, t.ex. pizzerior. ”Därför vore det ju dumt om det kom ut en folder med vår 
logga tillsammans med de andra där vi inte kan kontrollera vad det står”. 
 
Projektet Res & Ät har bidragit med värdefull information om olika aktörers attityd till 
nätverkande på regional nivå och inte minst i Västerbotten. Denna studie har även valt 
att titta närmare på ett annat projekt som bedömts som lämpligt att exemplifiera vad ett 
samhälleligt mål skulle kunna vara.  
 

5.4 Illustration; Umeå kulturhuvudstad 2014 
  
Vi har valt att använda oss av arrangemanget ”Umeå kulturhuvudstad 2014” som 
illustration för vad ett samarbete mellan offentlig och privat sektor skulle kunna 
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åstadkomma. Därav följer nu en del grundläggande fakta om vad evenemanget innebär 
och hur Umeå förhåller sig till begreppet kulturhuvudstad. I och med att denna studie 
utförs i syftet att undersöka hur ett samarbete mellan en regions restaurangbransch och 
dess offentliga sektor skulle kunna byggas har vi valt att titta lite mera noggrant på hur 
Umeås restauranger innefattas i projektet. I tillägg till detta har de utvalda 
respondenterna fått skildra deras funderingar kring det kommande kulturhuvudstadsåret 
och hur restaurangbranschen skulle kunna innefattas i arrangemanget ytterligare. 
  
Europa kulturhuvudstad är ett årligt återkommande evenemang arrangerat av EU. Syftet 
med att utnämna olika städer till kulturhuvudstad innefattar att den kulturella 
mångfalden i Europa ska uppmärksammas samt att den ska intensifieras. Ett fyrtiotal 
länder har sökt och erhållit titeln och år 2014 är det Umeås tur. Förhoppningen bakom 
arrangemanget är att staden ska bredda sitt kulturella utbud och att medborgarna 
kommer att få uppleva mer samt lära sig om övriga Europa och de kulturella skillnader 
och likheter som kan urskiljas. ”Vårt mål är att den samlade kreativa potentialen i Umeå 
ska utnyttjas maximalt”, föregående citat är hämtat från Umeå kulturhuvudstad 2014’s 
målsättning där det även nämns att nya mötesplatser ska skapas och att det ska bidra till 
att hela regionen och dess medborgare väcks av nyfikenhet, inspiration och på så sätt 
utvecklas. Strategin för att uppnå detta är Open-Source, denna ska användas för att 
involvera Umeås medborgare, olika kulturaktörer och kulturinstitutioner, universitet, 
privata företag m.fl. Tanken är att denna metod ska bidra till skapandet av nya 
uttryckssätt med hjälp av olika konstarter (Umeå 2014, 2010). 
  
Städer som tidigare utnämnts till kulturhuvudstad har efterlämnat råd till kommande 
kulturhuvudstäder, här följer ett par av de mest förekommande; 
 

• “Build up cultural institutions and public participation and interest in culture 
rather than the “big bang effect” of glamorous events that leave little behind” 

• “Make sure that the local population feels part of the project” 
• “Involve ALL the population” 
• “Make sure the event is owned by the local community – this is the key factor to 

ensure sustainability” 
• “Be bold and exploit local talent” (Palmer, 2004, s. 139-140) 

  
Arrangemanget innebär att Umeå jobbar aktivt med att höja nivån av kultur i staden, 
både i kvantitet och i kvalité. Temat för år 2014 kommer att kretsa kring de samiska 
årstiderna; vinter, vårvinter, vår, vårsommar, sommar, höstsommar, höst, höstvinter. 
Exempelvis omskrivs årstiden höstsommar som ”skördandets årstid” och innefattar 
berättande, intryck och uttryck från Europas folk, samt en fotbollsfestival.  På Umeå 
kulturhuvudstad 2014:s hemsida kan man klicka sig fram till ”kort fakta om 
kulturstaden Umeå” där lotsas man vidare till Umeås kulturutbud som enligt webbsidan 
kan återfinnas under rubrikerna; föreningar, bibliotek, festivaler, teaterverksamhet, 
museer, skulpturpark samt idrott och motion. Umeås restauranger omskrivs under 
rubriken ”Besök Umeå” med en mening; ”Här finns en mängd olika restauranger med 
både lokala och internationella specialiteter”, stycket beskriver vilken typ av service 
Umeå stad kan erbjuda när du kommer på besök (Umeå 2014, 2010). 
 
Sandström tycker att det är synd att restaurangerna inte involveras mer i Umeå 
kulturhuvudstad 2014. ”Det är ju också en del av kulturen, matkultur och tradition kring 
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det”. Orre ser gärna att näringslivet involveras och samarbetar med projektet: 
 

Umeå ska ju visa världen – alla besökare under Kulturhuvudstadsåret – 
att staden är ett spännande och kvalitativt resmål med många 
kulturformer väl värda att uppleva och återvända till. Alla besökare ska 
förhoppningsvis uppleva alla de positiva sidorna av Umeå där utbudet av 
restauranger, mat, dryck, boende, kaféer och nattklubbar samt hotell ska 
uppfattas som kvalitativt och prisvärt. Detta är ju ett utmärkt tillfälle att 
kvalitetssäkra Umeå som besöksmål. 

 
Norén ser möjligheter i det stundande arrangemanget, han menar att gäster som kommer 
till Umeå behöver hotell att bo på och restauranger att äta på. Restaurangerna kan ta 
tillvara på denna möjlighet, att tillsammans med Umeå 2014 bidra till upplevelsen 
Umeå. 
 
Norén berättar vidare att under sin tid som kökschef på Viktor gick han och funderade 
på hur kommunen skulle involvera restaurangerna och hur han själv skulle kunna 
medverka i det kommande kulturhuvudstadsåret: 
 

Det brukar ju alltid bli någon kulturhuvudstadsbakelse eller rätt, eller 
kanske lite småfåniga tävlingar brukar ju alltid förekomma, sådant vore 
ju rätt kul. Hur man än vänder och vrider på det där kulturhuvudstadsåret 
så kommer det ju att finnas ganska många kebabvagnar runt i staden och 
det kommer att vara mycket folk, istället för att det levereras den 
matkultur som vi faktiskt har här i Norrland. Jag tycker att det borde 
finnas någon fokus där i utvecklingen på; vad är det vi vill visa upp. Jag 
har ju gått och funderat lite på att det vore ju kul att göra en krogsatsning 
i form av ett ställe där man kunde gå och äta och sedan göra (…) något 
litet event eller god mat som ändå på något sätt representerar oss här 
uppe i skogen (…) att utnyttja situationen lite, att det finns mycket gäster 
i staden. 
 

Göransdotters åsikter kring Umeå kulturhuvudstad 2014 berör finansiella medel, hon 
var osäker men uppskattade att näringslivet förväntades bidra med cirka 300 miljoner 
för att arrangemanget skall kunna genomföras.  

 
Om vi ska gå in och sponsra, då vill ju vi få känna att vi är delaktiga och 
att vi kan påverka och att det kommer att gynna vår bransch. Hur har man 
tänkt få med sig restaurangerna och näringsliv? I slutändan måste vi titta 
på sista raden, vad genererar saker och ting i? Man kan göra mycket för 
att man tycker att det är kul eller för att det är viktigt, men vi måste ju 
tjäna pengar på det. Att gå in med en massa pengar i en 
kulturhuvudstadssatsning om man inte får påverka eller inte känner att 
det ger pengar på sikt känns [omotiverat]. 
 

Föregående citat är representativt för en längre diskussion som fördes med Göransdotter 
om hur Umeå kulturhuvudstad 2014 skulle kunna motivera Umeås restaurangbransch 
till att bidra finansiellt i projektet. Diskussionen drog paralleller till denna studies 
kärnämnen; samarbete, regional utveckling och entreprenörskap samt hur dessa 
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områden, samverkande i en operativ modell för nätverk, skulle kunna skapa en 
plattform som ger Umeå kulturhuvudstad 2014 och Umeås restaurangbransch 
möjligheten att arbeta tillsammans på ett nytt och kreativt sätt. 
 

5.5 Nätverket 
 
Syftet med denna studie är att designa en modell för hur kommun och 
restaurangbransch ska kunna samarbeta entreprenöriellt. Denna idé föddes när vi ställde 
frågan; ”Hur skulle ett entreprenöriellt samarbete mellan kommun och 
restaurangbransch kunna utformas i syftet att gynna regional utveckling?”. När vi sedan 
kopplade ihop vår problemformulering med våra tidigare erfarenheter och förkunskaper 
utvecklades grunden till en modell som styrktes av vårt arbete med teorier. Nedan följer 
en beskrivning av hur denna modell såg ut när vi inledde våra intervjuer. 
 
Denna studie har utifrån samhällsentreprenörskapets nätverksteorier kommit fram till ett 
uppslag som föreslår att restaurangbranschen bör vara organiserad i ett nätverk eftersom 
det skulle bidra till att samarbetet blir funktionellt på ett effektivt sätt (Rønning et al., 
2010). Tanken är att t. ex kommunen ska kunna involvera restaurangbranschen, som en 
samarbetspartner, i målsättningar och projekt. Förslaget beskriver ett nätverk uppbyggt 
av en regions restaurangnäring som jobbar för ett utökat samarbete mellan 
restaurangerna. Därmed öppnas nya möjligheter som förstärker restaurangernas position 
i regionen som en samlad kraft att räkna med. Vårt första utkast av modellen(se nedan) 
föreslår att varje restaurang, med en representant, sitter med i en styrelse som företräder 
nätverket. I denna styrelse kommer även en tillfällig gästrepresentant sitta från den 
offentliga sektorn, gästrepresentanten har speciella kunskaper om det aktuella projektets 
mål och resurser och fungerar även som en kommunikationslänk till kommunen. 
 
Förslaget innebär att en representant från exempelvis kulturhuvudstad 2014 skulle utses 
för att i första skedet engagera nätverket till ett samarbete och, om detta lyckas, sedan 
figurera som gästrepresentant inom nätverket. Samarbetet skulle innebära att 
restaurangnäringen aktivt antar samma mål som det aktuella projektet. Viktigt att 
komma ihåg är att denna studie i inledningen argumenterat för vikten av 
entreprenörskap varför tyngdpunkten i detta samarbete ligger på entreprenöriella 
grunder. Nätverket jobbar därför fritt och kreativt för att på sitt eget sätt bidra till det 
antagna målet och med hjälp av information från gästrepresentanten hålls projektet på 
rätt köl. 
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R. Carlsson ser ett värde för Umeå Kommun i ett nätverk, just för Umeås restauranger:  
 

Eftersom att jag umgås med flera av de här (”besöksnäringen, alltså ett 
vidare begrepp som innehåller både konferensanläggningar, hotell, men 
även restauranger”) i flera olika sammanhang så får man den vägen 
kanske kunskaper och information, som man använder sig av. Just för 
restaurangbranschen finns det inte ett regelrätt nätverk som vi jobbar 
med. Men det är inget som säger att vi inte kan göra det, absolut inte, vi 
är glada om branschen själv organiserar sig på det sättet, för det förenklar 
ju också för oss. Då behöver vi inte springa och prata med tio - då kan vi 
träffa alla tio samtidigt. Det är ju mycket bättre och så är det ju mera 
branschspecifikt då också. Så det är bara fördelar, tycker jag om man kan 
lösa det på det sättet. 
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T. Carlsson tror att det finns godtagbara argument för både restauranger och kommun 
att samarbeta genom nätverk. 
 

