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ABSTRACT  

Rural development in western Europe has seen a policy change since the 
1990’s, heading towards a focus on local and regional identity, with 
increasing emphasis on locally led development. This study focuses on a 
rural area in commuting distance to the city of Umeå, Sweden. The aim of 
this thesis is to explore the experiences of local actors in non-profit 
associations devoted to local development, sports and local heritage. To 
do this, a case study was conducted where local actors as well as the 
municipality’s rural strategist were interviewed. The results of the study 
show that the local actors take on large responsibilities and find that 
recruiting new actors can be problematic. This thesis also discusses 
inclusion and exclusion in rural development, both on the local scale and 
the municipality’s policies and guidelines.   

  
Keywords: Rural development, non-profit actors, social capital, 
governance, inclusion   
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FÖRORD  

 

Umeå, 2018-06-01  
 
Under min utbildning till samhällsplanerare har jag stött på många teorier 
om urban utveckling, dess drivkrafter och aktörer. Däremot har landsbygd 
till stor del lyst med sin frånvaro i utbildningen. I mitt framtida yrkesliv 
vill jag arbeta med både stad och landsbygd och kände därför att jag ville 
fördjupa mig i landsbygdsutvecklingens villkor och dess aktörer.   
  

Jag har vuxit upp i och besöker relativt ofta den plats som studerats, men 
det är först efter denna studie som jag insett bredden som finns på denna 
landsbygd gällande föreningar och ideellt engagemang. Utan de 
människor som engagerar sig skulle Tavelsjöbygden inte vara det den är 
idag.   
  
Tack till alla ni som ställt upp på intervjuer och möjliggjort denna studie, 
samt tack till handledare Örjan Pettersson för genomläsningar och 
synpunkter.   

  

Och, framför allt, tack till Björn för allt stöd under de senaste tre åren.   
  

Anna Weinehall  
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1. INLEDNING 

I mars 2018 presenterade regeringen den nya landsbygdspropositionen “En 
sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop” 
(Prop. 2017/18:179). I den föreslås landsbygdspolitiken leda till “en livskraftig 
landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och 
välfärd som leder till en långsiktigt hållbar utveckling i hela landet” (Prop. 
2017/18:179:1). I denna proposition nämns betydelsen av civilsamhället och 
den ideella sektorn för landsbygdsutveckling. I propositionen (2017/18:179) 
anges att staten har till uppgift att skapa goda förutsättningar för den ideella 
sektorn att bidra till utveckling på landsbygden. Både den svenska regeringen 
och riktlinjer från EU talar om vikten av att det offentliga (statligt eller 
kommunalt), det privata (företagande) och civilsamhället (ideella eller icke 
vinstdrivande organisationer) tillsammans driver utvecklingen av landsbygden 
(ibid.).  
 

På mindre orter blir det vanligare att service som vanligtvis drivs av 
marknadsaktörer, exempelvis matvarubutiker, bredbandsnätverk eller 
drivmedelsstationer, istället drivs av ideella intressegrupper (Cras, 2017). För 
drivmedelsstationer har omstruktureringen i många fall skett på grund av att 
drivmedlet i sig har dålig vinstmarginal. Där räcker vinsten i bästa fall till att 
täcka driftkostnaderna för en automatstation men inte till en handlares lön 
(Cras, 2017). På platser där marknaden inte funnit det lönsamt att anlägga 
fibernätverk har istället lokala föreningar bildats för anläggande och drift av 
bredband.   
 

En stor del av engagemanget för och utvecklingen av Sveriges landsbygder sker 
med ideell arbetskraft och arbetstid. Ofta arbetas i projektform, där förstudier, 
projektering och utförande utförs av civilsamhället (Cras, 2017). Utifrån detta 
är det högst relevant att undersöka hur dessa ideella aktörer upplever den 
situation de befinner sig i. Vidare är det relevant att studera hur kommuner 
agerar för att främja landsbygdsutveckling, framför allt en socialt hållbar sådan. 
I Sverige har kommunerna ansvar för viktiga samhällsfunktioner inom offentlig 
service såsom skola, barnomsorg och äldreomsorg. Tillgången till dessa 
funktioner påverkar i hög grad de boende på landsbygder. Dessutom äger 
kommunerna rätten att planera för mark- och vattenanvändning, vilket kan 
påverka de lokala fysiska möjligheterna för utveckling. Utifrån detta är det 
viktigt att studera hur kommuner samspelar med de lokala aktörerna och hur 
båda parter upplever detta samspel.  
 
Denna studie kan ses som ett komplement till tidigare forskning inom området 
genom att den belyser hur utvecklingsarbete på landsbygder uppfattas av de 
som driver projekt och utvecklingsfrågor. Landsbygders utveckling är dessutom 
både samhälleligt och akademiskt relevant att studera utifrån 
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hållbarhetssynpunkt. All utveckling i Sverige ska ske utifrån social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet enligt lag. Därför är det viktigt att studera huruvida 
dagens landsbygdsutveckling leder till en socialt hållbar utveckling på 
landsbygder.  
 

Det är också intressant att studera de förutsättningar som finns för stadsnära 
landsbygder att utvecklas på ett hållbart sätt. Stadsnära landsbygder skiljer sig 
vanligen från andra typer av landsbygder genom en ofta god tillväxt ekonomiskt 
och befolkningsmässigt. I detta arbete kommer därför en stadsnära bygd med 
dagpendlingsavstånd till staden Umeå att studeras. Resultaten från studien bör 
dock kunna appliceras på en vidare kontext än enbart denna bygd, då stadsnära 
landsbygder finns i en stor del av Sverige.   

1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att analysera hur ideellt engagerade individer och 
organisationer upplever ansvarsfördelningen för landsbygdsutveckling. 
Avslutningsvis är avsikten att diskutera vilken påverkan detta kan ha för en 
socialt hållbar och inkluderande landsbygdsutveckling. 
 
Utifrån syftet har följande forskningsfrågor ställts:   
 

● Vilka är det som engagerar sig ideellt för landsbygders utveckling?  

● Vad tycker de ideellt engagerade om ansvarsfördelningen för sin bygds 
utveckling?  

● Hur resoneras det på kommunal nivå kring ansvarsfördelningen för 
landsbygders utveckling?  

● Hur arbetas det med representativitet i utvecklingsfrågor, lokalt och 
kommunalt?   

   
1.2. Avgränsningar  

Det finns mycket att undersöka gällande ideellt arbete kring utveckling på 
landsbygder, men denna studie begränsas till att undersöka hur de som 
engagerar sig ideellt kring landsbygdsutveckling upplever detta. Studien 
kommer att behandla den ideella och den kommunala synen på 
landsbygdsutveckling. Den privata sektorn spelar naturligtvis även den en 
avgörande roll för Sveriges landsbygder men kommer på grund av 
avgränsningsskäl inte behandlas djupare.   
 

Den geografiska avgränsningen är Tavelsjöbygden i Umeå kommun, 
Västerbottens län. Med Tavelsjöbygden menas i detta arbete de större byarna 
Tavelsjö och Rödåsel, samt ett stort antal omkringliggande mindre byar. Bitar 



3  

  

av Tavelsjöbygden sträcker sig in i grannkommunerna Vindeln och Vännäs, 
men då huvuddelen av området ligger i Umeå kommun kommer enbart denna 
kommuns strategier och synsätt undersökas.   

1.3. Disposition  

Kapitel två utgörs av en bakgrund som tar upp de definitioner och begrepp som 
används i studien samt de aktörer som verkar kring utveckling på landsbygden. 
I det tredje avsnittet görs en genomgång av arbetets definitioner och begrepp 
samt teoretiska utgångspunkter. Den metod som använts för studien samt en 
metoddiskussion presenteras i kapitel fyra. Kapitel fem innehåller resultatet 
från den empiri som genererats i respondentintervjuerna och analyserats med 
tematisk analys. Även den kommunala synen på landsbygdsutveckling 
presenteras. Den avslutande delen innehåller en diskussion kring resultatet, 
slutsatser samt en sammanfattning av studien.  
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2. BAKGRUND  

Sveriges landsbygd har under de senaste 200 åren omvandlats från att husera 
en majoritet av landets befolkning till att befolkningsmässigt ligga i städernas 
skugga. Landsbygdens befolkningsunderlag och förutsättningar för handel och 
service har därigenom också förändrats. I början av 1800-talet bodde 90 % av 
Sveriges befolkning på landsbygden, varav de flesta var bönder (SCB, 2018). 
Under de tvåhundra år som följde skedde en omstrukturering av landet, från 
agrarsamhälle till industrisamhälle. År 2010 bodde istället 85 % av Sveriges 
befolkning i städer och tätorter. Idag har de absoluta befolkningstalen på 
Sveriges landsbygder stabiliserats medans städerna fortfarande växer (ibid.). 
 

2.1. Aktörer på landsbygden  

Samhället kan delas upp i tre övergripande sektorer: den civila, den privata och 
den offentliga sektorn. I detta avsnitt presenteras de aktörer som framför allt 
behandlas i denna studie, civilsamhället och den offentliga sektorn.   

2.1.1. Den civila sektorn  

Civilsamhället eller den ideella sektorn utgörs av de organisationer som agerar 
mot någon slags ideologisk eller idémässig fördel för sin bygd, snarare än för 
ekonomisk vinnings skull (Cras, 2017). Utöver dessa sammanslutningar så 
finns också grupper som ofta arbetar ideellt och utan vinstdrivning men som 
juridiskt sett inte klassas som sådana, exempelvis ekonomiska föreningar.  
 
I Sverige finns i dagsläget omkring 5000 lokala utvecklingsgrupper knutna till 
nätverket “Hela Sverige ska leva”, varav de flesta utgörs av byalag, 
samhällsföreningar och intresseföreningar (Hela Sverige ska leva, 2018).  
Lokala utvecklingsgrupper som dessa finns även i landets städer, men framför 
allt utgör de ofta drivkraft för utveckling på Sveriges landsbygder.   

2.1.2. Offentlig sektor: Sveriges kommuner  

Det kommunala planmonopolet yttrar sig i de översiktsplaner som visar 
inriktningen för framtida mark- och vattenanvändning i kommunerna. 
Översiktsplaner är inte juridiskt bindande men ska fungera som riktlinje för 
beslutsfattande och planering. Dessutom sker en mer detaljerad kommunal 
styrning genom detaljplaner och områdesbestämmelser. Dessa planer är 
juridiskt bindande och anger hur specifika områden får användas (PBL 
2010:900). Utöver detta har kommunerna ofta strategier och mål för 
kommunen som helhet som påverkar det beslutsfattande som sker. 
Kommunerna ansvarar också för grundläggande samhällsfunktioner såsom 
skola, barnomsorg och äldrevård.   
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2.1.3. Offentlig sektor: Staten och överstatliga samarbeten  

Statens intressen företräds av länsstyrelserna i varje län. Dessa är 
remissinstanser i planeringsfrågor och ska utgöra länken mellan medborgare 
och kommuner samt regering, riksdag och centrala myndigheter (Länsstyrelsen 
Västerbotten, 2018a).  Det finns också en internationell koppling genom 
Sveriges medlemskap i EU, vilket bland annat yttrar sig i 
Landsbygdsprogrammet. Programmet har funnits sedan år 2000 och består av 
stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden i den riktning som EU:s 
tillväxtstrategi pekar ut (Jordbruksverket, 2018a). Inom detta finns ett antal 
stöd för arbete med landsbygdsutveckling, exempelvis regionala företagsstöd 
och Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER (Länsstyrelsen Västerbotten, 
2018b).     
  
LEADER är en metod som används inom EU:s landsbygdspolitik och står för 
Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l´Economie Rurale, vilket kan 
översättas till “samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på 
landsbygden” (Cras, 2017:18). Metodiken för projekt inom LEADER är att 
lokala aktörer i samarbete med den offentliga sektorns olika politiska nivåer ska 
hitta lokalt förankrade och anpassade lösningar för problem på sin landsbygd. 
Detta ska också ska ge de lokala aktörerna kunskap att arbeta vidare med dessa 
frågor efter att det specifika LEADER-projektet är avslutat, vilket är tänkt att 
stärka landsbygdsområdets anpassningsförmåga mot påverkan utifrån, 
exempelvis ekonomiska kriser (Shucksmith, 2009).   
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2.2. Tavelsjöbygden  

Det studerade området Tavelsjöbygden 
ligger i Umeå, Vindelns och Vännäs 
kommuner, Västerbottens län. Största 
delen av området befinner sig i Umeå 
kommun, se figur 1. Bygden består av de 
större byarna Tavelsjö och Rödåsel, varav 
Tavelsjö definieras som tätort (se figur 2). 
Därtill tillkommer ett antal småorter samt 
byar utspridda runt dessa på bägge sidor 
av väg 363. Det är ca 20–40 minuters 
bilväg till Umeå stad från studieområdet.  
 