Men sen när det kommer till att göra det, det är då det blir lite knepigt 
(…) Jag köper ju helt och hållet tanken på ett nätverk för restaurangerna 
och hur gör man då det för att komma dithän? 
 
Frågan är vad man använder ett nätverk till? Ett kompetensnätverk är ju 
en sak. Den andra är ju den organisatoriska, [där] man hänger ihop rent 
organisatoriskt (…) det här med ett nätverk för restaurangerna det är ju 
mer utifrån den speciella roll och verksamhet som restaurangerna har, 
som definitivt kan vara, en del utav det mer övergripande. Eller hur? 

 

5.6 Hur ska nätverket fungera? 
 
T. Carlsson ställer relevanta frågor. Idén om ett nätverk må vara god, men hur bör det 
fungera? Vilka problem kan dyka upp och vad har respondenterna för egna erfarenheter 
av nätverk? En exakt beskrivning av det interna arbetet inom nätverk är inte något vi 
ämnar studera i detalj i denna undersökning. Däremot dyker frågor upp om problem 
kring hur nätverket skall fungera operativt. Vi anser detta som relevant och något som 
bör tas hänsyn till i uppbyggnaden av vår modell. T. Carlsson sammanfattar det 
problem som även flera av de andra respondenterna uttryckt: 
 

Jag tror definitivt att ni kan visa restaurangerna vad man skulle kunna 
åstadkomma och jag tror definitivt att ni skulle kunna visa för kommunen 
hur man skulle kunna utnyttja ett sådant här nätverk. Men sen när det 
kommer till att skapa det, då det blir lite knepigt.  

 
Anna tycker också att det är viktigt att fråga sig vad nätverket ska syssla med; ”Hur ska 
Umeås restaurangnäring samverka mer? Vad ska vi göra och hur fungerar bra 
restaurangnätverk i städer och hur fungerar dåliga? Vad är viktigt för att det ska bli 
livfullt, hållas vid liv? Vilka frågor är viktiga?”. Sandström funderade kring liknande 
frågor och kom fram till att; 
  

Det kan ju inte handla om organisationerna i sig utan det ska ju handla 
om; hur utvecklar vi Umeå, vad är det vi skulle kunna göra för att locka 
fler att komma hit, vad är det vi vill satsa på, är det events, vill vi att 
kommunen ska satsa mer på sådant eller är det sport, vad är det som vore 
bäst för oss och vad ska vi lobba för? 

 
Sandström ser en ganska tydlig bild av det organisatoriska omkring nätverket och hur 
restauranger skulle kunna anordna gemensamma informationsträffar: 
 

Om man tänker att man har ett nätverk så har man oftast en styrelse och 
så har man olika regelbundna träffar där man träffas och diskuterar olika 
grejer och då kan man ju åtminstone använda det som en plattform för att 
bjuda in då till exempel tillståndsmyndigheten, eller kommunen, eller 
polisen, i ett informationsmöte. 
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Det diskuterades även vem eller vilka som skulle representera de olika restaurangerna i 
en sådan ”styrelse” och Ruda delar med sig av sin erfarenhet av nätverksbyggande i Res 
& Ät: 
 

Om jag får ge ett råd så skulle jag säga att det ska vara ägarna därför att 
om det är någon annan i restaurangen, säg köksmästaren eller 
hovmästaren, så kan det vara så att om inte ägaren ger sitt fulla stöd till 
det här så kan det vara svårt för personen ifråga att få tid att göra det här 
utan ägaren kan sätta på andra uppgifter och då får den här personen, som 
är egentligen utsedd, göra det med vänstra handen. Det måste börja med 
ägaren och ägaren ska i [annat] fall väldigt tydligt delegera det här till 
någon. Det beror ju förstås på ägaren, det behöver ju vara någon som 
finns på företaget. 
 

Norén illustrerar med ett exempel på ett nätverk som verkade fungera bra, nämligen 
Lantbrukarnas Riksförbund [LRF]. LRF håller i flertalet kurser och event. En person i 
riksförbundet arbetar under dem som en typ av sekreterare. Är man intresserad av något 
speciellt, till exempel marmeladkokning kan man höra av sig till denna sekreterare, som 
sedan ser till att anordna och knyta ihop kontakter för att finna en god lösning. Till 
exempel kan tiotalet personer involveras i ett enskilt projekt, kurser kan formas i uppgift 
att stödja projektet och efteråt görs en utvärdering och kanske fortsätter projektet även 
efter att denna process är klar. Ett problem som Norén trots allt uppfattade i detta 
nätverk var ändå just tid; 
 

Jag har ju pratat med bönderna i sig också och de säger att de inte har tid 
att gå på de här grejerna och visst är det ju en negativ sida men det är 
bättre att bli erbjuden någonting en gång i månaden [än ingenting alls]. 
 

Men vad är det då som verkar behövas för att ett nätverk ska fungera bra? Orre tror att 
den gemensamma målbilden är viktig. Till Sandström, Andersson och Norén, som alla 
är aktiva inom just restaurangbranschen ställs frågan; ”vad skulle göra att du spontant 
skulle vilja gå med i ett nätverk och lägga ner tid på det?”. 
Andersson förklarar i sitt skriftliga svar att han skulle kunna tänka sig att medverka i ett 
samarbete restaurangerna emellan men det skulle krävas att han som restauratör har 
något att vinna på det; ”med andra ord att jag kan tjäna pengar på detta. Det positiva är 
att man lär känna andra, hur andra löser sin verksamhet, drift, nya kontakter och 
personalfrågor”. Noréns svar behandlar det hypotetiska nätverkets sammankomster: 
 

Jag är inte så bra i de här konstlade situationerna, jag är väl lite för blyg 
för att sitta med tjugo människor runt ett bord och vräka ur mig vad jag 
kan och vad jag är intresserad av. Mitt behov är ju att det är en väldigt 
avslappnad, öppen miljö där det inte finns jättemycket struktur.  

 
Sandström menar å andra sidan att branschens brist på extra tid skulle kräva produktiva 
möten: ”Att det blir någon sorts effektivitet på något sätt, att det leder till att turism blir 
bättre i Umeå och verkligen också att det leder till att kommunen engagerar sig och 
lyssnar på vad näringslivet vill ha”. Sandström understryker också att det är viktigt med 
engagemang från restauratörernas sida: 
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Det som är viktigast tycker jag med ett nätverk, om man ska vilja gå med 
i det och jobba med det och ändå ha någon typ av kontinuitet i 
samarbetet, det är ju att det fungerar och att man känner att man får något 
utbyte av det så att det inte bara blir någon typ av symboliskt arbete som 
bara finns där för att det ska se bra ut eller att inte alla kommer. (…) 
Även om Ullas Kondis på västerslätt som kanske är två anställda inte kan 
ha samma möjligheter, men ändå att de flesta är med på något sätt i den 
mån man har tid och kan. 

 
Orre har också en del spekulationer kring vad som skulle kunna resultera i ett 
misslyckande av samarbetet: 
 

En risk är att varje företagare har sin egen idé om vad som är bäst och 
inte anser sig ha tid och råd att engagera sig kollektivt. Därför krävs en 
bra samordning och organisation. Alla måste känna motivation för att 
orka och för att prioritera projektet. 
 

Norén påpekar även han bristen på tid och berättar att han tyvärr prioriterade väldigt lite 
annat under sin period som kökschef på Viktor.  

Det är ju alltid ett problem i branschen, att man har så lite tid över till 
något annat än att leverera den produkt som man är gjord för, anställd 
för. Det är ju extremt få företag som verkligen har den där lyxtiden att ha 
en person, eller några timmar, till att bara göra någonting annat, det är ju 
så liten avkastning. Tyvärr har det ju varit så att alla timmar som är inom 
företaget ska liksom generera i pengar till företaget. Det blir ju på 
volontärbasis, utanför ens arbetstid som man skulle gå dit kanske, för 
många skulle det nog bli så.  

Sandström ger ett liknande svar; ”Så är det väl för alla restauranger, många har väl lite 
tid och ekonomin är ganska snäv, man har ju inte en helanställd som bara jobbar med 
sådant”. Och för att få folk att engagera sig, trots tidsbrist, är det viktigt att man, som 
Norén säger ”förklarar hur nätverket fungerar (…) Framförallt om man går till en grupp 
människor som aldrig kanske ens tänkt sig att använda ordet nätverk” att varje medlem 
känner sig bekväm att ta plats; 
 

En av de viktigaste sakerna tycker jag, det är ju den här att det blir någon 
slags spontan grej, att två eller tre gånger av tio så är det ingenting 
överhuvudtaget utan att då är man bara där och fikar eller umgås. En 
väldigt avslappnad, öppen miljö där det inte finns jättemycket struktur. 

 
 Norén spånar på hur ett nätverk skulle kunna användas: 
 

Jag tror man måste känna att man får hjälp med sina problem (…). De 
flesta kommer ju kanske dit med tio saker de behöver liksom, de behöver 
bra kontakt för att göra någonting, de har problem med egenkontrollen 
eller de behöver en ny kock, eller de håller på att utveckla en ny 
uteservering och behöver en snickare som de kanske vill prata med någon 
om; ni hade ju en fin uteservering? 
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Norén arbetar ju själv vid Restauranghögskolan i Umeå och han ser möjligheter att även 
involvera restauranghögskolan i regionens arbete, på lokal nivå. Sandström fick också 
idéer på exempel för hur nätverket kunde användas: 

 
Vi har haft kontakt nu med en kille som ska öppna slakteri i Umeå, och 
det är det första slakteriet sen Scan-slakteriet la ner, så alla djur, även om 
de är avlade här, skickas till Gävle eller Strömsund för att slaktas. Då kan 
man ju kanske i ett nätverk också jobba för att han då ska lyckas, visa 
intresse och stötta när det är lokala aktörer som faktiskt vill satsa. Där är 
det väl en fin gräns för många kanske vill ha det som sin egen grej men 
samtidigt dela med sig. Många av olika slakterier måste sälja ut allt och 
då kanske inte en krog kan köpa allt utan då måste man ju vara flera för 
att den ska kunna överleva. Sådana saker vore ju bra också om man 
kunde samarbeta med, framförallt nu då om det nu öppnas ett slakteri, att 
man kanske kommer överens om att i den mån man kan köper man från 
det slakteriet så att det kan fortsätta existera och utvecklas, för regionen 
då. 
 

Sandström beskriver även att andra samarbeten, till exempel med tillståndsmyndigheten 
och polisen i frågor om alkohol och narkotika, vore bra. Utbildningar skulle kunna 
effektiviseras genom samverkan, detta skulle ju även gynna t. ex polisen och deras 
ekonomi, då det skulle kunna innebära mindre fylla i centrala Umeå. Även samordning 
när det gäller t. ex sopsortering och kompetensutveckling genom utbildningar skulle 
vara gynnsamt; ” då kanske SHR kan komma hit och hålla i en gemensam avtalskurs 
istället för att varje enskild pol ska skicka var sin representant ner till Stockholm, de 
flesta utbildningar som SHR håller är ju i Stockholm”. Även Norén diskuterar kring hur 
man skulle kunna samarbeta, men på mera praktiskt nivå i form av evenemang; ”Du är 
ju en jävel på att köra skoter och jag är ju en jävel på att steka muurikka, ja men då gör 
vi det här tillsammans.” 
 