Förutom bebyggelsen i byarna utgörs 

Tavelsjöbygden av skogs- och 

jordbruksmark, flera sjöar, en bit av 

Vindelälven och ett flertal berg. I bygden 

finns bland annat två skolor, förskola, en 

matvarubutik, två 

drivmedelsstationer, 

flera vandringsleder 

och ett antal 

besöksmål inom 

turistnäringen 

(Besöksnätverket 

Tavelsjö-

Vindelälven, 2018).   

 

Antal invånare i den 

del av bygden som 

ligger i Umeå 

kommun var 2 316 år 

2016 (Umeå 

kommun, 2018a). 

Tavelsjöbygden har 

haft en 

befolkningsmässig 

tillväxt sedan 1980-

talet (Umeå kommun, 

Figur 1. Studieområdet (röd ram) ligger till större 
delen inom Umeå kommun. 

Figur 2. Orter och byar i studieområdet. 
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2015). I bygden finns enligt en undersökning säte, ledning eller ägare för över 

500 företag, varav 113 aktiebolag (Wennebro, 2018).   

2.2.1. Organisationer, verksamheter, föreningar  

I bygden finns flera aktiva organisationer som driver utvecklande verksamhet, 
bland annat en bredbandsförening, hembygdsföreningar och idrottsföreningar. 
Idrottsföreningarna har bland annat ansvar för skidspåren och Tavelsjö AIK 
anordnar en isbana på Tavelsjön under vintertid. Hembygdsföreningarna 
anordnar aktiviteter kring kultur- och naturliv, marknader, dans och musik.  
  

Den egentliga starten för ett mer utbrett utvecklingsarbete över byagränser i 
bygden kom när bredbandsföreningen, Tavelsjö Byanät, startades år 2002. 
Bredbandets utbredningsområde har sedan starten vuxit till att innefatta 110 
byar år 2018 (Wennebro, 2018). Utifrån arbetet kring byanätet upptäcktes 
fördelarna med samarbete mellan byarna i bygden för att få större slagkraft 
kring utvecklingsfrågor (Sundqvist, G. Personlig kommunikation, 2018-04-
04.). År 2010 bildades en utvecklingsgrupp, “Tavelsjö och Rödåbygdens 
utveckling ekonomisk förening” (TuRe), i syfte att skapa en 
paraplyorganisation för bygdens ideella verksamheter. Flera av de som 
engagerar sig ideellt i TuRe har sitt ursprung i andra föreningar såsom 
idrottsföreningar eller bygdegårdsföreningar. Föreningen anger att de ska 
arbeta för att underlätta för tidsbegränsade projekt, öka bygdens 
attraktionskraft, verka för en trivsam och attraktiv bygd, utveckla 
besöksnäringen och sprida information om bygden via modern teknik (TuRe, 
2017).   
  

“Tanken med TuRe var inte att ersätta andra föreningar, utan snarare bidra till att alla verksamma 
fick en större och viktigare roll och att kunna vara huvudman för större projekt.” (Wennebro, T. 
Personlig kommunikation, 2018-04-15.)  

  

TuRe:s roll i bygden är att skapa samarbete mellan olika föreningar och 
organisationer i bygden och agera huvudorganisation genom vilken de andra 
föreningarna kan söka stöd och bidrag till nya projekt. Det byaöverskridande 
arbetet ska ge en helhetssyn på bygden. Den geografiska avgränsningen för 
TuRe:s verksamhetsområde innefattar de byar som är anslutna till 
bredbandsföreningen Tavelsjö Byanät, se figur 3.  
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Fram till år 2014 ingick Tavelsjöbygden i ett 
LEADER-område tillsammans med 
Umeåregionens landsbygd, men denna region 
blev som ett av fem områden i Sverige utan 
bidrag under programperioden 2014 - 2020. 
Tidigare har projekt i bygden dock drivits med 
LEADER-stöd, bland annat “Tavelsjön runt” 
som är den vandringsled som iordningsställts 
runt Tavelsjön.   
 

Andra ideellt baserade projekt och 
engagemang som genomförts i 
Tavelsjöbygden under de senaste åren 
innefattar en isbana på Tavelsjön, att lyfta 
fram ett antal bergstoppar i bygden som 
lämpliga besöksmål för vandring och 
skidåkning, att ta fram boende för 
turistverksamheten i bygden och att skapa 
nätverk för besöksnäringen och företagarna i 
bygden. TuRe har också planer för två större 

projekt, en sporthall samt bostadsrättslägenheter i centrala Tavelsjö. Dessutom 
har bland annat TuRe, LRF Tavelsjöbygden och Rödåbygdens IK engagerat sig 
i processen kring översiktsplanen för Umeå kommuns landsbygd under år 
2017–2018.   
  

  
Figur 3. Tavelsjö Byanäts utbredning (år 2015) 
ses i rött. Källa: Mårten Edberg, 
Bygdeportalen.se. 
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3. TEORI  

I detta kapitel kommer olika definitioner, begrepp och teorier som är aktuella 
för denna studie att presenteras.  

3.1. Landsbygder   

I Sverige finns ett antal olika sorters områden som alla faller under begreppet 
landsbygd. Det rör sig om till exempel glesbygd, stadsnära landsbygd, 
skärgårdar och andra landsbygder samt mindre tätorter. Sällan har dessa olika 
områdestyper samma förutsättningar geografiskt, socialt eller ekonomiskt och 
därför är strävan att undvika att samla dessa under ett enda begrepp, 
“landsbygd” (Hela Sverige ska leva, 2017). Ordet “landsbygder”, som belyser att 
flera typer finns, kommer istället att användas när ett mer generaliserat begrepp 
krävs. I denna studie kommer en stadsnära landsbygd med 20–40 minuters 
bilväg till en större stad (Umeå) studeras.  
 
Umeå kommun definieras som stadsområde av Jordbruksverket (2018b), där 
“kommuner med en befolkning som är minst 30 000 och/eller där den största 
tätorten har minst 25 000 invånare” innefattas. Detta blir dock lite 
missvisande i en kommun som Umeå som till ytan är stor och innefattar både 
stad, tätortsnära landsbygd och glesbygd. Före detta Glesbygdsverket definierar 
tätortsnära landsbygd som områden som ligger 5–45 minuters restid med bil 
från en tätort med över 3000 invånare (Glesbygdsverket, 2008).  
 

3.2. Landsbygdsutveckling  

För denna studie tillämpas definitionen av landsbygdsutveckling som 
aktiviteter och åtgärder som stärker de sociala, ekonomiska och ekologiska 
förutsättningarna för att leva och verka på landsbygder.   

3.3. Hållbar utveckling  

I Miljöbalken anges att all mark- och vattenanvändning som sker ska prövas 
utifrån ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (MB 1998:808, 1 §). I Plan- 
och bygglagens portalparagraf anges att planläggning av mark och vatten ska 
göras för att “främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” (PBL 
2010:900). Dessa formuleringar bygger i sin tur på det mål som ställdes upp av 
FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987:  
  

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” (WCED, 1987:43)  
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Det betyder att de beslut som fattas idag inte bara kan ta hänsyn till faktorer 
som ger kortsiktig ekonomisk vinning, utan även ska fungera i ett långsiktigt 
perspektiv.   

3.4. Plats som kulturgeografiskt begrepp  

Plats kan ses som både ett självklart och ett diffust begrepp. Det är ett ord som 
de flesta vet vad det betyder, men som ändå har olika mening för de personer 
som använder begreppet. En plats består av ett geografiskt rum och kan vara 
både stor, “Norrbotten är en trevlig plats”, eller liten, “min balkong är den bästa 
platsen att sola på”. Platser är både fysiska, med innehåll såsom stenar, träd, 
byggnader och vägar, men är också socialt konstruerade genom att de tillskrivs 
olika förväntningar, känslor och historik av de som använder dem. Enligt 
Massey (1994) består geografiska rum av föränderliga sociala kontexter, och 
genom att tillskriva områden särskilda identiteter och egenskaper skapas 
platser. Då en plats tilldelas betydelse eller mening av de som använder den kan 
två personer beskriva samma plats men ha helt olika syn på dess innehåll, 
förutsättningar och geografiska utbredning (Gren & Hallin, 2003).  

Platser är inte statiska utan förändras genom hur de används och beskrivs samt 
genom kopplingar till andra platser. En plats påverkas därför av sociala, 
ekonomiska och politiska (i en bredare bemärkelse än enbart partipolitiska) 
strömningar i samhället. Genom att vissa personer har större makt att tillskriva 
en plats en specifik mening exkluderas andra personers syn på samma plats. 
Vem som har makten över platsen, alltså vem som har möjlighet att påverka, 
förändra och nyttja en plats, hänger bland annat ihop med sociala privilegier 
och platsens historia (Fainstein & DeFilippis, 2016; Young, 2016). Sociala 
privilegier ger enligt Young (2016) vissa grupper möjlighet att applicera sina 
perspektiv och åsikter på hur platser användas. Massey (1994) menar att 
tillskrivandet av mening till en plats ofta är maktutövande, exempelvis för 
nationalistiska, regionalistiska eller lokalpatriotiska syften. Genom att ge en 
plats en specifik mening kan en politisk strömning ges företräde till platsen, och 
platsers mening kan förändras över tiden genom nya politiska influenser. 
Platsers identitet skapar också förväntningar på de som vistas där, vilket yttrar 
sig genom att människor förändrar sina beteenden utifrån vilken plats de 
befinner sig på (ibid.).  

3.5. Teoretiska begrepp kring landsbygdsutveckling  

I försök till att teoretisera nutida landsbygdsutveckling i västvärlden, framför 
allt ur en europeisk synvinkel, kan några teman skönjas i tidigare forskning: 
socialt kapital och nätverk, mobilisering, platsidentitet samt governance.   
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3.5.1. Governance  

Governance översätts till ’styrning’ på svenska men i denna forskningskontext 
betyder det ungefär självstyrning eller lokalt förankrad styrning. Därför 
används det engelska ordet framgent i denna studie. Begreppet governance 
avser i denna studie den benämning som Rhodes (1996, s. 652) förespråkar för 
att beskriva den mer lokala eller regionala styrningen som står i kontrast till 
stark statlig styrning och som sedan 1990-talet har blivit allt vanligare i 
Västeuropa.   
 
I och med medlemskapet i EU har regionalpolitik i större utsträckning blivit 
både överstatligt och regionalt bunden (Árnason et al, 2009). Detta har skett 
genom styrning såsom strukturfonder på europeisk nivå, men också genom ett 
större fokus på regionala särarter och dessa områdens territoriella 
sammanhållning. Shucksmith (2009) beskriver den rådande 
landsbygdspolicyn inom EU de senaste årtiondena, Integrated Rural 
Development, på svenska Integrerad Landsbygdsutveckling. Policyn är till 
skillnad från tidigare jordbrukspolitik mer territoriellt baserad istället för 
sektorsbaserad, det vill säga att det inte enbart är en stödpolitik för jordbruk 
utan även innefattar andra aktörer på landsbygden. Strukturfondsmedel 
används till projekt som bedrevs som samarbeten mellan olika nivåer inom den 
offentliga sektorn och det kanske tydligaste exemplet på detta är LEADER-
metoden (Shucksmith, 2009).   
 

Enligt Shucksmith (2009) så har ett skifte skett från fokus på government, 
offentlig styrning uppifrån, till governance, styrning som sker med mer 
utsuddade gränser mellan offentlig, privat och ideell sektor. Den offentliga 
sektorn har fått rollen som koordinator snarare än utförare av projekt, medan 
lokala aktörer ska vara de som aktivt driver utvecklingen på den plats de 
befinner sig. Shucksmith (2009) menar att denna förskjutning har skapat 
diskussioner kring maktfördelning. Om lokala aktörer ska ges makten att skapa 
förändring för sin plats måste samtidigt den offentliga sektorn lämna ifrån sig 
en del av den makt den traditionellt besitter. Enligt Larsson (2000) så har den 
offentliga sektorn störst makt att påverka landsbygdsutvecklingsprojekt på 
grund av dess roll som tillståndsgivare och medfinansiär. Genom att välja vilka 
projekt eller åtgärder som stöds genom tillstånd samt beslut om 
medfinansiering kan den offentliga sektorn påverka utvecklingens riktning. 
Legitimiteten i besluten är avhängig vilka som är beslutsfattare och vilka 
intressen de representerar. Exempelvis kommer kommunala representanter att 
fatta beslut som stärker kommunen som helhet och representanter från 
länsstyrelsen att se till ett statligt intresse, medan lokala utvecklingsgrupper 
legitimerar sitt deltagande genom ett starkt lokalt engagemang. Kunskap eller 
kompetens avgör ofta hur den interna arbetsfördelningen ser ut i 
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projektgrupper, de som besitter kunskap om det formella i form av lagar, regler 
och andra förutsättningar hamnar ofta på ledningspositioner (Ibid.).  
 

Offentlig mark- och vattenplanering kan enligt Shucksmith (2009) passa dåligt 
in i synsättet för lokalt ledd utveckling då en planering styrd uppifrån kan 
misstämma med den utveckling lokala aktörer på en plats vill åstadkomma. 
Planeringsprocesser bör enligt Shucksmith sträva efter att vara kollektiva och 
reflekterande kring platsidentitet och maktrelationer, istället för centraliserade 
och toppstyrda. Shucksmith nämner att inom governance-litteraturen är 
synsättet att platsen och därigenom platstillhörigheten driver på en sådan 
mobilisering. För denna studie är det intressant att koppla teorier om 
governance till det ideella arbetet som sker i studieområdet, och om de lokala 
aktörerna upplever att de har makten att förändra sin plats.  

3.5.2. Platsidentitet, platstillhörighet och mobilisering  

Tillhörighet och identitet är ofta platsbunden och påverkas av de samhälleliga 
strukturer, exempelvis politiska, sociala och strukturella, som styr människors 
handlingar. Det är framför allt på landsbygden som platser förväntas innehålla 
sociala relationer för samarbete och dessa platsgemenskaper kan i sin tur 
användas i syfte att producera och reproducera en platsidentitet (Shucksmith, 
2009). För att ytterligare förstärka förmågan att skapa förändring lokalt så 
skapas enligt Shucksmith nya former av samarbeten, nätverk och sociala 
rörelser. För att uppnå förändring förväntas lokala aktörer och resurser 
mobiliseras. Det är dock inte alla platser som har lokala aktörer med möjlighet, 
vilja eller kunskap att driva utvecklingsarbete utifrån governance-principen. 
Enligt Shucksmith (2009:10) saknar många platser den “institutionella 
kapacitet, framför allt relationsbaserade resurser och mobiliseringskapacitet” 
(förf. övers.) som krävs. 
   
Dessutom spelar platsens historia roll, då platsbunden organisation vanligen 
utvecklas ur tidigare organisation och inte uppstår ur tomma intet (Cras, 2017). 
Engagemang och platstillhörighet hos de boende på landsbygder blir enligt Cras 
(2017) ofta mer påtagligt vid “krissituationer”, exempelvis vid nedläggningshot 
mot bygdens skola, livsmedelsbutik eller annan service. Skolor, butiker eller 
andra typer av service ses som något som är värt mer än bara den specifika 
funktion den fyller. Istället blir en sådan funktion värdebärande symboler i de 
boendes ögon och ses som viktig för bygden som helhet, en del av platsens 
identitet av karaktären "byn dör ut om skolan försvinner” (Cras, 2017). Utifrån 
dessa premisser sker ofta mobilisering av ideella krafter för att “rädda” viktiga 
funktioner i bygden. Då det studerade geografiska området har en historia av 
ideellt engagemang och att byarna omtalas som en del av en bygd kan det 
misstänkas att de ideellt engagerades syn på platsen påverkar studiens resultat. 
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3.5.3. Socialt kapital och nätverk i landsbygdsutveckling  

De relationsbaserade resurser Shucksmith (2009) nämner kallas av flera 
forskare för “socialt kapital”. Socialt kapital bygger på individers kunskaper och 
erfarenheter och skapas genom de kontakter och länkningar som sker mellan 
olika individer på en plats. Det sociala kapitalet bygger enligt Putnam (1993, 
citerad i Gelderblom, 2018) på en stark sammanhållning inom ett kollektiv. 
Gemensamma normer, tillit och nätverk är grunden till effektivt samarbete och 
är grunden till att kollektiva aktioner kan genomföras (Putnam, 1993, citerad i 
Gelderblom, 2018). Putnam har dock fått kritik för att han ignorerat 
samhälleliga maktstrukturer och de negativa aspekterna med 
sammanslutningar i sociala nätverk (Gelderblom, 2018). De negativa aspekter 
som framförts är bland annat utestängning av personer eller grupper av 
religiösa, etniska eller socioekonomiska skäl, samt konkurrens mellan olika 
sociala sammanslutningar om resurser.   
 

Socialt kapital är ett begrepp som enligt Lee et al (2005) blivit allt mer populärt 
att användas i försök att beskriva de icke-ekonomiska aspekter som påverkar 
landsbygders ekonomi eller annan utveckling i positiv riktning. Lehto och Oksa 
(2009) menar att socialt kapital konstrueras och används i den typ av nätverk 
som ligger till grund för landsbygdsutveckling. Enligt Lehto och Oksa är det ofta 
lokala aktörer som genom att mobilisera både lokala och externa resurser syftar 
till att skapa utveckling. De lokala resurserna utgörs av både fysiskt kapital och 
personliga egenskaper och kopplas samman genom nätverk. Nätverken utgörs 
av de lokala aktörerna och deras kopplingar till varandra och till utomstående. 
Det som kanske framför allt personifierar det sociala kapitalet är den så kallade 
eldsjälen. Enligt Cras (2017) ges i ideell sektor ofta en sådan benämning till en 
individ som lägger ner tid och arbete för något den känner ett starkt 
engagemang för. Det är dock inte bara eldsjälar som kan upprätthålla lokalt 
behovsdrivet engagemang. Cras (2017:214) menar dock att det vanligtvis är 
personer med erfarenheter från exempelvis arbetslivet som har ett lägre steg 
över “tröskeln att sätta sig in i en ny verksamhet” och därför kan axla rollen 
som pådrivande i utvecklingsarbete. De som engagerar sig ideellt är därför ofta 
väl etablerade medborgare i samhället, med sådan bakgrund eller sådana 
egenskaper som gör att de klarar att ta ansvar för projekt.   
 
Då socialt kapital och nätverk ges stor betydelse i litteratur om 
landsbygdsutveckling är det av intresse att undersöka om de ideellt aktiva inom 
studieområdet uttrycker liknande tankar. För detta arbete är det också relevant 
att relatera dessa teorier till hur utvecklingsarbete och ideellt engagemang ser 
ut i den studerade bygden samt undersöka hur fördelningen av ansvar påverkar 
vems bild och vision av landsbygden det är som förs fram.   
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3.5.4. Inkluderande utveckling på landsbygden  

Enligt Young (2016) så är deltagande i politiska processer ofta inte jämställt 
eller jämlikt. Olika personer har olika förutsättningar för att delta i 
utvecklingsarbete på landsbygden och det gör att utestängningar riskerar ske 
vid exempelvis beslutsfattande. Dessa skilda förutsättningar kan utgöras av 
politiska, sociala eller ekonomiska skäl och kan skapa en utestängning av vissa 
grupper, exempelvis minoriteter, kvinnor eller olika åldersgrupper. Extern 
utestängning sker när vissa individer eller grupper inte är med i 
beslutsfattandet, exempelvis på grund av vilka som inbjuds till ett möte, vilka 
som har möjlighet att komma till sagda möte eller vilka som känner sig 
välkomna. Enligt Larsson (2000) är tid är en viktig faktor, där en maktskillnad 
kan ses mellan aktörer som kan arbeta med utvecklingsfrågor på betald 
arbetstid gentemot de som jobbar ideellt med frågorna vid sidan om en 
löneanställning. De sistnämnda kan ha svårigheter att delta på olika sätt, 
exempelvis på möten under dagtid. Intern utestängning sker när individer eller 
grupper som befinner sig på plats vid beslutsfattande inte lyckas göra sin röst 
hörd på grund av att deras åsikter inte ges samma värde som andras (Young, 
2016). För att utveckling ska vara rättvis måste den enligt Young ta hänsyn till 
alla olika grupper i samhället när beslut ska fattas. Fainstein (2016) å sin sida 
menar att beslut som fattas av bland annat planerare eller andra beslutsfattare 
aldrig kommer att bli bra för alla som påverkas, och därför måste så många som 
möjligt få komma till tals kring planeringsbeslut. Satsningar som är bra för vissa 
kommer oftast vara sämre eller i bästa fall inte utgöra någon skillnad för någon 
annan.   
 
I denna studie kan detta kopplas till frågan huruvida representanter för 
landsbygder får vara med och bestämma hur mycket ansvar de vill ta för den 
lokala utvecklingen gentemot den kommunala styrningen. Det är också relevant 
att undersöka vilka som representeras inom bygden och därigenom påverkar 
platsens utveckling i de frågor som bestäms lokalt. Om en person upplever att 
de inte har tid, ork eller kunskap att bedriva det ideella arbete som krävs 
kommer de inte heller ha samma chans till att påverka framtiden på platsen. 
Detta skapar då en utestängningseffekt.  
 
Att reflektera över dessa frågor bör göras både på lokal och regional, nationell 
och överstatlig nivå. Både de lokala grupper som arbetar med 
landsbygdsutveckling och de olika instanser som står som ansvariga för 
utvecklingsstrategier på landsbygden måste ifrågasätta vilka effekter som detta 
system för landsbygdsutveckling har. Med utgångspunkt i ovanstående 
teoretiska perspektiv är det möjligt att diskutera kring representativitet och 
inkludering i landsbygdsutveckling utifrån den empiri som samlats in. 
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4.  METOD  

Studien genomförs som en fallstudie av Tavelsjöbygden i Umeå kommun och 
baseras på en kvalitativ analys av intervjuer med lokalt engagerade samt Umeå 
kommuns landsbygdsstrateg samt en genomgång av kommunens officiella 
riktlinjer för landsbygdsutveckling. Det insamlade materialet från intervjuerna 
har behandlats i en tematisk analys. 
 
Denna studie har utförts deduktivt. En deduktiv analys har sin utgångspunkt i 
tidigare forskning inom relevanta fält där teorier och teman identifieras. Dessa 
teorier och teman ligger sedan till grund för analysen av den insamlade empirin 
(Bryman, 2018). Ett par teman som identifierats som relevanta i tidigare 
forskning kring landsbygdsutveckling presenteras i teoridelen.  
  

4.1. Fallstudie  

En fallstudie är en studie som går på djupet i syfte att studera ett avgränsat fall 
såsom en skola, bygd, person eller händelse (Bryman, 2018). Att göra en 
fallstudie som fokuserar på en specifik plats kan ha både för- och nackdelar. En 
djupgående fallstudie leder inte alltid till generaliserbara insikter som kan 
appliceras på andra områden. Bryman menar dock att fall kan användas för att 
exemplifiera en bredare kontext och för att undersöka om teorier från andra 
källor stämmer. Enligt Flyvbjerg (2006) ska inte fallstudiers värde för det 
sammantagna forskningsfältet underskattas:  
 

“That knowledge cannot be formally generalized does not mean that it cannot enter into the collective 
process of knowledge accumulation in a given field or in a society.” (Flyvbjerg, 2006:227)  

 
Fallstudier, insatta i det sammantagna forskningsfältet, kan enligt Flyvbjerg 
(2006) vara värdefulla för att föra forskningsläget framåt. Han menar att breda, 
kvantitativa studier och djupdykande, kvalitativa studier kompletterar 
varandra. 
 
Tavelsjöbygden i Umeå kommun (samt delvis i Vindelns och Vännäs 
kommuner) är ett exempel på en stadsnära landsbygd och sågs som ett lämpligt 
fall att studera utifrån teorier om landsbygdsutveckling. Valet att använda just 
detta område har gjorts utifrån flera aspekter. Den första var viljan att studera 
en stadsnära landsbygd och dess förutsättningar för utveckling. Den andra var 
tillgänglighet utifrån avstånd till Umeå så att restiden inte skulle påverka den 
redan tidsbegränsade studien alltför mycket. Den tredje aspekten är ett 
personligt intresse för platsen då författaren tidigare har bott i området.   
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4.2. Intervjuer  

Eftersom syftet med denna studie är att besvara hur aktörer upplever 
ansvarsfördelningen för landsbygdsutveckling är ett kvalitativt 
tillvägagångssätt lämpligt för att besvara forskningsfrågorna. Enligt Denscombe 
(2016) och Bryman (2018) kan intervjustudier vara lämpliga vid mindre studier 
som fokuserar på människors upplevelser och erfarenheter kring ett givet ämne. 
En nackdel med metoden kan enligt Denscombe vara tidsåtgång och 
resekostnader som krävs för att möta de intervjuade ansikte mot ansikte. Då 
studieområdet avgränsas till en specifik bygd är detta inte ett problem i denna 
studie.   
 
Det empiriska materialet har samlats in via informant- och 
respondentintervjuer med personer som arbetar med landsbygdsutveckling, 
både på ideellt basis samt yrkesmässigt på kommunal nivå. En 
informantintervju är en intervju som utförs med någon som kan ses som expert 
eller som representerar exempelvis myndigheter eller andra institutioner. I 
detta fall intervjuas Umeå kommuns landsbygdsstrateg som då ses som 
representant för Umeå kommun. Intervjun med Umeå kommuns 
landsbygdsstrateg, Annika Myrén, utfördes på informantens arbetsplats.  
 
En respondentintervju görs istället med en person som kan ge fördjupad 
kunskap inom studieområdet genom att tillföra personliga åsikter och 
upplevelser i det ämne som studeras. För denna studie utgörs respondenterna 
av ideellt engagerade personer i Tavelsjöbygden, se tabell 1. 

Tabell 1. Studiens respondenter, vilken organisation eller förening de tillhör samt eventuell roll. 