Orre diskuterar begreppen tidsbrist och engagemang; ”De måste vara beredda att satsa 
och ha tid för möten och gemensamt arbete samtidigt som de ska hålla sin verksamhet 
igång.” Vad Orre också menar är att det är viktigt att de medverkande företagen är 
villiga att ge för att få tillbaka. ”Min erfarenhet har varit att företagarna, som i vanliga 
fall är konkurrenter, lätt ser till sina egna intressen och det kan skapa konfliktsituationer. 
Alla måste se att de har något att vinna på samarbetet.” Andersson uttrycker att 
samarbetet kan påverkas negativt av att konkurrerande restauratörer ska försöka dela på 
”kakan”, när de annars brukar slåss om den.  Orre och Andersson har givit en del åsikter 
som behandlar konkurrens, men Norén antyder att ett större nätverk i sig kan bidra till 
en större förståelse för vad man faktiskt kan utvinna ur ett nätverk. Ju större nätverk, ju 
större chans att fler öppna och drivna människor finns med: 
 

Man brukar väl säga att det finns mycket prestige i yrket, att det kanske 
är svårt att dela med sig men egentligen ska man ju inte dit och tigga 
recept av varandra. Det borde inte vara något problem om man har öppna 
människor.  Jag tror man vinner på den breda skaran, då kommer man 
ifrån problemet. 
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Göransdotter betonar dock tydligt att ”även om vi är konkurrenter så är vi 
samarbetspartners”. T. Carlsson talar också om konkurrensen och vikten vid att se vad 
man kan vinna i ett nätverk: ”om man la bort affären och såg till hur kan man 
tillsammans utveckla sig till exempel kring kunskaper kring menyer och miljöfrågor, 
egentligen basala horisontella saker som skulle göra så att alla blev väldigt mycket 
bättre”. T. Carlsson pekar också på att det är viktigt att argumentera för och 
kommunicera hur alla medverkande kan vinna på nätverket: Regional utveckling kan 
vinna på dem, de kan vinna tillbaks”. Björn håller med om att ett av grundstegen nog är 
att få restaurangägarna själva att förstå vad de har att vinna på ett nätverk. R. Carlsson 
säger att ”Det är ett sätt att visa ett socialt ansvarstagande” och menar att restaurangerna 
vinner på en samverkan med kommun för att uppnå mål, om inte annat ut 
marknadsföringssyfte. 
 

5.7 Representant och ansvarig 
 
Under arbetes gång har tankar och idéer om en typ av ansvarig person växt fram, någon 
som är väl insatt i entreprenöriella metoder och ser över det operativa i uppstartandet av 
nätverket. Respondenterna har tillfrågats om deras tankar omkring detta, vem denne bör 
vara, vad denne bör ha för uppgifter och så vidare. 
 
Barbro Ruda har utifrån sitt arbete med Res & Ät sett vikten av att en person står som 
ansvarig för nätverksbyggande. 
 

Något sådant behövs nog, för det sköter inte sig självt. Och det är ju en 
brist i det projektet som jag nu gör, att i och med att projektet nu tar slut 
är det ingen som håller i det här nätverket. Tyvärr, kan jag ju säga att jag 
är ganska säker på att det här nätverket (inom Res & Ät) kommer att dö, 
sådär sakta men säkert rinna ut. Man skulle ju hoppas att det skulle leva 
av sin egen kraft, men företagen tror jag inte ser tillräckligt mycket nytta 
för att själva orka, hinna, vara initiativrika och själva hålla upp det här 
nätverket. 
Det här med nätverkande har ju en tendens att dö när ingen håller i det, 
att det ska alltid liksom finnas någon som driver det här. Om ett nätverk 
ska leva av sig självt så är det jättesvårt.  Det måste liksom finnas någon 
som är ansvarig.  Om man tänker sig ett restaurangnätverk i Umeå så ska 
det finnas någon ansvarig och då, så fort det är någon ansvarig, så 
kommer det att kosta pengar. Det är ju någon som ska finansiera det på 
något slags vis. 
 

Göransdotter belyser också problemet med ett projekts karaktär att ha en start och ett 
slut, denna gång gäller det Umeå 2014: 
 

Kulturhuvudstad kan ju vara en katalysator fram till 2014 men sen så tar 
det ju slut och vi ska ju fortsätta leva efter det. Ett projekt med ett start 
och ett stopp, men det här ska ju vara en process, att bli en delaktighet i 
samhället. 
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Göransdotter håller också med Ruda om att en person i nätverket borde fungera som 
kontaktperson till kommunen och T. Carlsson är inne på samma spår: ”Ja det är ju en 
typisk projektledare som vi pratar om som arbetar med sådana här utvecklingsfrågor. 
Det är ju helt naturligt att en sådan finns, tycker jag.” Samtidigt ser Göransdotter att 
dessa krafter kan finnas inom nätverket och tycker att: ”Vi själva i restaurangbranschen 
bildar ett nätverk och driver frågorna själva, på vår arbetstid”. 
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6 Analys och slutsatser 
 

Här följer en analys av beskrivna teorier och vår insamlade empiri. Varje teori 
analyseras separat tillsammans med empiri. I detta kapitel finner läsaren exempelrutor 
där vi illustrerar användningsområden för vår analys, detta för att öppna upp och 
underlätta för läsarens egna reflektioner. Exempelrutorna är också till för att skilja på 
vad som är målande exempel och ren analys. Delanalyserna efterföljs sedan av 
slutsatser i punktform. I efterföljande kapitel sammanfattas dessa slutsatser för att 
appliceras på modellen. Ordningen för delanalyserna följer i stort sett samma 
disposition som teorierna i vårt teorikapitel. Avslutningsvis återfinns även delanalyser 
som behandlar vår modell för samarbete samt en mera ingående analys av Umeå och 
Umeå kulturhuvudstad 2014. 

 
 

6.1 Entreprenörskap 
 
Som nämnt i inledningen till denna studie är en av statens viktigaste uppgifter att skapa 
förutsättningar för en hållbar regional utveckling och att detta kommer att göras med 
lokala och regionala krafter (Svensk Turism AB, 2007). Göransdotter påpekar att en av 
fördelarna med restaurangbranschen är att ägarna finns på plats, i Umeå och är därmed i 
position att snabbt kunna agera efter krav på förändring inom regionen. Vidare håller R. 
Carlsson med Hall och Macionis (i Novelli, 2006) om att restauranger (mat) är viktigt 
för en regions image och karaktär. Därmed styrks det ytterligare att staten bör 
uppmärksamma denna bransch, en lokal och regional kraft, som ovärderlig i 
utvecklingssynpunkt. 
 
Svensk turism (2010) understryker turismens vikt för regional utveckling och har via 
undersökningar kommit fram till att besöksnäringen är i behov av nära samverkan och 
bör fokusera på att stimulera innovation och entreprenörskap. Ett uppstartande av ett 
entreprenöriellt nätverk inom besöksnäringen ter sig därmed som en naturlig 
handlingsplan för de regioner som strävar efter regional utveckling, detta resonemang 
återfinns i vår egenhändigt komponerade modell nedan. 

 

 

 

 

 

 
 
Denna studie fokuserar på att designa ett förslag för hur ett samarbete mellan kommun 
och restaurangbransch skulle kunna se ut. Detta samarbete bygger delvis på att 
restaurangerna organiserar sig inom ett nätverk. Ett nätverk som vi menar bör vara 
entreprenöriellt, bland annat på grund av den information som återges under rubriken 

))))))+*!$/0) !

!

"&+!"1!"&2!$"((+)
)))))))))))&3+,"!.)))))))+*!$/0)



,3!

!

”inledning” samt på grund av de slutsatser som kan dras från föregående stycke. Vårt 
förslag är, i enlighet med Schumpeters (i Bygrave & Zacharakis, 2008), Bygrave och 
Zacharakis (2008) beskrivning av entreprenörskap, entreprenöriellt i och med att det 
innebär ett nytt sätt att organisera sig inom befintliga företag; restauranger som tidigare 
arbetat enskilt organiserar sig inom ett nätverk och utvecklar ett samarbete med en 
annan sektor. Förslaget innebär vidare att nätverket ska vara uppbyggt på 
entreprenöriella grunder och fungera innovativt. Som teorierna kring entreprenörskap 
dock understryker; att endast vara påhittig och kreativ gör ingen entreprenör, för att 
nätverket ska fungera entreprenöriellt måste restaurangägarna också ta ett ägandeskap 
över projektets mål och över de idéer som genereras inom nätverket (Bygrave & 
Zacharakis, 2008; Morris et al., 2008).  
 
Hur förmås restaurangägarna då att ta detta ägandeskap? För att nätverket ska kunna 
agera entreprenöriellt krävs det att det styrs därefter. Morris et al. (2008) menar att 
delegering av uppgifter leder till att personen ifråga tar ett ägandeskap över uppgiften. 
Vidare understryker han att direktiv kan utdelas inom entreprenöriell verksamhet men 
att dessa direktiv ska fokusera på vad som är det önskade resultatet; nämligen själva 
handlingen. Hur man når målet ska inte vara bestämt. Denna vetskap ligger som grund 
till slutsatsen att nätverket bör anta ett gemensamt mål med dess samarbetspartner 
kommunen, men sedan generera egna idéer för hur de vill jobba mot detta mål. Som 
Göransdotter påpekar tar kommunen sällan den operativa fanan själv vilket rimmar väl 
med det entreprenöriella samarbete som vår modell föreslår. Man skulle kunna se det 
som att kommunen kommer att delegera uppgiften ”kulturhuvudstad 2014 inom 
restaurangbranschen” till nätverket som sedan utformar egna kreativa sätt att nå detta 
mål. I exemplet nedan bekräftar Norén att en gemensam målbild kan erbjuda tillfällen 
att uppträda entreprenöriellt. 
 

Norén demonstrerar under sin intervju hur restaurangerna skulle kunna agera 
entreprenöriellt mot ett gemensamt mål, då det omtalade målet var Umeå 
kulturhuvudstad 2014. Han menar att restaurangerna borde ta vara på de 
möjligheter som kommer med projektet och gav flera idéer på olika evenemang 
som han som restauratör hade kunnat tänka sig att anordna. 

Slutsatser: 
 

• Att starta upp ett entreprenöriellt nätverk inom restaurangbranschen skulle vara 
främjande för turismen och därmed bidra till den regionala utvecklingen. 

• Nätverket och kommunen ska anta ett gemensamt mål som sedan ”delegeras” till 
nätverket. 

• Nätverket ska jobba självständigt och agera kreativt för att nå detta mål. 
 