Intervjuperson Organisation/Förening Roll 

Göran Sundqvist TuRe Ordförande 

P-G Olofsson TuRe 
Tavelsjö Byanät 
LRF Tavelsjöbygden 

Styrelsemedlem 
Projektledare 
 

Torbjörn Wennebro LRF Tavelsjöbygden 
Besöksnätverk 
Företagsnätverk 

 

Alf Söderlund  TuRe 
Rödåbygdens IK 
Rödåbygdens hembygdsförening 

Vice ordförande 
Ordförande 

Helena Bingebo Rödåbygdens IK 
Rödåsels skolas föräldraförening 
 

Styrelsemedlem 
Styrelsemedlem 

Eva Wiklund Tavelsjö hembygdsförening Ordförande 

 
Den första intervjun var en parintervju med Göran Sundqvist och P-G Olofsson 
som bägge är aktiva inom TuRe. Dessa intervjuades först tillsammans för att få 
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en översiktlig bild av bland annat TuRe:s engagemang i bygden, samt 
intervjuades senare var för sig. Resterande intervjuer utfördes enskilt med 
respondenterna i deras hem, förutom intervjun med Alf Söderlund som utfördes 
i forskarens släktgård. Intervjuerna var mellan 40–60 minuter långa och 
samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation om vad studien handlar 
om. Respondenterna informerades om att det var frivilligt att delta och att 
samtalet endast spelades in om de godkände detta. Intervjupersonerna gick 
samtliga med på att samtalet spelades in. De erbjöds också att bli 
anonymiserade vilket alla avböjde.  
 
Intervjuerna har varit semistrukturerade utifrån en intervjuguide för att ge en 
sådan struktur på intervjuerna att frågeställningarna ska kunna besvaras (se 
bilaga 1 och 2). De teman som hittats i litteraturen har tillsammans med 
forskningsfrågorna legat till grund för utformningen av intervjuguiden. 
Samtidigt var det viktigt att lämna öppet för de intervjuade att fördjupa sig i vad 
de tycker är relevant och intressant för ämnet i fråga. Det kan finnas intressanta 
sidospår som är relevanta för studien men som forskaren inte identifierat i 
förhand och en helt strukturerad intervju med uppradade frågor skulle inte 
uppmuntra den svarande att utveckla detta.  I en kvalitativ intervju ligger fokus 
på den intervjuades känslor och upplevelser (Bryman, 2018). Förutom att 
användas till den tematiska analysen så har citat från intervjuerna också 
redovisats i studiens resultatdel för att lyfta fram de intervjuades åsikter eller 
illustrera olika teman.   
 

4.2.1. Urval för intervjuerna  

I första skedet gjordes vad Denscombe (2016) kallar ett subjektivt urval av 
intervjupersoner. Ett subjektivt urval används i syfte att välja intervjupersoner 
som väntas ha relevant kunskap och erfarenhet i ämnet. Utifrån dessa kriterier 
kontaktades dels kommunens landsbygdsstrateg, dels ordföranden för den 
utvecklingsgrupp, TuRe, som verkar i det geografiska område som studien 
berörde. Dessa personer ansågs genom sina respektive roller ha god kännedom 
om bygdens förutsättningar för ideellt engagemang och utvecklingsprojekt. 
TuRe:s ordförande ansågs också ha goda kontakter med fler lokalt engagerade i 
Tavelsjöbygden och därigenom kunna ge tips om framtida intervjupersoner 
genom så kallat snöbollsförfarande. Denne ordförande tog i sin tur kontakt med 
ytterligare en styrelsemedlem som också var med vid den första intervjun. Dessa 
två personer blev de första respondenterna för intervjustudien. Utifrån deras 
tips skedde sedan ett snöbollsurval, där en intervjuperson i sin tur föreslår 
andra personer som kan vara av intresse för studien, för att hitta fler 
intervjupersoner. Bryman (2018) beskriver metoden som användbar för att 
hitta kopplingar mellan individer i nätverk. För denna studie bedömdes 
snöbollsurval som lämpligt för att inom rimlig tidsram hitta intervjupersoner.   
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Försök gjordes att få till stånd intervjuer med de kvinnor som sitter i TuRe:s 
styrelse men detta var av olika anledningar inte möjligt, vilket naturligtvis är 
tråkigt då deras upplevelser av utvecklingsarbete också skulle ha varit av 
intresse för studien. En av de intervjuade i TuRe tipsade dock om att intervjua 
en kvinna aktiv i flera föreningar i Rödåbygden. Dessutom gjordes ett subjektivt 
urval i syfte att intervjua ytterligare en kvinna, nämligen ordföranden för 
Tavelsjö hembygdsförening.   
 

4.2.2. Etiska överväganden  

Det är av stor vikt att de intervjuade förstår att de intervjuas i syfte att samla 
material för att besvara forskningsfrågor och att det inte enbart är ett vanligt 
samtal mellan två personer (Denscombe, 2016). För att säkerställa denna 
förståelse har förfrågningar till potentiella intervjupersoner varit tydligt 
formulerade kring att det gäller en intervju för forskningssyfte, samt hur och 
vad deras svar kommer att användas till. Av vikt är också att vara tydligt med 
att deltagandet är frivilligt.   Det är möjligt att försvåra identifikation av 
respondenterna om dessa så önskar, exempelvis genom fingerade namn 
(Bryman, 2018). Då studien rör ett begränsat geografiskt område kvarstår 
risken att personer kan identifieras utifrån deras svar och därför kan inte 
anonymitet helt garanteras, vilket också informeras om innan intervjuerna. 
Intervjupersonerna erbjöds att bli anonymiserade men avböjde. Gällande 
konfidentialitet kommer materialet från intervjuerna i den mån det är möjligt 
att förvaras så att obehöriga inte har tillgång till det. Intervjusvar i form av 
ljudinspelningar eller transkriberingar kommer förvaras på lösenordskyddad 
dator.   
  
Vid användandet av citat är det viktigt intervjupersonernas citat inte tas ur 
kontext eller på annat sätt missrepresenterar vad som sagts i intervjuerna. Det 
är också viktigt att reflektera kring vilken roll de intervjuade uttalar sig i, som 
representant för någon organisation eller mer informellt i rollen som 
privatperson. Om intervjupersoner delger känsliga uppgifter är det av stor vikt 
att jag som forskare i möjligaste mån undviker att skriva så att enskilda 
individers åsikter kan identifieras. Det är forskarens uppgift att säkerställa att 
ingen kommer till skada på grund av det publicerade materialet.  
  

4.3. Officiella dokument  

De officiella dokument som lästs och relaterats till empirin från intervjuerna är 
Umeå kommuns översiktsplanedel Tematiskt tillägg för Landsbygden (Umeå 
kommun, 2018b) samt Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå 
kommun (Umeå kommun, 2018c). Det Tematiska tillägget för Landsbygden är 
en del i Umeå kommuns översiktsplan och är därför vägledande för den 
framtida mark- och vattenanvändningen på landsbygden (Umeå kommun, 
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2018b). Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun täcker de 
områden som inte rör specifikt mark- och vattenanvändningen men som rör 
kommunens ansvarsområden och verksamheter på olika sätt. Detta program 
ska visa kommunens utgångspunkt och synsätt kring frågor om utveckling, 
service och samarbeten på Umeås landsbygd (Umeå kommun, 2018c).   
  
Dessa två dokument har under början av år 2018 ställts ut för samråd och har 
inte vunnit laga kraft ännu. De visar kommunens intentioner och synsätt kring 
landsbygdsutveckling, men det är viktigt att ha i åtanke att vissa formuleringar 
och riktlinjer kan komma att förändras till de versioner som tas i laga kraft. Från 
dessa dokument hämtas exempel och citat som kan kopplas till de teman som 
framkommit i intervjuerna. 
 

4.4. Analys  

Det empiriska materialet från intervjuerna har behandlats i en tematisk analys. 
En tematisk analys kan appliceras på många olika typer av data, däribland 
intervjusvar och dokument (Bryman, 2018). Analysen utfördes i syfte att 
identifiera återkommande teman, meningar och mönster i vad de intervjuade 
säger, både på uttalad och underliggande nivå (Bryman, 2018). Studien är 
utförd med ett deduktivt angreppssätt med utgångspunkt i tidigare forskning. 
Det första steget var att utifrån tidigare forskning skapa en bild av de möjliga 
teman som kunde påträffas i empiriinsamlingen. Dessa teman låg till grund för 
intervjuguiden. Studien har dock varit öppen för att teman även kan identifieras 
under arbetets gång, exempelvis genom repetition av något de intervjuade säger 
eller genom likheter och skillnader mellan vad de olika intervjuade säger 
(Bryman, 2018).   
  
Efter att intervjuerna genomförts har det insamlade materialet från 
intervjuerna transkriberats och genomlästs flera gånger för att bekanta sig med 
materialet. De transkriberade intervjuerna har sedan skrivits ut och varje rad 
försetts med små anteckningar, koder, om vad den innehåller i marginalen. De 
antecknade koderna har sedan lagts ihop till ett mer övergripande tema. Detta 
har gjorts i syfte att om möjligt hitta de teman som presenterats i teoridelen, och 
utöver detta också hitta eventuella nya teman. Mycket av analysarbetet sker 
genom hopkopplingar och slutsatser i forskarens huvud under genomläsning 
och bearbetning. Enligt Bryman (2018) måste forskaren förutom att ange de 
teman som hittas också förklara hur dessa teman har framträtt i materialet. I 
resultatdelen presenteras exempel på kodningen med de nya teman som 
framkommit. 
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4.5. Metoddiskussion  

Vid insamling av empiri via intervjuer är det viktigt att forskaren funderar över 
sin roll i samtalet och hur de intervjuade kan påverkas av forskaren på olika sätt. 
I denna studie har jag identifierat mina förutsättningar och ingångspunkter. För 
det första har jag en koppling till bygden genom att jag vuxit upp där och har 
familjemedlemmar som bor i området. Jag har därför gjort ett medvetet val att 
inte intervjua någon som jag känner väl för att undvika att påverka dem via 
intervjuareffekten samt undvika bias i min tolkning av deras svar.   
  
Vissa respondenter har jag träffat tidigare, och de som inte har träffat mig 
tidigare känner ofta igen mitt efternamn. Fördelar av detta kan vara att 
respondenterna varit mer villiga att ställa upp på intervjuer samt att jag till viss 
del har samma referensramar då jag känner till många av de personer, 
verksamheter eller platser som nämns. Det kan också vara en nackdel ifall 
intervjupersoner “vaktar” sina svar mer än då de pratar med någon som inte har 
någon koppling till bygden. Därför försöker jag se den insamlade empirin från 
flera håll, både från min roll som tidigare boende i bygden och som blivande 
samhällsplanerare, för att undvika att min bakgrund påverkar mig alltför 
mycket. Jag har strävat efter att exempelvis intervjusvar inte tas ur sin kontext 
eller förvrängs. Jag är också påverkad av mina studier i samhällsplanering och 
kulturgeografi, vilket innebär att jag mer eller mindre omedvetet relaterar mina 
tolkningar och slutsatser utifrån de teoretiska och praktiska kunskaper detta har 
gett mig. Exempelvis har jag kanske ett annat perspektiv på planeringsfrågor än 
vad de lokalt engagerade har.  
  
Snöbollsmetoden som urvalsmetod fungerade till viss del bra då flera tips om 
intervjupersoner ledde mig vidare. Den gav dock ett urval som framför allt 
pekade mot män och de engagerade i föreningen TuRe. För att väga upp för den 
övervägande andelen män som intervjuades gjordes därför ett så kallat 
subjektivt urval där författaren sökte ytterligare intervjupersoner utanför 
snöbollsurvalet i mening att hitta personer engagerade i andra föreningar samt 
kvinnor. En förklaring till detta förhållande kan vara fördelningen av personer 
som engagerar sig lokalt. I TuRe är det exempelvis övervägande äldre personer 
som engagerar sig vilket påverkar vilka som rekommenderas i snöbollsmetoden.   
  
Den begränsade tiden för att utföra studien spelar också in. Mer tid för 
empiriinsamling hade resulterat i fler intervjuer med en större variation på 
intervjupersoner vilket hade kunnat ge andra insikter till studien. Det hade 
kunnat framkomma andra åsikter och infallsvinklar än de som framträtt i denna 
studie. Bland de intervjuade finns exempelvis inga ungdomar eller unga vuxna. 
Att fundera över vilken grupp vars röster inte framkommit i studien och vara 
medveten om att andra synsätt kan förekomma är därför extra viktigt vid analys 
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och diskussion. Denna studie kan ses som en förstudie till fortsatt forskning om 
ideellt engagemang på landsbygder då den trots begränsat urval och tid ändå 
säger något om de aktivas erfarenheter.   
 

4.5.1. Tillförlitlighet och validitet  

I kvalitativa studier är replikerbarhet nästan omöjligt, det vill säga att kunna 
upprepa studien och få samma resultat (Denscombe, 2016). Då tidpunkt, 
inramning och kontext för intervjupersonerna förändras dagligen så är det 
troligt att deras svar till viss del också förändras från en tidpunkt till en annan. 
Dessutom spelar forskaren som person större roll vid intervjuer än vid 
kvantitativ datainsamling då forskaren bemöts i ett samtal utifrån den person 
den är och det intryck och personliga relation denne har hos den som intervjuas. 
Replikerbarhet blir därför svår att uppnå och istället blir tillförlitligheten 
avhängig på öppenheten hos forskaren i dennes redogörelse för 
forskningsprocessen (Denscombe, 2016). Vid analysen av insamlad empiri så 
spelar forskarens bakgrund, utbildning, tankeprocesser och förförståelse in. 
Vilka slutsatser som dras utifrån detta kommer i kvalitativa studier därför alltid 
variera från forskare till forskare. Därför har jag som forskare till uppgift att 
försöka se objektivt på det material som är insamlat och att inte övertolka den 
empiri jag har. De intervjuguider som använts bifogas för att öka studiens 
öppenhet.  
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5. RESULTAT  

I följande kapitel kommer resultatet av empiriinsamlingen presenteras, 
strukturerat utifrån studiens frågeställningar. Kring dessa frågeställningar 
presenteras också de teman som framkommer i empirin och antingen setts i 
tidigare forskning och presenterats i teoridelen, eller som framkommit i den 
tematiska analysen av intervjuerna och presenteras i resultatdelen. Till dessa 
frågeställningar och teman kopplas citat som belyser hur intervjupersonerna 
upplever olika aspekter av ideellt engagemang. 
 

5.1. Vem engagerar sig?  

Studiens första frågeställning handlar om vem som engagerar sig för 
landsbygders utveckling. I det studerade området framträder en bild av att det 
är flera föreningar i bygden som tar initiativ till och driver utvecklingsprojekt 
ideellt. Flera personer återfinns också i ett flera olika föreningar i bygden. 
Exempelvis är vice ordföranden i TuRe också aktiv i Rödåbygdens IK samt 
Rödåsels Bygdegårdsförening. Detta kan vara både till för- och nackdel i 
utvecklingsarbetet i bygden. En fördel som nämns är att en person då kan 
engagera medlemmar från flera föreningar till olika aktiviteter. Enligt Wiklund 
(personlig kommunikation, 2018-05-07) kan det dock skapa en svårighet att 
hålla isär i vilken roll dessa personer agerar och därför bli oklart i vilken sits 
personer uttalar sig eller utför något. Detta riskerar enligt henne att minska 
insynen i de olika föreningarnas arbete.  Att de som är lokalt engagerade kan 
hålla isär sina olika roller är något som kommunens representant också tycker 
är viktigt. Även om lokala aktörer är osams med kommunen i någon specifik 
fråga måste ändå god kommunikation kunna ske i andra frågor.   
  

I utvecklingsgruppen TuRe förefaller en stor del av de engagerade vara 
pensionärer, eller som Wennebro uttrycker det: “Utan pensionärer stannar 
Sverige!” (Wennebro, T., personlig kommunikation, 2018-04-15). Flera av de 
intervjuade pratar om just pensionärer som viktiga drivande krafter i 
utvecklingen av Tavelsjöbygden. Respondenterna menar att det är pensionärer 
som har störst möjlighet att engagera sig, då personer med löneanställningar 
eller egna företag antingen inte har råd att vara borta från sitt arbete, alternativt 
inte prioriterar ideellt engagemang på deras begränsade fritid. I andra 
föreningar i bygden är åldersfördelningen mer varierad, framför allt i 
idrottsföreningarna. När det gäller engagemang i Rödåbygdens IK uppger 
Bingebo (personlig kommunikation, 2018-05-03) att “pensionärerna har vi och 
småbarnsföräldrarna har vi. Men inte där emellan. Få ungdomar och få 
medelålders”. Engagemang sker antingen av småbarnsföräldrar utifrån deras 
barns intressen och behov samt av pensionärer främst tack vare att de har tid.   
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Wiklund vill rekrytera fler personer till hembygdsföreningens styrelse eftersom 
det främst är styrelsen som är aktiv. De medlemmar i föreningen som inte sitter 
i styrelsen är inte lika intresserade av att engagera sig. Detta resulterar i mycket 
arbete för styrelsemedlemmarna. Enligt Bingebo så är engagemanget i 
Rödåbygdens IK stort och de engagerade många, vilket gör att det är lättare att 
få igenom projekt än i andra föreningar hon varit med i.   
  

“Om man ska räkna med alla som bakar, gör hamburgare till bilträffar eller gör 
tipsrundor till midsommar så är det säkert ett hundratal [aktiva]. Och det är 
inte att man måste sparka och bråka utan folk hör av sig och frågar om de kan 
göra något.” (Bingebo H. Personlig kommunikation, 2018-05-04)  

  
Hon berättar att ansvarsfördelningen i Rödåbygdens IK sker genom att de 
engagerade gör det de tycker är roligt och som de känner för att ta ansvar kring. 
Frågan om vilka personliga egenskaper som krävs hos de engagerade får detta 
svar:   

“Alla olika! Man behöver nån som kommer på idéerna, man behöver nån som 
genomför, man behöver nån som är bra på pengar, man behöver nån som kan 
snickra. Så alla behövs.” (Bingebo, H. Personlig kommunikation, 2018-05-04)  

  

Det varierar alltså i grad av engagemang mellan de olika föreningarna. Ju fler 
engagerade det är desto lättare och mindre arbetsbelastning är det för de aktiva.  
 

5.1.1. Socialt kapital och nätverk  

Den tematiska analysen av intervjusvaren överensstämmer i stort med de 
teorier om socialt kapital och nätverk som hittats i tidigare forskning. Flera av 
de som intervjuats har med sig relevant erfarenhet av att ta ansvar och läsa 
regelverk från sina yrkesliv. Enligt Sundqvist utses ansvariga för projekt inom 
TuRe utifrån “kompetens och möjlighet och vilja att ta ansvar”. 
Respondenterna som är engagerade i TuRe arbetar ofta i arbetsgrupper kring 
olika projekt, vilket gör att personer kan engagera sig i vad de tycker är 
värdefullt.   
  
De intervjuade pratar samtliga om nätverksfördelar. Genom att jobba i grupp 
för att påverka beslutsfattare och myndigheter så syns man bättre.  
  

“Man kan märkas i större utsträckning om man är flera om en sak än om man 
är ensam. [--] Är det många som tycker samma sak så finns en större 
benägenhet att uppfylla det önskemålet, men är det bara en som tycker något så 
är det inte så mycket att bry sig om.” (Sundqvist, personlig kommunikation 
2018-04-04)  

  
Wennebro nämner att det skapar en trygghet att arbeta i grupp och talar om hur 
hans kontaktnätverk ökat genom hans ideella engagemang. Han har som 
återvändare till bygden både kunnat “återknyta kontakten med de man känt 
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innan, men också lärt känna massa nya kontakter och nya människor. Det är 
ju jätteroligt för det skapar någon slags trygghet, man är inte ensam.” Genom 
att engagera sig i bygden har fler kontakter kunnat knytas som är till fördel för 
det ideella engagemanget. Wiklund berättar att hon ville hitta ett eget 
kontaktnät när hon var nyinflyttad i bygden och därför engagerade sig först i 
kyrkokören, sen i hembygdsföreningen. Enligt henne var det ett bra sätt att lära 
känna människor i Tavelsjö.   
 

5.2. Ansvarsfördelning 

Studiens andra frågeställning handlar om hur de ideellt engagerade upplever 
ansvarsfördelningen för landsbygdens utveckling. Flera respondenter anser att 
regelverk och processer kring att söka stöd och tillstånd är för krångliga och kan 
bromsa utvecklingen i bygden. Förutom lättare regelverk kring 
projektansökningar så vill de också se stöd från kommunen för att underlätta 
ansökningar.  Respondenterna från TuRe menar att de har duktiga personer 
som klarar av att läsa det formella och söka bidrag. Olofsson uttrycker dock oro 
för föryngringen av dessa kunskaper:  
  

“Det är ju ingen enkel resa. Men vi har ju haft en del i bygden som är oerhört 
duktiga på att läsa på och mäktat med att fylla i ansökningarna, så vi har ju fått 
rätt bra med stödpengar på olika sätt. På sikt kan ju det vara... De som hjälpt 
till nu kanske inte kommer kunna vara med senare.” (Olofsson, P-G. Personlig 
kommunikation, 2018-04-04)  

  

Bingebo anser däremot att bidragsansökningar och regelverk ofta är hanterbara 
och att det i Rödåbygdens IK har gått bra att söka bidrag till projekt. Enligt 
henne har Umeå kommun tydliga regler för hur ansökningar ska se ut, och att 
få bidrag till har inte varit något bekymmer.   

5.2.1. Ideell utbränning  

Sundqvist och Olofsson (personlig kommunikation, 2018-03-20) menar att det 
inom den ideella sektorn är svårt med kontinuitet och återväxt av engagerade 
personer. Detta leder till att information och kunskap riskerar försvinna vid 
byte av människor eller när verksamheter läggs på is under längre perioder. Det 
tunga lasset som ett fåtal individer drar vid ideellt engagemang är något som 
både flera respondenter samt kommunens representant nämner. Denna 
upprepning och samsyn gör att fenomenet klassas som ett tema i denna studie. 
Temat gavs benämningen “ideell utbränning”, se exempel på kodningen i bilaga 
3.   
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Citat som exempelvis “Man kunde önska att det vore fler som man kunde dela 
upp arbetet och tiden med”1 samt “[...] framför allt när det blir en person i en 
grupp som ska göra mycket, då funkar inte ideellt arbete i längden”2 visar att 
de intervjuade lägger ner mycket tid på det ideella arbetet och att de ofta 
upplever att de är för få engagerade i bygden.   
  
Ideell utbränning ses som en risk av de intervjuade, särskilt i sammanhang där 
det är få personer som är aktiva. Det är risk att enskilda personer som engagerar 
sig i bygdens utveckling får ta för mycket ansvar och arbeta för mycket med det 
ideella under en längre tid. Det kan leda till att dessa engagerade blir 
överarbetade och utbrända eller att de själva eller deras anhöriga tröttnar på att 
det ideella tar för mycket tid från annat i livet.   
  
Fler aspekter än hur många personer arbetsbördan fördelas på kan göra det 
ideella engagemanget lättare eller svårare. Flera respondenter nämner 
bemötandet från olika myndigheter som exempelvis kommunen och 
länsstyrelsen som av stor betydelse för motivation och genomförande av olika 
projekt. Enligt Olofsson kan de göra mycket med små medel så länge de bemöts 
med en positiv attityd från de myndigheter de har kontakt med, såsom 
kommunen och länsstyrelsen. Om de däremot bemöts av en negativ attityd så 
blir det mycket svårare och känns tyngre att arbeta. Flera respondenter har lyft 
fram svårigheten med att driva större projekt, både på grund av ekonomiska 
orsaker och på den tid som måste läggas ned. Det är svårare att få ekonomiskt 
stöd för stora projekt såsom den sporthall som TuRe vill bygga i Tavelsjö. 
Sådana projekt kräver också många timmar arbetsinsats redan i 
projekteringsfasen och i de fall experter måste anlitas blir det dyrt för ideella 
föreningar.   
 

5.2.2. Mobilisering och platsidentitet  

Enligt Sundqvist och Olofsson är det troligare att småbarnsföräldrar 
mobiliserar kring något som påverkar barnen, till exempel att skolor hotas av 
nedläggning. De skulle gärna se att fler småbarnsföräldrar engagerade sig i 
bygden, men menar att denna grupp ofta har fullt upp med sina arbeten och 
familjer. Sundqvist och Olofsson upplever att ideella engagemang ofta är det 
som överges först när en person har svårt att få det berömda livspusslet att gå 
ihop. Detta är något som de har full förståelse för men ändå tycker är tråkigt då 
barnfamiljers perspektiv och insikter är viktiga för bygdens framtid.   
  
Vad gäller platsens betydelse så framkom ingen entydig bild hos 
respondenterna. Flera nämner bygdens läge som viktigt, där närheten till 

                                            
1 (Olofsson, P-G.  Personlig kommunikation, 2018-04-04)  
2 (Sundqvist, G. Personlig kommunikation, 2018-04-04)  
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Umeås arbetsmarknad och service ses som en stor fördel. Den vackra naturen 
och möjligheten till friluftsliv i området är något som också lyfts fram. Sundqvist 
menar att Tavelsjöbygden är unik och det är en del av framgångsfaktorn i 
bygden. Söderlund (personlig kommunikation, 2018-04-16) tycker dock inte att 
platsen spelar särskilt stor roll utan det beror mer på duktiga personer:   
  

“Jag tror att personer som kan jobba ihop är det viktigaste. Som har nån form 
av driv. Men platsen tror jag inte spelar nån roll.”  