6.2 Styrning och kontroll 
 
Eftersom vi strävar efter att samarbetet mellan restaurangerna och kommunen ska bygga 
på en entreprenöriell grund blir frågan om kontroll en komplicerad diskussion. Då fel 
sorts kontroll kan kväva den entreprenöriella andan (Morris et al., 2008) är det 
motiverat att noga fundera kring vilken typ av struktur och kontroll som bör innefattas i 
modellen vilket styrks av Svensson et al. påpekande av rätt sorts styrning i anknytning 
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till nätverk. Rudas beskrivning av Res & Ät visade att det fanns tydliga regler om hur 
projektets nätverk skulle fungera; hur sammankomsterna skulle vara utformade, hur 
restaurangerna skulle samverka, vilka som fick delta m.m. Flera av respondenternas 
åsikter om Gastro Botnia Livsmedel och Res & Ät visar dock att för hårda regler och 
direktiv inte bara är skadligt för kreativiteten utan även kan skrämma bort potentiella 
medlemmar.  
 
Morris et al. (2008) beskriver den goda entreprenöriella kontrollen som 
kommunikationsbaserad. Den nationella strategin för besöksnäringen i Sverige 
uppmärksammar också vikten av ett aktivt informationsflöde som beskriver mål, 
tillvägagångssätt och behov av resurser för lokala aktörer som sedan själva med denna 
information kan ta ansvar över vad de bör och kan åstadkomma. Intervjuerna visade 
dock att det idag saknas en tillfredställande kommunikationslänk mellan kommun och 
restaurangbransch.  
 

Det framgick att en del av respondenterna hade ett intresse för att delta i projektet 
Umeå kulturhuvudstad 2014 men inte blivit informerade om hur de skulle gå till 
väga. Man kan därmed säga att det finns en vilja bland restaurangägarna att bidra 
till ett kommunalt projekt men att denna resurs inte utnyttjas maximalt idag. 
Genom att uppmärksamma och dra nytta av detta skulle Umeå kulturhuvudstad 
2014 också följa ett av sina grundläggande mål med projektet; ”Vårt mål är att 
den samlade kreativa potentialen i Umeå ska utnyttjas maximalt” (Umeå 2014, 
2010) 

 
Ovanstående exempel visar att Umeå kulturhuvudstad 2014 inte riktigt lyckats med att 
tillämpa strategin Open-Source i och med att idéer genereras utanför projektet men inte 
fångas upp/flödar in. Kommunikationen har inte fungerat vilket understryker vikten av 
ett tillfredställande informationsflöde i vår modell. Metoden Open-Source har dock flera 
fördelar om den fungerar och samarbetet mellan kommun och restaurangbransch har 
mycket att vinna på att jobba på detta sätt. En stads restauranger är inte bara en plats att 
äta på utan även en plats där invånarna vistas och möts på sin fritid, vilket därmed också 
ger en plats där man kan nå ut till medborgarna. Att med hjälp av metoden Open-Source 
involvera restaurangbranschen i kommunala projekt innebär möjligheten att 
kommunicera ett budskap till en bredare publik och på ett nytt sätt (Morris et al., 2008). 
 

Med Umeå kulturhuvudstad 2014 som exempel kan man tydligt se fördelarna med 
att tillämpa Open-Source inom samarbetet i vår modell; restaurangerna utgör en 
social mötesplats för en stads medborgare, via denna kanal kan kulturen nå ut till 
de människor som inte aktivt väljer att köpa en biljett och delta i 
teaterföreställningar och konserter. Restaurangerna kommer i kontakt med dessa 
människor varje dag och har sannolikt därmed speciell kännedom om deras behov 
och preferenser. Denna information kan användas till att generera idéer för hur 
dessa människor ska få uppleva och engageras i Umeå kulturhuvudstad 2014. 
Därmed bidrar nätverket till att ett av projektets grundläggande mål uppnås; att 
hela stadens invånare involveras i det kulturella projektet (Umeå 2014). 
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Metoden Open-Source är inte bara användbar i samarbetet mellan nätverket och 
kommun utan också inom nätverket restaurangerna emellan, något som styrks av 
Svensson et al som menar att nätverk med utvecklingsmål gynnas av öppet lärande från 
externa källor. Ambitionen blir då att kreativa idéer för hur målbilden ska uppfyllas 
kommer att flöda öppet mellan aktörerna, samt in och ut ur nätverket. Detta försvåras på 
grund utav den konkurrens som råder restaurangerna emellan, Orre menar dock att 
restaurangerna måste se nyttan med nätverket och vara villiga att ge för att få tillbaka 
trots att de är konkurrenter. Som Morris et al. (2008) förklarar kan en god idé vara 
fantastisk men ”icke kompatibel med företagets policy” om denna idé istället för att 
förkastas diskuteras inom nätverket kan det leda till oväntade resultat. I och med att idén 
granskas av nya kritiska ögon som inte är färgade av företagskulturen är det sannolikt 
att idén förändras efter en diskussion. Kanske kan upphovsmannen till idén efter en 
sådan diskussion hitta en form som tillåter företaget att använda den, kanske är en annan 
restaurang intresserad av att vara med på projektet vilket resulterar i resurser som gör 
projektet möjligt, kanske ger idén inspiration till andra kreativa idéer. Poängen med alla 
dessa ”kanske” är att möjligheterna med att låta idéer flöda fritt mellan företagen är 
många och lovande. 
 
Förutom att nätverket bör struktureras av en god kommunikation delvis med hjälp av 
metoden Open-Source är det relevant att fråga sig om någon övrig struktur ska 
förekomma och hur den i sådana fall bör se ut. Sandström efterfrågade effektiva möten 
som leder framåt medan både Norén och Ruda poängterade vikten av det avslappande 
sociala mötet. Ruda tog även upp problematiken i restaurangbranschens föränderliga 
ägarförhållanden vilket gör det svårare att få ett nätverk att fungera. Detta visar på att en 
operativ struktur är nödvändig, en struktur som ser till att samarbetet fungerar trots olika 
sorters behov samt att nätverket lever vidare trots kontinuerliga ägarbyten. 
 
Så hur ska denna struktur utformas och vem ska göra det? Syftet med denna studie är att 
utforma ett förslag som ska kunna ligga till grund för ett samarbete mellan kommun och 
restaurangbransch. Att modellen endast ligger som grund innebär att aktörerna sedan 
själva ska utforma ramar och riktlinjer för hur nätverket ska fungera. Vi kommer därför, 
som tidigare förklarats i denna uppsats, inte att diskutera detaljer kring den operativa 
strukturen utan fokusera på de större generella bitarna av samarbetet samt den 
detaljinformation som framkommit från de kvalitativa intervjuerna.  
 
Göransdotter anser att restaurangerna själva ska driva nätverket på sin egen arbetstid 
men föreslog att det inom nätverket/styrelsen bör sitta en person som har en god kontakt 
med kommunen. Ruda menar dock att restaurangbranschens speciella natur (tidsbrist, få 
anställda, dålig ekonomi) kräver att en ansvarig person håller i nätverket och att 
restaurangernas motivation till att hinna och orka vara initiativrika är beroende av detta. 
Orre talar också om motivation och hur viktigt det är att restaurangägarna ser vad de 
kan vinna på ett samarbete, att deras engagemang hålls uppe för att de ska orka och 
hinna prioritera nätverket, en åsikt som stärks av teorier som menar att ett väl 
fungerande nätverk bör vara uppbyggt på engagemang och en vilja att 
utvecklas(Svensson et al. 2001). Både Ruda och T. Carlsson menar att restaurangägarna 
absolut förstår fördelarna med ett sådant nätverk som vår modell beskriver men att det 
är svårt för ägarna att genomföra det i praktiken. Näst intill alla respondenterna 
uppehåller sig kring problematiken med restaurangägares tidsbrist och dåliga ekonomi 
och relaterade detta till hur man skulle kunna motivera dem till att offra tid på ett sådant 
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nätverk som vår modell föreslår. Andersson svarar direkt på denna fråga med det 
kraftfulla ordet ”pengar”, för att han skulle vilja organisera sig i ett nätverk krävs det att 
han kan se hur han tjänar på det. Som Ruda påpekar är tid lika med pengar i denna 
bransch och Norén styrker detta med sin anekdot om hur det var när han jobbade som 
köksmästare på Victor; att alla arbetstimmar skulle generera i pengar direkt in i 
företaget. Som både Orre och Ruda beskriver krävs det en bra samordning och 
organisation för att restaurangerna ska ha tid och råd att kunna investera sitt 
engagemang i nätverket.  
 
Denna problematik leder till frågan; vem har tid till, samt råd med, att vara den drivande 
kraften inom nätverket? Ruda menar att en ansvarig person som håller i verksamheten 
är nödvändig medan Göransdotter vill se nätverket självständigt. Med tanke på den 
tidsbrist som råder inom branschen är det dock svårt att se att en sådan person skulle 
finnas att tillgå inom restaurangerna. En anställd ansvarig person som inte styr, utan ser 
till att kommunikationen fungerar, ger riktlinjer, driver nätverket framåt och 
upprätthåller den operativa strukturen kan vara ett sätt att komma runt problemet. Denna 
person bör också vara väl insatt i entreprenöriell verksamhet och aktivt verka som en 
samhällsentreprenör som ser till att nätverket håller rätt målbild. T. Carlsson menar att 
det är naturligt att en projektledare figurerar inom ett sådant nätverk som vår modell 
beskriver men som Ruda påpekade kostar en sådan anställning pengar. Flera av 
respondenterna har visat sig vara avogt inställda till EU-medel, inte minst Ruda som 
menar att det snarare försvårade Projektet Res & Ät än vad det hjälpte. Utifrån åsikterna 
kring EU-medel kan man ifrågasätta om det är så lämpligt att vända sig till denna 
myndighet för finansiella resurser? Kan finansiella medel för en sådan anställning 
komma från annat håll? I och med att regeringen sagt sig aktivt stödja projekt som 
förenar gastronomi, turism och regional utveckling är det kanske också skäligt att räkna 
med deras stöd för ett sådant här projekt? Med dessa frågor hängande i luften lämnar vi 
dock den ekonomiska diskussionen och låter analysen återgå till ämnet 
samhällsentreprenörskap, den ekonomiska frågan är högst relevant men ryms inte att 
vidare diskuteras inom denna studie. Det ska dock nämnas att det är svårt att föra en 
diskussion om de ekonomiska aspekterna innan det är någorlunda fastställt vad som 
faktiskt ska betalas för. Vi har bedömt att ett uppstartande av själva nätverket kräver en 
organiserande person vilket är den enda säkra ekonomiska kostnaden som vi på förhand 
kan spekulera kring. En diskussion kring hur samarbetet ska fungera ekonomiskt bör 
vara ett kontinuerligt inslag inom nätverket allt eftersom det utvecklas och formas. 
 
Slutsatser: 
 

• En operativ struktur krävs, bland annat för att ta hänsyn till aktörers varierande 
behov. 

• Kontrollen inom samarbetet ska bygga på kommunikation, Open-Source, och en 
operativ struktur. 

• Modellen ska innehålla en ”ansvarig”, denna person ska komma ”utifrån” och 
anställas med uppgiften att starta upp, driva och assistera nätverket på 
samhällsentreprenöriella grunder. 