 
Detta talar emot platsidentiteten som någon slags drivkraft för engagemang i 
bygden. Wennebro menar å sin sida att “skulle inte vi lyckas i den här bygden 
så gör man det ingenstans”, men säger även att “sätter du duktiga personer på 
ett omöjligt ställe så händer det saker i alla fall” vilket både bekräftar och säger 
emot platsidentiteten som drivande för utveckling.   
 
Olofsson nämner att den sociala gemenskapen kanske är större på landsbygden 
och därigenom tillåter att gemensamma intressen åstadkommer mycket. 
Bingebo säger att det är viktigt att i bygden ha en samlingspunkt, och nämner 
Rödåsels skola som en sådan punkt som även byar runt omkring Rödåsel har 
gemensamt.   
  
Alla de intervjuade ser ljust på framtiden och anser att bygden har stor potential 
att utvecklas. Som Sundqvist och Olofsson uttrycker det vid vårt första möte så 
vill TuRe lyfta fram de ekonomiska fördelarna av landsbygdsutveckling. Även 
utvecklingsprojekt som inte alla individer har personlig nytta av kan fortfarande 
ge vinning rent värdemässigt för bygdens fastigheter. Tillgång till busslinjer, 
skola, mataffär och liknande höjer värdet eller underlättar vid en framtida 
försäljning av fastigheter.  
 

5.2.3. Governance  

Åsikten hos flera av de intervjuade är att om något ska hända så måste de i 
bygden göra det själva. Sundqvist tycker att det finns tendenser till att i bygder 
där lokala aktörer är aktiva drar sig kommunen tillbaka och anser att de i bygden 
klarar sig ändå. Några respondenter har uttryckt missnöje med hur kommunen 
hanterat arbetet kring översiktsplanen:    
  

“När vi gick igenom kommunens plan för landsbygdsutveckling så kände vi en 
viss olust inför den, det är ju stadens syn på hur landsbygden ska vara. [---] Det 
vore bättre om de satt här, utvecklade sin plan här, istället för att säga ‘vad ska 
de få göra’.” (Söderlund, A. Personlig kommunikation, 2018-04-16)  

  

Några respondenter upplever en traditionell uppifrån-och-ner-styrning kring 
bygdens utveckling, och de intervjuade som är aktiva i TuRe skulle gärna se att 
kommunens planerare hade mer lokal anknytning. Ett exempel som ges är att 
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kommunens planerare borde ha kontor ute i kommunens bygder. Andra 
respondenter menar istället att kommunen ofta får oförtjänt mycket kritik och 
att de inte delar den syn på kommunen som de upplever framförs från vissa håll 
i bygden.  
 

5.2.4. Omvandling av engagemang  

Ett tema som också identifierades i det empiriska materialet är breddningen 
från att vara engagerad kring en specifik fråga till att engagera sig för bygden 
som helhet. Detta tema benämndes som omvandling av engagemang, se 
exempel på kodningen i bilaga 3. Citat som nämner att “några av de som var 
intresserade och jobbade med exempelvis Tavelsjön Runt har sedan kommit 
på andra möten också”3 har legat till grund för detta tema. Ett annat exempel 
är:  
 

“Det är flera som har engagerat sig i det här med Tio Toppar och några av de 
här yngre krafterna kanske man skulle kunna fortsätta engagera i den typen av 
aktiviteter” (Wiklund, E. Personlig kommunikation, 2018-05-07).  

  
Enligt flera respondenter är det lättare att skapa engagemang hos bygdens 
invånare för tidsbegränsade projekt, specifikt inriktade på olika 
intresseområden. Två av respondenterna nämner bland annat vandringsleden 
runt Tavelsjön som ett sådant konkret projekt som engagerade många under de 
arbetsdagar som anordnades. Wiklund lyfter fram Tio toppar-projektet som 
något som engagerat andra personer än vad hembygdsföreningen vanligtvis 
lockar. Bland respondenterna spekulerades det i att det är lättare att få 
människor att engagera sig i enfråge-projekt än det mer övergripande arbete 
som utförs i TuRe. Dessa tidsbegränsade projekt har till viss del fungerat som 
inkörsport och fått några av de som engagerade sig att också komma på andra 
möten i bland annat TuRe.  
 

5.3. Kommunens syn på landsbygdsutveckling  

Studiens tredje frågeställning behandlar hur det resoneras kring 
landsbygdsutveckling på kommunal nivå. I Umeå kommuns (2018b) 
översiktsplanedel Tematiskt tillägg för landsbygden ingår Tavelsjö i vad 
kommunen kallar för ett tillväxtstråk som löper längs väg 363. I tillväxtstråket 
ser kommunen potential för utökad bebyggelse med tillgång till befintlig 
servicestruktur så som kollektivtrafik och handel.  Kommunen har som mål att 
på landsbygden “främja hållbar tillväxt och god livskvalitet genom aktiv lokal 
utveckling och lokalt engagemang” (Umeå kommun, 2018b:10). Det tematiska 
tillägget visar kommunens vision för mark- och vattenanvändningen på Umeå 
landsbygd.   
                                            
3 (Sundqvist, G. och Olofsson, P-G. Personlig kommunikation, 2018-03-20)  
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Umeå kommuns landsbygdsstrateg menar att kommunen måste vara tydlig 
med vad den vill åstadkomma. Framtagandet av det tematiska tillägget till 
översiktsplanen var bra ur den synpunkten (Myrén, A. Personlig 
kommunikation, 2018-04-05). Det gav henne också chansen att kommunicera 
med medborgarna genom de offentliga processer som skedde i samband med 
framtagandet av det tematiska tillägget. Utifrån de synpunkter som framkom 
under ett antal möten i olika bygder i kommunen togs ett program fram som 
ska komplettera det tematiska tillägget för landsbygden.   
  
Dokumentet Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun 
kopplas till Tematiskt tillägg för landsbygden genom att ge förslag på hur de 
mål som finns i översiktsplaneringen kan genomföras (Umeå kommun, 2018c). 
Programmet ska fungera som riktlinje för vad kommunen “kan genomföra 
internt och hur kommunen kan ta initiativ externt, framförallt omkring 
samordning och samverkan”. Där anges att hållbar utveckling ska skapas 
genom samarbete mellan offentliga, privata och ideella initiativ. Kommunen 
ska uppmuntra och stötta lokala aktörers utvecklingsprojekt och arrangemang, 
och själva ta initiativ till åtgärder som lyfter fram Umeå landsbygd.   
  
I Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun anger Umeå 
kommun (2018c) att en landsbygdssäkring ska finnas i allt kommunalt 
beslutsfattande, där hänsyn ska tas till vilka direkta eller indirekta effekter 
besluten får för kommunens landsbygd. Kommunen har enligt Myrén ännu inte 
helt definierat vad landsbygdsäkringen innebär, men målet är att 
landsbygdssäkringen ska genomsyra organisationen på samma sätt som 
jämställdhetsarbetet gör idag.   
  
En nackdel som Myrén ser med en stor kommun är att det försvårar 
kommunikationen med medborgarna, då det kan vara svårt att veta vem som 
kan svara på frågor. I en mindre kommun kan det vara närmare både mellan 
beslutsfattare och tjänstemän samt beslutsfattare och medborgare vilket 
underlättar kommunikationer. Just att ha en bra kommunikation med de 
ideella engagerade samt kunna ge stöd och rådgivning kring projektidéer är 
något som kommunens landsbygdsstrateg ser som viktigt. Kommunen har 
enligt henne ett viktigt uppdrag som stöd och lots för landsbygdens ideella 
engagemang. I dagsläget så är det på flera platser i kommunen relativt få 
personer som engagerar sig mycket ideellt. Risken är att utvecklingsarbetet 
avstannar om ingen har kunskap eller vilja att ta över den rollen när dessa 
personer försvinner. För att motverka detta har kommunen som strategi att 
stödja projektutveckling, där tanken är att idéer ska gå från ideella engagemang 
till affärsverksamheter.  
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5.4. Representativitet och inkludering  

Den fjärde frågeställningen behandlar representativitet på lokal och kommunal 
nivå. Flera respondenter nämner bristen på yngres röster i bygdens 
utvecklingsarbete. Söderlund talar om vikten om att få barnen att vara med och 
bestämma, och berättar att de i Rödåbygdens IK och Rödåsels 
bygdegårdsförening i år provar metoden “Bestämma trots ålder” som tagits 
fram av organisationen Vi Unga. Tanken bakom metoden är att även små barn 
ska ges möjlighet att vara med och bestämma på föreningsmöten (Vi Unga, 
2018). Detta kräver att information anpassas och presenteras på annorlunda 
sätt, exempelvis genom att använda visuella hjälpmedel och berättelser. På 
detta sätt hoppas också Söderlund att barn ska tycka det är roligt att vara med 
samt att på det sättet också engagera barnens föräldrar. Enligt Bingebo är det 
värdefullt att få med sig barnens önskemål, och har som exempel den planering 
som skedde tillsammans med barnen inför sommarens aktiviteter:  
  

“Vi hade en lista på 10 samarbetspartners inför sommaren som vi hade pratat 
med och kollat upp ekonomin med, men det slutade med att det bara var tre av 
dom som barnen ville ha, och så ville de ha annat istället.” (Bingebo, H. Personlig 
kommunikation, 2018-05-04)  

 
Det visar att de vuxna som engagerar sig inte alltid förstår vad barnen vill. 
Sundqvist anger sociala medier som ett bra sätt att hålla koll på vad som händer 
i bygden, vad som önskas eller talas om hos framför allt de yngre vars röster 
kanske aldrig hörs på föreningsmöten. Enligt Sundqvist och Olofsson kan 
modern teknik också förbättra möjligheter till deltagande i exempelvis möten 
med föreningar eller möjliggöra kunskapsutbyten med andra engagerade i hela 
landet. Detta kan enligt Olofsson också leda till att exempelvis företagare som 
inte annars har tid att delta i möten kan medverka och göra sina röster hörda. 
Att kunna hålla nätbaserade möten nämns också som en hållbarhetsaspekt 
utifrån miljömässiga och tidsbesparande åtgärder.   
  
Den kommunala synen på vilka som engagerar sig och vems röster som hörs 
överensstämmer med det respondenterna säger. Kommunens 
landsbygdsstrateg upplever att det framför allt är äldre personer som engagerar 
sig ideellt i landsbygdsutveckling samt dyker upp på möten (Myrén, A. Personlig 
kommunikation, 2018-04-05). Hon menar också att det ofta är de äldre som har 
tid att sätta sig in i dessa frågor. I Tematiskt tillägg för landsbygden anger 
Umeå kommun (2018b) att lokalt engagemang och föreningar utgör en av 
landsbygdens fördelar och att kommunen på olika sätt kan arbeta för att stödja 
detta. I detta innefattas stöd för arbete mot ökad inkludering och 
representativitet i kommunens föreningar.   
  

“Målet är att stärka civilsamhället och ideella organisationer genom aktiv 
samverkan, och genom information om utvecklings- och bidragsmöjligheter. 
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Kommunen kan bistå med rådgivning till lokala föreningar på landsbygden som 
vill arbeta med frågor såsom generationsväxling, kompetensutveckling, 
mångfald vad gäller t.ex. ålder, kön och etnicitet.” (Umeå kommun, 2018b:23)  

  

Enligt Myrén har Umeå kommun inte arbetat specifikt mot just inkludering och 
representativitet vid översiktsplaneringen på Umeå landsbygd. Däremot är de 
medvetna om frågorna och försöker styra vilka tidpunkter de lägger exempelvis 
samrådsmöten för att så många som möjligt ska kunna vara med. Byarna i 
kommunen har möjlighet att ta fram så kallade byaplaner, lokala 
utvecklingsplaner för hur de vill utveckla sin bygd. I Tematiskt tillägg för 
landsbygd anges att byaplanerna ska “ses som en viljeinriktning för byn” och 
vägas in i kommunens planering, men att planerna också ska beakta 
kommunens översiktsplanering (Umeå kommun, 2018b:23). Genom dessa 
planer hoppas Myrén på att öka det lokala inflytandet på planeringen.  
  