• EU-medel är en svårhanterad resurs. 
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6.3 Samhällsentreprenörskap 

 
Det finns, som tidigare nämnt, många fördelar med att modellen bygger på en 
entreprenöriell grund. I och med att vårt förslag innebär att nätverket samarbetar med 
kommunen och jobbar med samhälleliga mål talar vi här om definitionen 
samhällsentreprenörskap. 
 
Samarbetet som vi föreslår rymmer alla tre former av samhällsentreprenörskap som 
Rønning et al. (2010) beskriver. Kommunen skulle i vårt förslag agera 
samhällsentreprenöriellt genom att skapa en omgivning som stimulerar entreprenörskap 
och skapandet av nya idéer. Nätverket grundas på en samhällsentreprenöriell grund i 
och med ambitionen att idéer ska flöda fritt; en samhällsentreprenör identifierar och 
utvecklar idéer för sig själv såväl som andra aktörer i samhället. Hela samarbetet är 
samhällsentreprenöriellt i sig eftersom det ämnar kollektivt exploatera de möjligheter 
som nätverket och aktuella projekt genererar vilket i sin tur bidrar till regionens 
utveckling. Vidare kan man delvis analysera vårt förslag genom Rønning et al. (2010) 
beskrivning av kommunen som samhällsentreprenör med hjälp av illustrationen Umeå 
kulturhuvudstad 2014.  
 

Genom Umeå kulturhuvudstad 2014 agerar kommunen samhällsentreprenöriellt i 
och med att projektet ägs av kommunen och mycket av de resurser som behövs 
kommer att måsta tillgodoses av denna instans. Om projektet antas som ett aktivt 
mål av nätverket är det däremot inte bara kommunen som står för riskerna. 
Restaurangerna skulle i vår modell också utsättas för risk i och med att de 
investerar sin tid och sitt engagemang i nätverket och dess aktuella målbild. 
Därmed innebär vårt förslag på samarbete inte rent kommunalt 
samhällentreprenörskap. 

 
Samhällsentreprenörer jobbar för tillväxt och utveckling vilket i sin tur gynnar 
kommunens strävan efter regional utveckling, men vad motiverar restaurangerna till att 
vilja agera samhällsentreprenöriellt? Både Orre och Andersson poängterar att 
restauratörerna måste kunna se hur de vinner på ett engagemang, Norén pratar om 
direkta pengar in i företaget. För att kunna engagera nätverket i kommunala projekt 
måste det alltså vara tydligt vad restauratörerna får ut av det. 
 

Vad har nätverket att vinna på att anta ett projekt/mål som Umeå kulturhuvudstad 
2014? Ett engagemang i detta projekt innebär att de kan vara med och påverka 
vad som faktiskt visas upp som kultur i staden och var. Som Orre säger är det 
också en chans att marknadsföra staden som ett bra besöksmål, något som 
resulterar i en ökning av turism och därmed genereras det direkta pengar in i 
företaget, om än på sikt. 

 
Sandström nämner att det är viktigt att kommunen lyssnar på vad näringslivet vill ha. I 
och med att restauranger ofta är små företag med liten omsättning har de kanske ofta 
inte så mycket att säga till om i jämförelse med större företag. Som en samlad 
organiserad kraft i form av ett nätverk får restaurangerna dock en kraftfullare position 
att påverka kommunen, inte minst i och med det samarbete som vår modell föreslår. I 
och med att nätverket väljer vilka samhälleliga mål/projekt som de vill engagera sig i 
bidrar de också till att forma staden. Att agera samhällsentreprenöriellt höjer därmed 
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branschens status i näringslivet och, som R. Carlsson säger, visar på ett socialt 
ansvarstagande. 
 
Slutsatser: 
 

• För att kunna engagera nätverket i samhällsentreprenöriella projekt måste det 
vara tydligt vad restauratörerna har att vinna på det. 

• En organisering av restaurangbranschen kan leda till en kraftfullare maktposition 
och högre status inom näringslivet. 

• Väljer nätverket att engagera sig i projekt som gynnar den regionala 
utvecklingen genom att stärka Umeå som besöksmål genererar det sannolikt 
även pengar till företaget. 

 

6.4 Samhällsentreprenörkapets resurser och nätverk 

 
Enligt Rønning et al. (2010) gynnar ett nätverk samhällsentreprenörens tillgång till 
värdefulla resurser; resurser som ses som en del av den entreprenöriella miljön. Ett 
nätverk bör alltså resultera i en god entreprenöriell miljö i och med att det tillgodoser 
behovet av både human- och socialkapital.  
 
De restauratörer som medverkar i vårt föreslagna nätverk kommer att bidra med 
värdefullt humankapital som kunskaper och erfarenheter, både från branschen och från 
andra privata intressen. Vidare är nätverket i sig ett socialt kapital i och med att det ser 
till att dessa kunskaper och erfarenheter möts, därmed skapas nya möjligheter som ska 
resultera i kreativa sätt att nå det gemensamma målet. Tittar vi på de resurser som 
skapas när relationer formas restaurangägarna emellan träder många av dem tydligt 
fram i form av typiska företagsresurser; fysiska ting som utrustning och rekvisita.  
 

Ännu en gång får Noréns förslag med muurikkahäll och skoter stå som exempel, i 
detta fall på hur tillgång till resurser skulle kunna uppnås genom socialt kapital, 
relationer. Ett exempel involverar just kunskaper kring skoterkörning och 
matlagning över muurikkahäll, där skotern, eftersom att den är ett fysiskt ting och 
används i företaget, skulle kunna ses som en företagsresurs, kunskapen att köra 
skoter hör till humankapitalet. Samordning av dessa två med tillgång till 
muurikkahäll och kunskap om hur man använder den är direkt kopplat till det 
sociala kapitalet. Vidare visar Sandströms exempel med slakteriet att tillgången på 
lokala råvaror, skulle kunna öka med hjälp av ett nätverk. Öppnas ett slakteri upp 
i Västerbotten utvecklas också regionen vilket möter den kommunala målbilden 
regional utveckling. Det kan därmed ses som ”win-win”-situation för båda parter. 
Norén och Sandströms uttalanden tyder på att det redan finns en början till 
struktur i Umeås restaurangbransch som har möjlighet och vill bidra till regional 
utveckling. Om vi ponerar att Kulturhuvudstad 2014 hade en representant att 
tillgå i ett samarbete med restaurangnätverket hade det även där öppnats en kanal 
för flöde av resurser i form av kontakter, eventuellt material och kunskap om 
kulturella event. 

 
Malecki et al. (2010) beskriver de små och stora företagen och hur de kan dra nytta av 
varandra i ett nätverk. Vi har valt att se kommunen, eller regionen som ett ”större 
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företag” och genom vårt förslag tillämpar samarbetet de teorier som menar att det finns 
ett antal fördelar för stora och små företag att samarbeta med varandra. Precis som 
teorin säger understryker Göransdotter att restauranger ofta är små, flexibla företag 
vilket betyder att de är mer benägna att ta risker och därmed agera entreprenöriellt efter 
vad marknaden kräver. Även Ruda påpekar att restaurangbranschen nog kan vara en av 
de mest föränderliga vi har i samhället vilket har sina nackdelar men i detta fall är ett 
stort plus. I praktiken betyder det att kommunen har en hel del att vinna på ett utökat 
samarbete med denna bransch i och med att restaurangerna har friare tyglar att förändra 
sig och arbeta mot ett gemensamt mål än vad större företag kanske har. Vidare har små 
företag enligt Christensen (1991) lättare för att kommunicera effektivt och då vi redan 
konstaterat att det är en av de viktigaste ingredienserna för ett lyckat entreprenöriellt 
nätverk är detta en klar fördel. Om det mindre företaget exemplifieras av restaurangen 
representerar kommunen det större företaget, i vårt förslag går dock restaurangerna 
samman i ett nätverk vilket komplicerar beskrivningen; restaurangerna är fortfarande 
små företag med sina nackdelar och fördelar, men tillsammans utgör de en större 
samarbetspartner för kommunen. Samarbetet här ligger alltså inte mellan den enskilda 
restaurangen och kommunen utan mellan nätverket och kommunen/samhället. Den 
enskilda restaurangen kan dock använda sina fördelar som liten restaurang, exempelvis 
flexibilitet, för att agera i enlighet med nätverkets målbild vilket då ska vara gemensam 
med kommunen. Ett samarbete mellan kommun och nätverk innebär därmed att 
kommunen drar fördelen av att samverka med mindre företag. 
 
Sett från det andra perspektivet kan lillebror lära sig av storasyster; som respondenterna 
konstaterat finns det inget fungerande samarbete inom Umeås restaurangbransch och 
när det gäller samordning bör kommunen ha lång erfarenhet och en mer utvecklad 
kunskap. Vidare kräver en sådan här satsning sannolikt finansiella resurser som det 
större företaget har andra möjligheter att bidra med.  
 

Göransdotter gav förslaget att vissa av de sponsorpengar som näringslivet 
investerat i Umeå kulturhuvudstad 2014 skulle kunna disponeras i ett sådant 
nätverk som det vi föreslår om nätverket antog målbilden Umeå kulturhuvudstad 
2014.  

 
Ovanstående exempel antyder att de projekt som drivs inom nätverket skulle kunna stå 
för en del av de finansiella resurser som kan komma att behövas. Vidare beskrev 
Göransdotter kommunen och region Västerbottens roller i samhället som stödjande 
instanser som bidrar med finansiella resurser och stöd under en begränsad tid men att 
projekt sedan förväntas att kunna utvecklas till självständighet. Det är här relevant att 
knyta tillbaka till frågan kring den Ansvarige och var finansiella medel till en sådan 
anställning ska komma ifrån. Utifrån den information som vi fått av Göransdotter finner 
vi det lämpligt att detta är en resurs som till en början kommer från kommunen. På 
uppdrag av kommunen skulle denna person vara ansvarig för att nätverket startar upp 
och fungerar på ett samhällsentreprenöriellt sätt. Nätverket skulle sedan kunna ha som 
målbild att utveckla en struktur som bidrar till en ekonomisk möjlighet att själva avlöna 
den Ansvarige.  
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Slutsatser: 
 

• Ett nätverk innebär en ökad tillgång till både entreprenöriella resurser och till 
företagsresurser. Resurser som har en betydande roll för den entreprenöriella 
miljön. 

• Om Umeås restaurangbransch organiserar sig i ett nätverk skulle de i egenskap 
av mindre företag kunna hjälpa varandra i branschtypiska och lokala problem. 

• Om Umeå kommun väljer att ingå i ett samarbete som det vi föreslår öppnar de 
upp för effektivare kommunikation till företag som är flexibla och föränderliga. 

 

6.5 Strategiska allianser 
 
Ett samarbete mellan två företag kan alltså bringa flertalet fördelar, både när det handlar 
om samarbete mellan små företag och mellan större företag. Teorin om strategiska 
allianser behandlar just detta; hur större företag kan vinna på samarbete med varandra. 
Ser vi kommunen i fråga som det ena stora företaget och sedan nätverket som det andra 
uppstår en rad möjligheter för utbyte av resurser från båda håll. Detta innebär även att 
kommunen och nätverket i viss mån står som en enad organisation som jobbar 
tillsammans.  
 