Myrén säger att kommunen idag ser att många välutbildade barnfamiljer flyttar 
till kommunens landsbygd. Kommunen vill dock främja att olika grupper av 
människor ska kunna bo på landsbygden, även de som inte har höga inkomster 
och tillgång till bil.   
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6. DISKUSSION  

Flera respondenter nämner dels nyttan av att engagera sig i föreningar för att 
lära känna nya människor, dels nyttan av att samarbeta i grupper för att driva 
projekt i bygden. Att koppla samman olika personers kunskaper i form av 
föreningar eller nätverk gör att de ideellt engagerade kan driva projekt kring 
utveckling i Tavelsjöbygden. Dessa fördelar av att samarbeta och de kontakter 
som knyts mellan de engagerade kan enligt Putnam (1993, i Gelderblom, 2018) 
ses som deras sociala kapital. Detta nätverksbildande riskerar enligt en 
respondent att skapa utestängningar och göra arbetsprocesser mindre 
transparenta vilket, något som Gelderblom (2018) varnar för.  Samtidigt 
nämner samtliga intervjuade nyttan av samarbete, både inom sin eller sina egna 
föreningar och mellan de olika föreningarna i bygden. Det flera respondenter 
nämnt om nyttan med att samarbeta och knyta nya kontakter genom det ideella 
arbetet stämmer väl med det Shucksmith (2009) och Oksa och Lehto (2009) 
beskriver som nätverksfördelar. Det finns alltså en konsensus bland de 
intervjuade om att samarbete är viktigt, men om några personer samverkar till 
den grad att andra utestängs kan det skapa andra problem. Det verkar dock inte 
som att sådan utestängning beror på de religiösa, etniska eller socioekonomiska 
skäl som Gelderblom lyfter fram, utan snarare är något som kommer av att 
befintliga nätverk är så inarbetade att engagemang inom dem sker utan 
eftertanke. Dessa nätverk kan ha en bakgrund i gamla sociala strukturer på 
platsen då inget uppstår ur ett tomrum, något som också Cras (2017) pekar på. 
Maktstrukturer kan uppstå på landsbygden, precis som i samhället i stort, och 
kan vara baserade på vilka som äger rätten till marken, vilka som är födda och 
bott i bygden länge eller vilka som har de formella kunskaper som krävs för att 
engagera sig ideellt. 
 

6.1.  Platsidentitet och makten över platsen 

 När aktörer, såsom Umeå kommun eller olika slags organisationer, använder 
begreppet Tavelsjöbygden och samtidigt tillskriver denna plats vissa egenskaper 
så produceras och reproduceras en identitet av bygden. Att tillskriva en plats 
denna typ av mening är enligt Massey (1994) en slags maktutövning. När det 
gäller studieområdet så är det oklart när just begreppet Tavelsjöbygden 
uppstått, men en formalisering av helhetssynen på bygden kan sägas ha skett 
genom de samarbeten över byagränser som skett de senaste årtiondena. 
Organisationer och föreningar kan dra nytta av denna bild av en enad bygd för 
att få mer tyngd att påverka beslutsfattare eller få medel till de förändringar som 
de önskar ske.  
Samtidigt riskerar reproduceringen av en homogen identitet över en hel bygd 
att dölja variationer och försvåra för andra människor att tillskriva andra 
meningar till samma platser. I realiteten är bygdens byar inte homogena i 
exempelvis befolkningsunderlag eller geografi, och respondenternas svar visar 
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att bland annat det ideella engagemanget varierar mellan byarna i bygden. Det 
kan finnas konflikterande intressen för hur platser ska användas, exempelvis 
om platser ska bebyggas eller bevaras, och det riskerar bli de som har politisk 
eller social makt över platsen som får höras mest.  
 

6.2. Mobilisering och lokalt ledd utveckling 

Ingen av de intervjuade nämner några sådana krissituationer som Cras (2017) 
menar är vanligt att mobilisera kring, vilket tyder på att Tavelsjöbygdens 
serviceinrättningar har varit relativt stabila under de senaste åren. Det som 
kommer närmast en sådan mobilisering är det gemensamma yttrande som 
skedde från TuRe, den lokala LRF-avdelningen och Rödåbygdens IK kring 
kommunens förslag för det tematiska tillägget till översiktsplanen. Däremot 
skulle jag säga att det i bygden har skett annan mobilisering av den typen som 
Lehto och Oksa (2009) menar skapar landsbygdsutveckling, alltså en icke 
krisartad mobilisering. Exempel på detta är skapandet av utvecklingsgruppen 
TuRe. 
 
Om landsbygdsbor skapar ideella sammanslutningar för att få tillgång till 
samhällsservice som i städerna ofta tas för given, är det då ett tecken på att 
Sveriges formella strukturer är otillräckliga? Möjligen kan detta ses som ett 
utslag av det mer marknads- och governance-styrda samhället som EU:s 
riktlinjer uppmuntrar till. Det som exempelvis Shucksmith (2009) beskriver 
som governance passar dock inte helt in på det studerade området, då Sveriges 
kommuner enligt lag har både rättighet och skyldighet att ansvara för planering 
i kommunen. Om lokalt ledd utveckling är vad Sveriges politiska styrning 
önskar, vilket är vad regeringens proposition (2017/18:179) En sammanhållen 
politik för Sveriges landsbygd – för ett Sverige som håller ihop pekar mot, 
måste makten över exempelvis markplanering till viss del omfördelas. De som 
ska utföra utvecklingsarbetet, det vill säga de lokala aktörerna, måste ges större 
makt att bestämma över sin plats. Annars riskerar det bli en snedvridning, där 
de lokala aktörerna förväntas driva utvecklingen men de kommunala och 
statliga aktörerna i slutändan ändå äger makten över den plats som ska 
utvecklas.  
 
Landsbygdsutveckling innefattar en snårskog av aktörer, ansvariga instanser 
och överstatligt inflytande, något som kan ses som oöverstigligt för någon som 
inte är insatt i det formella. Det är dock ofta nödvändigt att kunna hantera just 
det formella i form av exempelvis ansökningsprocesser och 
projektdokumentation för att få tillstånd och ekonomiska stöd för att utveckla 
sin bygd. Detta ställer krav på de lokala aktörernas kunskap och erfarenhet och 
riskerar att utestänga människor och skapa klyftor mellan de föreningar eller 
bygder som har och de som inte har rätt sorts egenskaper. I bland annat TuRe 
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och Rödåbygdens IK har de lyckats relativt bra med sina ansökningar tack vare 
att de har personer som lärt sig hur ansökningar ska utformas. Utifrån detta kan 
det konstateras att Tavelsjöbygden åtminstone för tillfället har den 
institutionella kapacitet som Shucksmith (2009) menar är av stor vikt för 
utvecklingsarbete.   
 
En reflektion från min sida är att systemet i dagsläget favoriserar de individer 
som redan har rätt kunskap, nätverk och erfarenhet, medan de som inte besitter 
dessa kunskaper riskerar att inte representeras i landsbygdsutvecklingen. En 
tanke är att kommunen skulle kunna satsa på information och undervisning om 
vad, var, när och hur privatpersoner kan påverka sin omgivning. Att skapa en 
förening och hålla årsmöten kan vara överväldigande för någon utan erfarenhet 
från föreningsliv. Kanske Sveriges kommuner i samarbete med exempelvis 
studieförbunden skulle nå ut till fler personer som skulle engagera sig om de 
kände att de hade rätt kunskap och stöd. Att fler personer får chansen att 
engagera sig leder till ett mer inkluderande samhälle, vilket bland annat 
Fainstein (2016) menar är nödvändigt för att skapa social hållbarhet. 
 

6.3. Ideellt engagemang 

Det uttrycks i undersökningen att ju fler som engagerar sig, desto lättare går det 
att driva projekt och aktiviteter. En reflektion kring detta är att om fler la ner tid 
på lokalt engagemang skulle det behöva ta mindre tid per person. Därigenom 
kan det i sin tur underlätta för fler att engagera sig om stoppklossen har varit 
tidsåtgången. Det uppenbara problemet är dock att locka folk att engagera sig 
ideellt. Risken är dock att det fortfarande blir några som lägger mer tid och 
några som bara “dyker upp och grillar hamburgare”. Ideell utbränning är inte 
heller socialt hållbar för de som engagerar sig. Om social hållbarhet ska uppnås 
så måste det engagemang och den tid som läggs ner i utvecklingssyfte dels delas 
på tillräckligt många personer för att arbetet och ansvaret inte ska vara för 
betungande, ta tid från annat viktigt eller i värsta fall orsaka fysisk eller psykisk 
ohälsa. Därför kan ideell utbränning eller snarare förebyggande av detta ses som 
en hållbarhetsfråga för framtiden.  
 
Något som framkommit i studien är att det är lättast att engagera personer kring 
något de är intresserade av, såsom friluftsliv. Att föreningarna har lyckats locka 
in nya aktiva genom specifika projekt är intressant, och kanske något som skulle 
gå att ta vara på under längre sikt. Det upplevs också svårare att engagera 
människor för långsiktigt arbete gentemot enskilda och tidsbegränsade projekt. 
Om denna svårighet beror på motvilja mot att binda upp sig under lång tid 
framöver, att ansvar känns för stort eller bara ointresse har jag dock inte fått 
svar på. Det skulle kunna vara ett uppslag för en vidare studie i ämnet.   
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Tavelsjöbygden har inte problem med vikande befolkningsunderlag eller brist 
på högutbildat humankapital enligt vad både informant och respondenter säger. 
Utifrån dessa premisser är det kanske naturligt att TuRe framhåller 
värdeökning av fastigheter i bygden som ett argument för utvecklingsarbete. 
Vanligtvis brukar utvecklingsprojekt på landsbygden ofta ses som mer 
altruistiska eller utföras i syfte att stoppa bygder från att avfolkas. Att lyfta fram 
ekonomiska aspekter kan ge ökad förståelse och stöd för olika projekt och kan 
vara ett sätt att få exempelvis markägare eller företagare att engagera sig. 
Personligen tror jag att det är ett bra sätt att sälja in projekt som inte leder till 
något som personen annars skulle ha nytta av.  
 

6.4. Inkluderande utveckling 

Jag tror det är viktigt att involvera barnen redan i tidig ålder på det sätt som 
Rödåbygdens IK gör. Det är positivt att göra barnens röster hörda och dessutom 
ha chans att väcka intresse för ideellt engagemang redan i ung ålder. Det kan 
också ses som en övning i att delta i demokratiska processer. Intressant vore 
också att undersöka huruvida denna metod skulle kunna överföras till vidare 
sammanhang, exempelvis TuRe:s arbete som paraplyorganisation eller 
kommunens planeringsbeslut.   
 
De intervjuade tycker att kommunens översiktsplan till vissa delar inriktas för 
mycket mot bevarande och stillastående på landsbygden, medan utveckling och 
framåttänk främst syns i planerna för staden och tätorterna. Det är viktigt att 
bevara en fungerande landsbygd och det sker inte genom stagnation och 
stillastående. Jag tror att kommunen också är medvetna om detta och vill se 
utveckling både i stad och på landsbygd. Däremot kanske kommunen måste bli 
tydligare på att lyfta detta i planerna och tänka på hur planerna formuleras. Det 
kan vara lätt att känna sig åsidosatt av kommunens framtidsplaner i bygder där 
vanligtvis utvecklingsarbete sköts ideellt. Därför är kommunens önskemål om 
att kommunens byar ska ta fram byaplaner en god idé. Jag anser det därför vara 
av stor vikt att kommunens företrädare och de lokala aktörerna kan föra en 
konstruktiv dialog och inte fastna i vi-mot-dem-tankar eller hålla fast vid 
eventuella historiska motsättningar.  
 
Att låta boende i bygden gemensamt arbeta fram planer för hur de vill bygden 
ska utvecklas passar väl in med governance-tendenserna i den statliga 
landsbygdspropositionen (2017/18:179) och EU:s riktlinjer om landsbygdens 
utveckling. En personlig reflektion är att det möjligtvis är olyckligt att 
byaplanerna uttryckligen ska förhålla sig till översiktsplanen, vilket kan ses som 
lite av en stoppkloss på kreativitet. Det hade kunnat uppfattas som mer 
demokratiskt förankrat om dessa byaplaner hade arbetats fram i samarbete med 
kommunen och kunnat inkorporeras i översiktsplanen. Istället ställs krav på att 
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hänsyn ska tas till översiktsplanen och riskerar därigenom att sätta 
avgränsningar och stoppkloss på de idéer och visioner som de boende i 
bygderna har. Det kan kopplas till det som Shucksmith (2009) menar kan hända 
kring maktfördelning, att lokala aktörer förväntas driva utvecklingen men 
riskerar hindras av att de som har makten inte kan eller vill släppa ifrån sig den. 
Det är kanske logiskt att de boende på en plats också är de som ska vara 
ansvariga för den. Samtidigt måste de i så fall få resurser och rättigheter som 
matchar detta ansvar och stödjas av de ansvariga myndigheter som finns. Det 
ställs dock inte samma förväntningar på de som bor i städer, utan där är det i 
många fall kommunen som förväntas ta detta ansvar.  
 
Att kommunens planer för landsbygden uppfattas som orättvisa av vissa 
respondenter kan också kopplas till Fainsteins (2016) slutsatser om planering, 
där hon menar att beslut som fattas aldrig är rättvisa för alla.  Ideella, privata 
och offentliga aktörer kommer alltid vara av olika åsikter om hur 
landsbygdsutvecklingen ska se ut och det är tyvärr omöjligt som kommun att ta 
hänsyn till allas intressen. En god dialog och öppenhet tror jag är det viktigaste 
mellan de olika parterna. Det är viktigt från kommunens sida att redogöra för 
vad man vill och inte vill och varför, på samma sätt som det är viktigt att de 
lokala aktörerna redovisar sina planer och visioner för sin plats.  Kommunen 
har som uppgift att ta ansvar för hela kommunen och fördela sin 
uppmärksamhet och resurser på ett rättvist sätt. Då flest personer bor i staden 
är det också logiskt att flest resurser läggs där. Dock bör det funderas över om 
hur satsningar ska vägas. Ska exempelvis nyttan av en extra busstur mellan 
Umedalen och Ersboda väga mer utifrån antal personer den kan nå, än att skapa 
en busslinje som når färre personer i en by som annars inte har tillgång till 
kollektivtrafik.   
 