I första skedet kan man titta på den allians som formas mellan nätverket och den 
offentliga sektorn, kommunen. Denna allians ska för nätverkets del bidra med 
finansiella resurser och kunskap kring samarbete, samt information om vilka projekt 
och målbilder som finns i deras omgivning; samhället, något som är värdefullt för en 
sådan trendkänslig bransch som restaurangbranschen. Den Nationella strategin för 
besöksnäring (Svensk Turism, 2010) understryker också att det här är viktigt att 
näringen själv kan kommunicera och visa var offentliga resurser bör investeras. Vidare 
pekar R. Carlsson på något som starkt går hand i hand med den samhällsentreprenöriella 
tänket; restaurangerna får en chans att visa på ansvarstagande i samhället, och därmed 
förbättrar de sin image utåt. Kommunen får i sin tur en breddad resursbas inom regional 
utveckling i och med att aktörerna inom nätverket kliver in med deras kunskap och 
idéer för att aktivt nå uppsatta mål inom området. Nätverket öppnar på så sätt upp för 
fler människor som arbetar för samhälleliga målbilder. Gemensamt för båda företagen 
inom alliansen är att det skapas tillgång till en större mängd information och kontakter. 
Det skapas också en typ av allians mellan nätverket och det aktuella projektet vilket 
resulterar i resurser i form av information, kontakter och eventuellt finansiella medel. 
 

Umeå kulturhuvudstad 2014 får i denna studie stå som den exemplifierande 
länken för kommunikation genom ett specifikt projekt. Vad skulle ett projekt som 
Umeå kulturhuvudstad vinna på denna allians? Vilka resurser skulle göras 
tillgängliga i detta fall? Illustrerat med Umeå kulturhuvudstad 2014 som 
samhälleligt mål skulle en gästrepresentant från projektet sitta med i nätverkets 
Styrelse och bidra med information om riktlinjer för projektet, vilka kulturella 
projekt som drivs och vad som kanske saknas. Vidare är det rimligt att antaga att 
Gästrepresentanten har kontakter inom den kulturella världen vilket kan utgöra en 
värdefull resursbas för de restauranger som väljer att arbeta med projektet. Vad 
Umeå kulturhuvudstad 2014 skulle vinna på att engagera nätverket är i grunden 
samma som kommunen de fördelar kommunen vinner genom ett samarbete; 
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samverkan med flexibla företag och har en nära koppling till den omgivande 
regionen och människorna i den. För Umeå kulturhuvudstad 2014 skulle 
restaurangerna kunna bidra med mötesplatser, matkultur och en betydande 
inverkan på Umeå stads image. 

 
Det finns dock vissa problem som kan uppkomma i och med strategiska allianser. Teng 
(2007) beskriver risken för opportunistiskt beteende och hur detta kan göra parter 
osäkra i samarbeten. Johansson (2006) menade i sin tur att konkurrens och samarbeten 
är oundvikliga inslag i samarbeten, vilket styrktes i och med att näst intill alla 
respondenter relaterade vårt förslag om samarbete till problemet med konkurrens.  I 
detta fall är respondenterna oroliga för att aktörer inte ska våga bidra med idéer och 
kunskap i syftet att hjälpa sina rivaler medan opportunistiskt beteende handlar om att 
samarbetspartnern utnyttjar situationen och skäl idéer för att använda det inom sitt eget 
företag.  
 
Norén menar emellertid att nätverket kan ha mycket att vinna på att involvera en bred 
skara av aktörer med olika sorters serveringar eftersom rivaliteten då sannolikt skulle 
minska. Svensson et al.(2001) står här på Noréns sida men av en annan orsak; en bred 
skara skulle bredda nätverkets perspektiv och främja nätverkets välmående. Sandström 
och Göransdotter belyser problemen med konkurrens, men menar att restaurangerna har 
gemensamma frågor som kan vara värda att diskutera och att de ändå till viss del är 
samarbetspartners. Lösningen på opportunistiskt beteende kan emellertid också 
användas för att motverka de konkurrensproblem som respondenterna talar om. 
Nätverket bör därmed använda sig av metoden Joint Venture, som innebär att deltagarna 
själva bestämmer hur mycket information och kunskap som de känner sig trygga med 
att delge, något som sannolikt kommer att utvecklas och förändras över tid. Vidare 
kommer samarbetet att vara fokuserat på olika projekt och hur man kan samarbeta kring 
dessa, vilket lämnar den övriga verksamheten/restaurangdriften ifred, något som Norén 
påpekade var en viktig ingrediens för att säkerställa restaurangernas genuina 
verksamhet. Även Svensson et al. (2001) argumenterar för att nätverket bör vara inriktat 
mot utveckling och kreativitet, en teori som får medhåll av Sandström i exempelrutan 
nedan. 
 

Sandström talar om vad som kan vara viktigt att fokusera på i ett sådant här 
nätverk, sådant som skulle kunna hålla samarbetet på rätt köl. Hon anser att 
frågorna bör ligga runt hur restauranger, projekt och kommun kan utveckla Umeå, 
vad kan locka människor till Umeå, vad för typ av aktivitet är värd att satsa på? 

 
När vi diskuterar konkurrens och svårigheter med samarbete är det även relevant att 
även ta hänsyn till den speciella karaktär som servicebranschen besitter. I och med att 
tjänsten existerar i det ögonblick som den skapas och är så beroende av de människor 
som skapar den, både anställd och gäst, är den därmed, på samma sätt som att den inte 
går att lagra, också omöjlig att direkt kopiera eller stjäla. Tjänstens kvalité sitter som 
tidigare nämnt i människorna som skapar den, inte i enstaka idéer, vilket betyder att 
restaurangbranschen har goda förutsättningar att kunna genomföra ett strategiskt 
samarbete utan att vara rädda för att deras konkurrensfördelar stjäls. Vikten av bra 
personal gör därmed att restauratören kan känna sig tryggare än aktörer i andra 
branscher med att diskutera kreativa idéer öppet.    
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Slutsatser: 
 

• Kommunen kan vinna i form av förbättrad kontakt med näringen, regional 
utveckling, ett nätverk som jobbar för samhälleliga mål. 

• Nätverket kan vinna i form av finansiella medel, information om omgivning, 
image av socialt ansvarstagande. 

• Risk för opportunistiskt beteende finns och detta är ett problem, eftersom att det 
kan minska restaurangers vilja att samarbeta i ett nätverk. 

• Nätverket bör tillämpa metoden Joint Venture för att motverka problem med 
konkurrens.  

• Nätverket bör bestå av en bred skara av olika sorters serveringar. 
• Nätverket bör fokusera på gemensamma problem och frågor som rör utveckling 

av Umeå. 

 

6.6 Modellen  
 
Detta avsnitt avser att analysera och sammanfatta insamlad data i direkt relation till vårt 
förslag om en form av modell. Denna diskussion ämnar fokusera på hur nätverket bör 
byggas upp och fungera utifrån insamlad empiri och teori.  
 
T. Carlsson funderar bland annat kring vilken funktion som nätverket bör inneha och 
menar att dess uppbyggnad bör vara anpassat efter den speciella företagsform som 
restaurangerna består av. T. Carlsson fortsätter med att väcka frågan om huruvida det 
handlar om ett kompetensnätverk eller ett organisatoriskt nätverk. Enligt 
samhällsentreprenöriella teorier och respondenternas tankar kring vad man kan använda 
nätverket till finns det i vår modell en möjlighet att använda nätverket i båda vinklarna 
vilket är fördelen med att bygga det hela på en entreprenöriell grund. Humankapital som 
kompetens från samtliga aktörer har redan diskuterats vara en resurs som förväntas 
uppstå inom samarbetet. Vidare har vi argumenterat för att en organiserad 
restaurangbransch både behövs och efterfrågas. Detta nätverk kräver också en operativ 
struktur för att kunna samordna resurser, fortleva och fungera. Vidare menar 
Göransdotter att det är viktigt att samarbetet inte ses som ett projekt med ett start och ett 
stopp utan som en beständig process. Även Norén relaterade till projekt, då sponsrade 
av EU-medel, som något obeständigt som fungerar under en kortare tid men sedan dör 
ut. Ruda stärker dessa farhågor då hon spår att restaurangnätverket inom Res & Ät 
möter en osäker framtid i och med projektets avslut. Att samarbetet redan vid dess 
uppstartande betraktas som något beständigt är därför önskvärt. 
 
Respondenterna har visat olika åsikter kring hur formen på sammankomsterna för 
nätverket bör se ut, Sandström efterfrågade en effektiv struktur med ett högt deltagande 
och konkreta aktiviteter bland annat eftersom de medverkande aktörerna kommer att 
delta under tidspress. Både Ruda och Norén understryker dock vikten av att även 
inkludera det sociala, avslappande mötet. Ruda menar att det var nog så viktigt som 
kurserna och att de medverkande fick ut lika mycket nytta från det inofficiella samtalet 
”över en öl” som det strukturerade mötet. Vidare uttryckte hon att det informella mötet 
kan innebära en öppnare miljö för idéer och konversation. Utifrån dessa delade 
meningar kan man som tidigare nämnt dra slutsatsen att olika aktörer har olika behov. 
Som Ruda, Orre och Sandström stärkt av teorier (Svensson et al 2001) understryker; 
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engagemanget från restauratörerna är otroligt viktigt för att nätverket ska fungera. Detta 
innebär i sin tur att utformningen på sammankomsterna bör vara anpassade efter olika 
sorters behov. 
 

Förslagsvis skulle sammankomsterna kunna vara utformade på båda sätt; 
Styrelsen träffas under organiserade former med effektiva och strukturerade 
möten, dessa sammankomster skulle i vissa fall kunna avslutas med sociala, 
informella aktiviteter där det kanske även är öppet för andra inom branschen att 
delta. Att bjuda in övrigt branschfolk stämmer också överens med metoden Open-
Source i och med att man då öppnar upp för nya tankar och idéer att flöda fritt in i 
nätverket. 

 
 

6.6.1 Representant, Gästrepresentant och Ansvarig 

 
Ruda argumenterar för att det bör vara restaurangägarna som sitter som Representanter 
i styrelsen då det är dessa människor som har beslutsfattande positioner i sina företag. 
Detta stämmer bra överens med vårt förslag som menar att kommunen vinner på att 
samarbeta med de flexibla restaurangerna som har ägarna på plats och kan snabbt fatta 
beslut om förändring. Vidare innehåller vår modell en organisatorisk struktur och en 
form av kontroll som är kommunikationsbaserad. Gästrepresentanten sitter med i 
Styrelsen för att bland annat se till att adekvat information kring det aktuella projektet 
alltid tillhandahålls och att kommunikationen mellan aktuellt projekt och nätverk 
fungerar tillfredställande. Den Ansvarigas roll innebär att se till att det operativa 
fungerar, att samordna resurser och driva nätverket framåt på samhällsentreprenöriella 
grunder. Norén poängterar vikten av att samtliga deltagande förstår hur nätverket 
fungerar och vad det ämnar uppnå, här har den Ansvarige ett viktigt ansvar att se till att 
den struktur och utformning av nätverket som fastslås kommuniceras tydligt ut till alla 
medverkande. 
 