Det finns flera nackdelar med att det i många fall är ett fåtal personer som 
arbetar ideellt med landsbygdsutvecklande åtgärder. Att några få personer drar 
stora lass gör att utvecklingen riskerar att bli exkluderande, att synsätt och 
åsikter hos ett fåtal personer styr utvecklingen åt ett visst håll. Å andra sidan får 
de saker att hända, vilket är nödvändigt för landsbygdens utveckling. Fainstein 
(2016) menar att förändring av platser ofta påverkar olika personer och att det 
därför inte bara finns ett publikt intresse utan många publika intressen. Att ta 
hänsyn till alla dessa är enligt henne omöjligt, men om det alltid är samma 
grupper som fattar besluten – exempelvis exploatörer, myndigheter eller 
utvecklingsgrupper – ökar risken för utestängning av de vars röster inte hörs i 
den allmänna debatten eller inte framkommer vid samrådsmöten. Hon menar 
vidare att lokalt ledarskarskap måste vara diversifierat för att kunna skapa 
utveckling för en diversifierad befolkning. I denna studie uttrycker flera 
respondenter en brist på diversitet bland de som engagerar sig, vilket också kan 
påverka utfallet av de projekt som föreningarna i bygden driver. Fainstein 
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skriver att diversitet och demokrati måste vara grundstenar i en socialt hållbar 
utveckling. Att kommunen vill stödja föreningarnas arbete mot ökad 
inkludering och representativitet kan därför ge en mer rättvis utveckling i 
bygderna. En förutsättning för detta är dock att föreningarna ser värdet av att 
arbeta mot social hållbarhet, och ett problem som jag ser är hur och vem som 
ska kontrollera att inkludering och representativitet uppnås.  
 

6.5. Reflektion och förslag till vidare forskning   

Eftersom syftet med studien var att undersöka just upplevelsen av att engagera 
sig lokalt var valet att använda en kvalitativ intervjustudie det rätta. Fler 
intervjuer hade kunnat ge en djupare inblick i ämnet men var inte möjligt på 
grund av tidsbrist. En kvantitativ studie hade inte gett samma inblick i de lokala 
aktörernas upplevelser. En tanke är att en enkätundersökning med utskick till 
representanter för alla föreningar i bygden skulle ha kunnat understödja 
resultatet och ge en bredare syn på hur de lokala aktörerna upplever sitt 
engagemang. I en anonym enkätundersökning finns dessutom möjligheten att 
det skulle framträda fram svar som på grund av deras natur inte kommer fram 
i en intervjusituation men som är lättare att uttrycka anonymt.  
  
Det är framför allt äldre som verkar ha tid att engagera sig ideellt vilket också 
kan sägas ha avspeglat sig i snöbollsurvalet då hälften av de som intervjuats är 
pensionärer. Respondenterna från TuRe verkar ha påverkat varandra till viss 
del och det märks att de har nära kontakter. De talar om liknande ämnen och 
citerar ibland även andra respondenter i sina intervjusvar. Genom det 
subjektiva urvalet gjordes ett försök att få fler perspektiv i empirin, vilket jag 
tycker lyckades. Jag vill inte dra några långtgående slutsatser ifrån den handfull 
intervjuer som gjorts. Dock kan det antas att kvinnor och yngre lokala aktörer 
till viss del kan ha en annan upplevelse av det ideella engagemanget än äldre, 
manliga pensionärer. Det skulle därför ha varit värdefullt att intervjua fler yngre 
och fler kvinnor till studien. Denna studie är till sin natur begränsad till ett 
specifikt område, men samma slags kommuner och lokala aktörer finns i stora 
delar av Sverige. Därför kan studien vara till generell nytta för att synliggöra hur 
lokala aktörer upplever sin situation. De lokala aktörerna i stadsnära 
landsbygder samt kommunala företrädare i olika delar av landet möter troligtvis 
samma problematik och möjligheter som de i Tavelsjöbygden och Umeå 
kommun. Det hade varit intressant att intervjua aktiva från varje förening eller 
organisation i bygden för att se hur dessa ställer sig till engagemang på olika 
nivåer. Det vore också givande att studera hur TuRe:s roll som 
paraplyorganisation i bygden fungerar. Dessutom vore det intressant att vidare 
undersöka de två teman som framkom i den tematiska analysen, det vill säga 
ideell utbränning och omvandling av engagemang.  
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7. SAMMANFATTNING  

Denna studie har utförts genom intervjuer med ideellt engagerade personer på 
landsbygden. Den insamlade empirin har sedan analyserats tematiskt och 
diskuterats utifrån tidigare studier och teoribildningar samt relaterats till 
kommunens riktlinjer för landsbygdsutveckling.  
 
De lokala aktörer som engagerar sig ideellt på landsbygden återfinns ofta i olika 
ideella föreningar. Studieområdet Tavelsjöbygden har ett flertal aktiva 
föreningar som engagerar sig i både stora och små utvecklingsprojekt. 
Åldersmässig fördelning visar att det är många pensionärer som engagerar sig, 
men i idrottsföreningarna också en stor del barnfamiljer. Respondenterna från 
bygdens olika föreningar skulle gärna se en större spridning åldersmässigt på 
de aktiva. Framför är det de olika föreningarnas styrelsemedlemmar som tar ett 
stort ansvar för det ideella arbetet. Respondenterna anser att det kan vara 
betungande att arbeta ideellt, speciellt om de är få som engagerar sig inom 
föreningen. De intervjuade upplever betydelsen av nätverk och socialt kapital 
som stor. Ideellt engagerade upplever också att de tar ett stort ansvar för bland 
annat ekonomi, fastigheter och att det ideella tar tid från andra saker de också 
skulle vilja göra. Samtidigt ser de positivt på framtiden i Tavelsjö- och 
Rödåbygden och jag får intrycket att de engagerade är stolta över sina och sina 
föreningars insatser för bygden.   
  
På kommunal nivå så ses det positivt på ideellt engagemang och det lyfts fram 
som en nödvändighet för landsbygdens utveckling. Landsbygdsutvecklingen i 
kommunen ska ske genom samarbete mellan offentliga, privata och ideella 
initiativ. Umeå kommuns översiktsplanering samt deras Program för hållbar 
utveckling på landsbygd beskriver ekonomiskt stöd samt rådgivning som 
viktiga aspekter för att underlätta utvecklingsarbetet för de lokala aktörerna. 
Kommunens landsbygdsstrateg vill se en landsbygdssäkring i all kommunal 
verksamhet som ska innebära att alla beslut som påverkar landsbygden också 
ska ta hänsyn till vilka effekter det får.   
  
Gällande arbete kring representativitet och inkludering har barnen getts 
utrymme för medbestämmande i Rödåbygdens IK genom specifika metoder. De 
intervjuade från andra föreningar i bygden har inte nämnt något liknande. Från 
Umeå kommuns sida så har man inkludering i åtanke vid val av exempelvis 
mötestider.  
  
Att det ofta är relativt få personer som engagerar sig i landsbygdsutveckling kan 
leda till ideell utbränning hos de aktiva samt riskerar skapa utestängningar i 
beslutsfattande och genomförande. Därför bör både de ideellt aktiva och 
kommuner arbeta för att engagera och inkludera fler grupper i 
utvecklingsfrågor på landsbygden.   
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 Bilaga 1. Intervjuguide för respondentintervju  

Den här intervjun utförs i syfte att samla in information för ett examensarbete i kulturgeografi vid 

Umeå universitet. Det är helt frivilligt att delta i intervjun och det är upp till dig om du vill att ditt 

namn ska finnas med eller om du hellre är anonym. Du får också avbryta intervjun när du vill. Jag 

spelar gärna in samtalet för att minnas vad som sagts och inspelningen kommer inte att spridas 

vidare. Examensarbetet kommer främst att läsas av handledare, opponent och examinator, samt 

finnas tillgängligt via universitetet det är färdigt. 

Frågor:  

  
Berätta om ditt engagemang i bygden  
  
Vad tycker du om bygdens utvecklingspotential?  
  
Hur ser du på det ansvar som enskilda personer får ta?  
  
Är det en rättvis fördelning av ansvar?  
  
Vilka engagerar sig i bygdens utveckling? Vilka saknas?  
  
Vilka personliga egenskaper krävs för att kunna engagera sig?  
  
Betydelsen av samarbete?  
  
Vad har platsen för betydelse?  
  
Vad tycker du om ansvariga myndigheter? Hur fungerar kontakten med exempelvis kommunen?   
  
Hur känner du/ni kring kommunens planering i förhållande till den utveckling du skulle vilja se i 
bygden?  
  
Hur upplever du regelverken kring de stöd ni kan söka?  
  
Arbetar ni med att få fler eller exempelvis yngre att engagera sig?   
  
Hur ser du på framtiden i bygden?   
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Bilaga 2. Intervjuguide för informantintervju  

Den här intervjun utförs i syfte att samla in information för ett examensarbete i kulturgeografi vid Umeå 
universitet. Det är helt frivilligt att delta i intervjun och det är upp till dig om du vill att ditt namn ska 
finnas med eller om du hellre är anonym.  Inspelningen sker endast för författarens skull och kommer 
inte att spridas vidare. Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via Umeå universitet när det är 
klart. Om du är intresserad får du naturligtvis ta del av studien när den är färdig.    

 

Frågor:  

Du kan väl börja med att berätta mer om din roll som landsbygdsstrateg?  

Hur arbetar kommunen för att främja landsbygdsutveckling?   

Påverkar den politiska styrningen ert arbete med landsbygdsutveckling?  

Hur samspelar kommunen med andra myndigheter i dessa frågor?   

På vilket sätt samspelar kommunen med lokala utvecklingsgrupper och ideella aktörer?  

I exempelvis Program för hållbar landsbygdsutveckling pratas om ideella krafters betydelse för 
landsbygden. Hur ser du på det ansvar som lokala aktörer får ta för sin bygd?   

Vilken form av stöd anser du vara mest nödvändig för att landsbygdsutveckling ska ske?    

Hör du något om hur regelverk och de olika instanserna för landsbygdsutveckling upplevs av de som 
ska söka stöd?   

Ofta är det samma fåtal personer i en bygd som engagerar sig, hur ser ni på risken att de tröttnar på den 
tid och det arbete som krävs?   

Om det bara är ett fåtal av de boende i en bygd som har möjlighet att driva utvecklingsprojekt riskerar 
det skapa utestängningseffekter gentemot andra grupper av människor. Hur jobbar kommunen för att 
säkerställa en socialt hållbar och rättvis utveckling på landsbygden?   

Slutligen! Hur ser du på framtiden för Umeås landsbygd?    
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Bilaga 3. Exempel på kodning i den tematiska analysen  

  

  

  
Tabell 1. Exempel på kodningen till temat “ideell utbränning”.  

Empiri  Kodning  Tema  

“Vill kunna göra annat också.”  
“Går åt mycket tid…”  
“Många kan vara med och stå och grilla 
hamburgare men de förväntar sig att 
någon annan ska ställa i ordning allt.”  
“Oerhört mycket tid läggs ner ideellt.”  
“Går åt mycket tid på fritiden.”  
“Vill ju kunna göra annat också.”  
“Just nu går det men på sikt…”   
“Några få personer gör jobbet.” 
“[...] har lagt ner många hundra 
timmar på att ta fram ritningar.” 
“Brukar inte komma så många på 
möten.”  
“Önskar fler att dela upp arbetet och 

tiden med.”  

Få aktiva utför 
mycket jobb. 
Svårt få andra ta 
ansvar.  
Krävs att någon 
fördelar ansvaret.  
Tidsåtgång.  
Önskar fler aktiva.  
För lite engagemang.  
I längden ohållbart.  

Ideell utbränning  

  

  

  
Tabell 2. Exempel på kodningen till temat “omvandling av engagemang”.  

Empiri  Kodning  Tema  

“För ofta är det ju så att när man 
startar något i ideell form så bygger det 
på att man är intresserad av en liten 
fråga, exempelvis bredbandet.”  
“Och det arbetssätt vi har försökt nyttja 
med arbetsgrupper, där kan man få 
nya krafter som engagerar sig och är 
intresserade av just det ämnet som det 
handlar om.”   
“Och några av de som var intresserade 
och jobbade med exempelvis Tavelsjön 
Runt eller Tio Toppar har sedan  
kommit på andra möten också.”  
  

Börjar inom ett 
område.  
Intressebaserat. 
Tidsbegränsade 
projekt.  
Lättare att börja 
handgripligt.  
  

Omvandling av 

engagemang  

  