I Noréns exempel om organisationen LRF beskrivs en sekreterare som delvis 
påminner om den roll som den Ansvariga har i vår modell. Sekreteraren finns 
tillgänglig för samtliga medlemmar i LRF och denna person har kunskap och 
kontakter genom hela nätverket, på så vis exploaterar denna person ett kollektivt 
entreprenörskap. Norén beskriver även LRF:s sekreterare som tillgänglig utanför 
sammankomsterna, som en värdefull kontakt att bolla idéer med. Denna person 
blir därför en kommunikationskanal för personer som inte känner sig bekväma 
med att ta särskilt mycket plats på en större sammankomst, sekreteraren bidrar 
därmed till att överbygga kommunikationshinder.  

 
Att komma ihåg i diskussionen kring den Ansvarige är att våra slutsatser kring att en 
sådan roll i nätverket behövs grundar sig delvis på uttalanden gjorda av Ruda. Eftersom 
att Rudas roll i Res & Ät varit projektansvarig är det också sannolikt att hon 
argumenterar för varför en sådan position behövs. Dock har vi bedömt hennes 
diskussion kring ämnet som realistisk och användbar i vår analys.  
 
Både Norén och Göransdotter uttrycker att de uppfattat projekten Gastro Botnia 
Livsmedel och Res & Ät för kontrollerade. Bland annat uppfattade också Norén Gastro 
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Botnia Livsmedel som ett projekt som innehöll bestämmelser för hur själva 
restaurangdriften skulle skötas vilket Norén anser skulle kunna fördärva en restaurangs 
genuina profil. Här ser vi vikten av det självständiga och frivilliga vilket styrks av 
Svensson et al. som menar att det är svårt att balansera kontroll och stöd men att ett 
nätverk bör grunda sig i frivillighet. Kontrollen ska i vårt förslag, som redan nämnt, inte 
bestå i handlingen, hur restaurangerna når målet, utan i motivationen till att bidra och 
att själva målet uppnås. Nätverkets aktörer ska själva generera och implementera idéer 
som främjar målet. Vidare är det här också relevant att relatera till problemet med 
tidsbrist. Restauratörer som inte känner sig motiverade till att delta i ett aktuellt projekt 
ska inte känna ett krav på att satsa sin tid i nätverket under den tid som projektet pågår. 
 
Anledningen till att de två projekten innehöll den typen av kontroll kan exempelvis bero 
på att de var uppbyggda på andra metoder och strävade efter andra mål än de vår studie 
beskriver. Att poängtera är att Res & Ät är ett turistprojekt, medan vårt förslag 
fokuserar på regional utveckling som rymmer flera områden av utveckling men där 
turism absolut är en mycket viktigt del. Den insamlade data som berör Res & Ät och 
Gastro Botnia Livsmedel har emellertid lett till att en hel del slutsatser kring 
nätverksbyggande inom restaurangbranschen kan dras; 
 

• Engagemanget från restauratörerna är en av de viktigaste faktorerna  
• Det sociala avslappnade nätverket/utbytet är lika viktigt och uppskattat som det 

organiserade  
• Konkurrens och tidsbrist kan ha en kvävande effekt på restauratörernas 

motivation till samarbete.  
• För hårda regler och direktiv skrämmer bort potentiella medverkande 
• EU-medel är en svårhanterad resurs 

 
Respondenterna ger också förslag på hur samarbetet skulle kunna inkludera andra 
aktörer både inuti och utanför regionen.  
 

Sandström funderar kring möjligheterna med nätverket och föreslog att nätverket 
skulle kunna involvera andra regioner. Hon påpekar att det finns en vilja i 
fjällvärden att samarbeta mellan Norrlands regioner och menade att olika nätverk 
skulle kunna gå ihop i projekt för att skapa ännu mera mervärde i Norra Sverige. 

 
Sandströms funderingar kring ett utökat samarbete över hela norrland antyder att det 
finns en vilja och en potential att utveckla alliansen mellan kommun och nätverk till ett 
större samarbete regioner emellan. Norén ger förslag på hur nätverket skulle kunna 
öppna upp för lokala resurser att delta.  
 

Norén efterlyser ”rätt tänk” i branschen, och syftar då på hur andra branscher har 
en annan tradition av att använda sig av samarbete, kontakter och nätverk. Om 
Norén går vidare med sin tanke om ”rätt tänk” och argumenterar för att sådana 
kurser bör involveras i utbildningarna på Umeås Restauranghögskola skulle det 
kunna påverka nätverket positivt då han även diskuterar möjligheten att involvera 
Umeås Restauranghögskola i Nätverket. Detta är en intressant tanke eftersom 
nätverket då öppnas upp för akademiskt utbildade som är på väg in i branschen 
vilket också fungerar i enlighet med metoden Open-Source då nya synsätt från ett 
annat perspektiv släpps in i samarbetet. 
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Exemplet på föregående sida visar att regioner kan ha unika resurser som bör utnyttjas 
och involveras i samarbetet, i Umeås fall; en restauranghögskola. Nätverket behöver 
således inte enbart bestå av renodlade restauranger utan det kan finnas fördelar med att 
inkludera närliggande verksamheter.  
 
Slutsatser: 
 

• Nätverket har möjlighet till att, och bör, fungera som både ett kompetens- och 
organisatoriskt nätverk. 

• Samarbetet ska inte ses som ett projekt, utan som en beständig process. 
• Representanten från restaurangerna bör både ha god insikt i restaurangens 

dagliga arbete och god kontakt med personal. Representanten bör även ha 
beslutande befogenheter, alltså vara ägare av restaurangen. 

• De restauranger som exempelvis vill medverka i en viss kurs eller gå samman 
för att profilera sig på ett visst sätt ska kunna göra det medan andra aktörer i 
nätverket ska kunna avstå om de anser att det aktuella projektet eller temat inte 
passar in deras företagsbild.  

• Nätverket bör överväga vilka närliggande verksamheter som skulle kunna 
inkluderas i samarbetet. 

 

6.7 Analys utifrån lokalt perspektiv 

 
Då studien till stor del grundas på empiri insamlad i Umeå, och flera av de exempel som 
figurerar i analysen ovan behandlar Umeå kulturhuvudstad 2014 har vi valt att här göra 
en separat analys av dessa två lokala perspektiv. 

 

6.7.1 Umeå 

 
Både R. Carlsson och Göransdotter beskriver engagemanget och viljan att samverka 
inom Umeå och dess restaurangliv som utbredd. De flesta av respondenterna beskriver 
dock också Umeås restaurangbransch som oorganiserad och i behov av en samordning 
på ledningsnivå som är fokuserad på den speciella näring som restauranger, hotell och 
turism verkar inom. Umeå C fokuserar i första hand på handel och skulle kunna vara en 
viktig samarbetspartner för det nätverk som denna uppsats föreslår, organisationen kan 
dock konstateras vara otillräcklig att fungera som samverkan för Umeås restauranger. 
Projektet Res & Ät har säkerligen utvecklat de 14 restauranger i Västerbotten som 
medverkat, utifrån respondenternas åsikter kan man dock se att det finns en efterfrågan 
bland Umeås restaurangaktörer som söker ett samarbete mellan restaurangerna på en 
intensivare nivå och utformat på ett annorlunda sätt.  
 
Umeå är, som konstaterat, en ung stad med sina 34 000 studenter, R. Carlsson pratar 
emellertid om att antalet studenter kommer att minska och att det är då upp till Umeå att 
bevisa att staden håller för mer än bara studier. Medan R. Carlsson menar att det är 
viktigt för Umeå att vara en attraktiv hemstad för invånarna diskuterar Sandström och 
Orre betydelsen av hur Umeå profilerar sig utåt. Orre menar bland annat att Umeå 
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kulturhuvudstad 2014 kan ses som en chans att kvalitetssäkra staden som ett besöksmål 
samt bidra till att staden formar en karaktär. Dessa synpunkter tillsammans med 
Novellis (2006) uttalande om hur beskrivande mat och dryck kan vara för en regions 
identitet, samt R. Carlssons åsikt om att restaurangerna är en otroligt viktig bit av 
statsbilden, visar att ett nätverk som utvecklar stadens restaurangbransch och jobbar 
aktivt med kommunala projekt skulle kunna ge staden en starkare personlighet att 
konkurrera med. I tillägg till detta kan det än en gång konstateras att Umeås 
kulturhuvudstadssatsning bör involvera restaurangerna, mat och dryck, på en mycket 
hög nivå om viljan är att marknadsföra staden med detta event.  
 
Slutsatser: 
 

• Umeås restaurangbransch är i dagsläget oorganiserad. 
• Det finns en efterfrågan i Umeå av en samordning inom restaurangbranschen. 
• Umeå kan möta en framtid då staden måste visa att den har mer att erbjuda än 

universitetet. 
• Besökares restaurangbesök påverkar sannolikt deras bild av staden. 
• Projektet Umeå kulturhuvudstad 2104 bör involvera Umeås restaurangbransch 

på en högre nivå i syftet att marknadsföra staden utåt. 
• Ett nätverk inom Umeås restaurangbransch bör utnyttja.  

 

6.7.2 Umeå Kulturhuvudstad 2014 

 
Var är maten? Var är restaurangerna? Umeå kulturhuvudstads hemsida visar tydligt att 
mat och restauranger inte står högt upp på deras prioriteringslista. Temat ”Skördandets 
årstid”, som i dess första betydelse relaterar till råvaror och mat beskrivs som en period 
där fokus kommer att läggas på berättande, intryck och fotboll. Stadens kulturutbud 
reklamförs som föreningar, bibliotek, festivaler, teaterverksamhet, museer, skulpturpark 
samt idrott och motion, i stort sett lite allt möjligt som kan relateras till kultur men inte 
mat och dryck. Istället för att involvera mat och dryck som en del av kulturen omnämns 
det i en mening som serviceverksamhet vilket indikerar att äta på restaurang är något 
Umeås besökare kan göra när de är hungriga efter att ha upplevt all kultur, det är inte en 
del av kulturen.  
 
”Vårt mål är att den samlade kreativa potentialen i Umeå ska utnyttjas maximalt” 
(Umeå 2014, 2010), med tanke på hur lite restaurangerna verkar involveras i nuläget är 
det relevant att fråga sig om denna målsättning verkligen efterlevs? Anser de ansvariga 
inom projektet att restaurangbranschen inte besitter den kreativa potential som 
efterfrågas? Sannolikt är svaret inte så enkelt.  Vad som kan sägas utifrån vår 
undersökning är att kommunikationen mellan projektansvariga och aktörer inom 
näringslivet inte verkar vara tillfredsställande mot just våra respondenter, inom 
restaurangbranschen. Umeå kulturhuvudstad 2014 meddelar via sin hemsida att de 
använder sig av metoden Open-Source vilket, som tidigare nämnt innebär att de ämnar 
låta idéer flöda fritt in och ut ur projektet (Umeå 2014, 2010; Morris 2008 97-8). Vår 
fråga är var denna kanal för information och idéer finns och varför den inte verkar 
fungera tillfredställande mot Umeås restaurangbransch? Flera av respondenterna har 
uppvisat en vilja att bidra och arbeta med projektet men verkar inte vara medvetna om 
hur de ska gå tillväga och vad som förväntas av dem.  



.0!

!

 
Umeå kulturhuvudstad 2014 har även deklarerat att projektet ska nå ut till hela staden 
och dess medborgare, ett mål som vi anser att restaurangerna skulle kunna bidra stort 
till. Som Norén säger, besökarna ska bo någonstans och sen ska de äta, om 
restaurangerna används som scen för det budskap som staden vill förmedla når man ut 
även till de människor som inte gör det aktiva valet att köpa en teater- eller 
konsertbiljett. En av projektets målsättningar är att skapa nya mötesplatser där 
inspiration och nyfikenhet ska väckas, det känns rättvist att även förvänta sig att en 
kulturhuvudstad ska använda sig av de mötesplatser som redan finns för att förmedla 
kultur. Råd som tidigare kulturhuvudstäder efterlämnat sig indikerar att vi är inne på rätt 
spår; hela den lokala befolkningen ska känna att de är delaktiga i och äger projektet, 
använd lokala talanger. Detta råd kan relateras till Noréns oro över att matvagnar och 
dylikt kommer att vallfärda till staden för att utnyttja situationen. Han menar att 
projektledarna istället borde se till att förankra stadens befintliga restaurangbransch i 
eventet och visa upp de aktörer som finns i Umeå.  
 
Slutsatser: 
 

• Umeås restaurangbransch involveras inte i projektet i någon större utsträckning 
idag. 

• Med tanke på den vilja att delta som uppvisats under intervjuerna efterlever inte 
projektet sin målsättning att utnyttja den kreativa potentialen maximalt. 

• Projektet saknar en fungerande kommunikationskanal för att kunna tillämpa 
metoden Open-Source på ett tillfredställande sätt. 

• Restaurangerna utgör en mötesplats för Umeås medborgare som idag inte 
används av projektet för att förmedla kultur. 
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7 Presentation av modell med sammanfattning av slutsatser 
!
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7.2 Alliansen 
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Umeås restaurangbransch är i dagsläget oorganiserad och det finns en efterfrågan 
av en samordnad restaurangbransch. Vidare möter staden en framtid då den kan 
komma att måsta erbjuda mer än universitetet som dragningskraft. Det 
kommunala projektet Umeå kulturhuvudstad 2104 bör involvera Umeås 
restaurangbransch på en hög nivå i syftet att marknadsföra staden utåt. Umeås 
restaurangbransch involveras inte i projektet i någon större utsträckning idag och 
med tanke på den vilja att delta som uppvisats under intervjuerna efterlever inte 
projektet sin målsättning att maximalt utnyttja den kreativa potentialen i staden. 
Vidare saknar projektet en fungerande kommunikationskanal för att enligt oss, 
samt de teorier vi presenterat i denna studie, kunna tillämpa metoden Open- 
Source på ett tillfredställande sätt. 

7.4 Studiens teoretiska bidrag och framtida forskning 
 
Den modell vi utformat kan vara en bra grund, en första utgångspunkt för att belysa en 
regions möjligheter samt ett användbart redskap för utveckling av såväl region som 
restaurangbransch. Dock skulle en implementering av denna modell i en annan landsdel 
innebära ett behov av egen utvärdering av regionen; alla regioner har sina specifika 
egenskaper, aktörer, resurser och så vidare. 
 
Vi är medvetna om att vår studie förmodligen lämnar en hel del frågetecken hos läsaren 
och att vissa delar av modellen styrks mer än andra. Genom arbetets gång har vi själva 
behövt stanna upp och begrunda våra begränsningar och var fokus i vår studie bör ligga 
och därmed tvingats lämna en del frågor öppna och obesvarade. Därvid har vi 
uppskattat att mer genomgående forskning skulle fordras för detta område. Framför allt 
har detta rört ämnet nätverk. I början fokuserade vi mycket på alliansen, men många 
respondenter har uttryckt ett specifikt intresse för nätverk och diskuterat omkring 
problem och framgångskriterier för ett sådant inom restaurangnäringen. Det finns alltså 
stöd för att bedriva fortsatt forskning på hur det interna nätverket inom 
restaurangbranschen skulle kunna fungera på bästa sätt utifrån de förutsättningar och 
egenskaper just denna näring har? Vilka problem som kan dyka upp har förslagits i vår 
studie där den största tyngdpunkten har legat på konkurrens och tidsbrist.  
 

7.5 Avslutande reflektion 
 
Vid studiens start låg fokus på det samarbete som skulle kunna formas mellan ett 
nätverk inom restaurangbransch och kommun. Idén om ett nätverk var endast en 
funktion för att underlätta samarbetet och undersökningen ämnade inte behandla detta 
inom någon större utsträckning utan snarare utröna uppfattningar om ett samarbete 
mellan restaurangnäring och offentlig sektor. Under vår empiriska undersökning och 
analysen av denna tillsammans med tillämpade teorier visades dock att uppfattningen 
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om detta samarbete till stor del baserades på hur bra det eventuella nätverket skulle 
fungera. Denna upptäckt har resulterat i att en diskussion kring hur nätverket bör vara 
uppbyggt och fungera har fått ta en stor del i analys och betydande tyngd i slutsatser. I 
efterhand kan därmed en sista slutsats dras; en undersökning fokuserad på ett nätverks 
uppbyggnad inom restaurangnäringen skulle vara ett betydande komplement till denna 
studie i form av ett nödvändigt bidrag till vår modell. 
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Bilaga 1 
 
 

E-postkorrespondens 
 
Här följer den information om uppsatsen inklusive frågor till de två respondenterna 
som använts i de intervjuer som hölls via e-post. 

Ur dokument: Skriftlig intervju inklusive första utkastet av modell 

Nedanstående information beskriver den bakgrundsinformation ni behöver för att kunna 
svara på frågorna på sidan tre. Era svar kommer delvis att användas som vägledning 
kring hur restaurangbranschen och offentlig sektor bör samarbeta men även som fakta 
för vilka åsikter som representanter ur restaurangbranschen har om ämnet i allmänhet. 
Var vänlig läs informationen på denna sida, samt studera modellen på nästa innan ni 
svarar på frågorna på sida tre. 

 
Syftet med vår studie är att uppmärksamma samt diskutera kring restaurangbranschens 
betydelse som en viktig spelpjäs i den regionala utvecklingen. Vi strävar efter att 
beskriva hur ett intensivare samarbete mellan offentlig och privat sektor (då främst 
restaurangägare), skulle kunna vara utformat samt hur detta samarbete skulle kunna 
bidra till samhälleliga mål. Tanken är att t. ex kommunen ska kunna involvera 
restaurangbranschen i målsättningar och projekt. Det exempel på samhälleligt mål som 
vi har valt att använda oss av är Umeå kulturhuvudstad 2014, andra mål skulle kunna 
beröra miljö, infrastruktur etc. 

 
Vår föresats är att de slutsatser som kan dras ur vår undersökning skall hjälpa oss i 
arbetet att slutligen designa en modell för hur ovanstående beskrivna samarbete bör 
startas upp. Delvis kommer vi att undersöka hur nätverket inom restaurangnäringen bör 
se ut, vidare kommer vi att studera förutsättningarna för själva samarbetet och hur det 
operativt skulle kunna fungera. Vänligen studera modellen på nästa sida, den visar en 
förenklad beskrivning av vårt förslag. 
 
Det övre hjulet representerar ett nätverk uppbyggt av en regions restaurangnäring dit 
frivilliga restauranger anslutit sig. Detta nätverk kommer att jobba för ett utökat 
samarbete mellan restaurangerna och därmed öppna möjligheter och förstärka 
restaurangernas position i regionen som en samlad kraft att räkna med.  Varje 
restaurang sitter med i nätverkets styrelse genom en representant.  I denna styrelse 
kommer även en tillfällig gästrepresentant sitta från den offentliga sektorn, 
gästrepresentanten har speciella kunskaper om det aktuella projektets mål och resurser 
och fungerar även som en kommunikationslänk till kommunen. 
 
Vår tanke är att en representant från exempelvis kulturhuvudstad 2014 skulle utses för 
att i första skedet engagera nätverket till ett samarbete och om detta lyckas sedan 
figurera som gästrepresentant inom nätverket. Samarbetet skulle innebära att 
restaurangnäringen aktivt antar samma mål som det aktuella projektet. Tyngdpunkten i 
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detta samarbete ligger på entreprenörskap. Nätverket jobbar fritt och kreativt för att på 
sitt eget sätt bidra till det antagna målet och med hjälp av gästrepresentanten som ett 
bollplank hålls projektet på rätt köl. En förutsättning för att restaurangerna ska kunna 
agera entreprenöriellt är tillgången till resurser och ett samarbete av detta slag bidrar till 
en utökad resursbas. Hjulet med ekrarna visar en jämnfördelad uppdelning mellan 
aktörerna inom nätverket, men tanken är att olika projekt engagerar olika restauranger i 
varierande grad. Självklart jobbar varje restaurang enskilt precis som vanligt med 
restaurangdriften. 
 
Vårt förslag befinner sig på utvecklingsstadiet och vår önskan är att ni som besitter 
unika kunskaper inom ert område hjälper oss att vidare justera den modell som finns 
illustrerad på nästa sida. 
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Var god svara på frågorna så utvecklat och fritt som du finner möjligt. Vi ser gärna att 
svaren kommer i form av negativ såväl som positiv kritik till förslaget. Följande frågor 
är endast vägledande; saknar du en fråga eller rubrik är det mer än välkommet att 
respondenten själv tar sig friheten att sätta dit den.  
 
 
1.  Vad skulle vara avgörande för att du personligen skulle vilja ingå i ett sådant 
samarbete? 
 
2. Vad tror du är det kritiska punkterna för att få ett sådant samarbete att lyckas? 
 
3. Vad är din generella inställning till samarbete mellan restauranger? Vilka problem 
och möjligheter kan det generera? 
 
 
Allmänna tankar/råd/tips 



32!

!

Bilaga 2 
 

Ämnesområden för intervjuer 

 

Våra intervjuer har följt ämnena som följer: 

 

• Våra ledord för studien 
 

o Entreprenörskap 
o Regional utveckling 
o Restaurangbranschen 
o Offentlig sektor 
o Samarbete 

 

• Modellens initiala huvuddelar:  
 

o Nätverket  
o Nätverkets styrelse 
o Det aktuella projektet 
o Projektets gästrepresentant 
o Kommundelen 

 

• Umeå som stad 
 

 

Exempel på frågor som ställts under intervjuerna: 

 

Hur kan restaurangbransch och offentlig sektor gå tillväga för ett intensivare samarbete? 

 

Hur skulle ett samarbete mellan restaurangbransch och offentlig sektor kunna bidra till 
samhälleliga mål/regional utveckling? 

 

Vad har restaurangbranschen för betydelse i den regionala utvecklingen idag och vad 
kan den ha för betydelse i framtiden? 
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Efter en titt på vår modell, vad kan respondenten tillägga, i utvecklandet av en modell 
för hur denna typ av samarbete bör startas upp? 

 

Hur bör nätverket inom restaurangnäringen se ut? 

 

Vilka är förutsättningarna för själva samarbetet och hur det operativt skulle kunna 
fungera? 
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