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1. Inledning 
 

Som studerande vid Kulturentreprenörsprogrammet, med tidigare studier inom och ett stort 

intresse för turism är ämnet för denna uppsats en kombination av de två inriktningarna. 

Kulturentreprenörsprogrammet är en entreprenörsutbildning vid Umeå universitet, vilken har 

ett speciellt fokus på kultur i den bemärkelse vi kanske främst tänker på det, så som konst, 

musik, dans och teater osv (trots att begreppet går att se som flertydigare än så). Den turism 

som intresserar mig mest är den inhemska naturturismen som t.ex. fjällturism, jakt- och 

fisketurism eller annan turism som sker till förhållandevis små orter, men där turismen ändå är 

en stor del av näringslivet.  

 

Att vissa platser hör turismen till på ett mer självklart sätt än andra är kanske inget nytt, och i 

dessa områden måste därmed ett utbud av diverse service och tjänster finnas för att det över 

huvud taget ska vara möjligt att ta emot besökare. Turismföretag kan vara allt ifrån hotell till 

restauranger, till eventföretag som står för ett utbud av aktiviteter för besökare att ta del av. 

Genom att turismen innefattar en rad olika verksamheter och branscher innebär det också att 

den genererar många arbetstillfällen, vilka kan vara av mer traditionell karaktär eller som den 

här uppsatsen undersöker av mer entreprenöriell karaktär. Vad innebär det att driva eget 

företag på landsbygden, i en kommun där turismen är en betydande näring?   

 

Uppsatsens fokus utgår från mitt eget intresse för den svenska landsbygden, och allra helst 

regioner där turism är den huvudsakliga näringen. Min egen uppväxt var, till skillnad från 

mina jämnåriga kantad av eget företagande och en livsstil styrd av andra drivkrafter än de rent 

ekonomiska, vilket väckt mitt intresse för det egna företagandet och entreprenörskapet som 

försörjningssätt. Min utgångspunkt är att entreprenörskapet och det egna företagandet är en 

möjlighet till att skapa ett eget sätt att försörja sig, och att man gör detta i en miljö där man 

kanske främst vill bo av andra anledningar än att det finns en stor befintlig arbetsmarknad där. 

Med detta menar jag alltså att platsen i sig innehar vissa attribut som i sig är lockande, och att 

man som entreprenör sedan hittar ett sätt att försörja sig på. Detta genom t.ex. ett eget företag, 

som då delvis utgår från personliga intressen men också passar in i vad man skulle kunna 

tänka sig som en karaktäristisk bild av platsen. 
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Att prata om platser kan innebära helt olika samtal beroende på vilket sammanhang och skala 

som man sätter in platsen i. En plats kan vara något av rummen i ett hus, ett stort eller litet 

utrymme utomhus eller inomhus. Eller så kan en plats vara ett geografiskt avgränsat område. 

Människan har relationer till platser som kan ses som minst lika komplexa som relationerna 

mellan människor, om än relationen till platsen är av annan karaktär. Vad som på senare tid 

blivit mer vanligt är att platser alltmer formas av kommersiella transaktioner av olika slag, 

vilket lett till att platser mer och mer ses som produkter.
1
 Människan har och kommer troligen 

alltid att ha olika relationer till platser, och dessa kanske symboliserar eller representerar olika 

saker för människan. Från barnsben skapar vi olika relationer till olika platser, och dessa 

påverka oss antagligen mer eller mindre vidare i livet också. Hur vi förhåller oss till olika 

platser kan alltså dels påverkas av de tidigare erfarenheterna eller relationerna vi har till 

platser, men vi påverkas också av de bilder som skapas av den kommersialiserade platsen. 

Denna ger oss en känsla för vad just en specifik plats har som främsta 

marknadsföringsfaktorer.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar    

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka turismföretagaren/entreprenörens villkor för att bo 

och verka på landsbygden.  

    

Frågeställningar 

Frågeställningar som ska besvaras i undersökningen är följande: 

 

- Vilken är kontexten som turismentreprenören/företagaren befinner sig i, och kan man 

utifrån denna anta att det finns vissa förväntningar eller outtalade önskemål om vilka 

typer av verksamheter som borde finnas på en plats? 

 

- Vilka är villkoren för att bedriva ett eget (småskaligt) företag i Härjedalen?  

 

- Hur ser entreprenörer på sina villkor att verka på landsbygden?  

                                                           
1
 Richard Ek och Johan Hultman. ”Produktgörandet av platser: En introduktion”, i Plats som produkt, red. 

Richard Andersson och Johan Hultman (Lund, 2007), 13.  
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1.3 Metoder och teori 

Ett antal metoder har använts i arbetet att uppnå syftet med undersökningen. En intervju har 

genomförts (via telefon) för att få tillgång till mer specifik information om vad det i 

verkligheten innebär att bedriva eget företag, samt hur en företagare själv ser på sina villkor 

att verka på landsbygden. För att ha någonting att förhålla sig till och att utgå ifrån vid 

intervjun har böcker kring temat lästs och sedan har relevant empiri presenterats. Genom 

metoden diskursanalys har information från Härjedalens kommuns hemsida samt Ingrid 

Hedlunds rapport Turism & lokal service – förutsättningar för turismföretagare att driva 

serviceverksamhet på landsbygd använts och analyserats för att få en övergripande bild av 

diskursen kring företagarna/entreprenörerna i Härjedalen. Vidare har materialet från 

telefonintervjun analyserats i relation till den presenterade empirin.   

 

1.3.1 Intervjuer 
I Eva Fägerborgs bokkapitel Intervjuer 

2
 går att läsa om dels vad en intervju är dels vilket 

material denna typ av forskningsmetod resulterar i. Hon beskriver en intervju som en form av 

samtal, eller ett möte, där just mötet är själva kärnan i intervjun. En intervju beskrivs som en 

kommunikationsform där någon berättar och besvarar frågor. Frågorna ställs av en annan 

person och det som sägs i samtalet registreras i någon form. De samtal som förs är styrda efter 

ett tema, eller med ett visst syfte. Den som intervjuar någon är intresserad av den intervjuades 

kunskaper, synpunkter, tankar eller/och upplevelser av något. Det är med detta sagt alltså inte 

bara innehållet som är av betydelse utan även sättet det berättas på. Vidare skriver hon om 

intervjuer som en möjlighet att gå in på djupet i en viss fråga för att formen intervju tillåter 

och bjuder in till följdfrågor. Man kan på så sätt få ett till viss del avgränsat och styrt samtal 

(utefter tema eller syfte) men ändå ett samtal som ofta tenderar att bli öppenhjärtigt och 

förtroligt. Intervjuer kan på så sätt förändras relativt mycket från vad man som forskare tänkt 

sig innan intervjun börjar, och resultatet kan därför vara svårt att förutspå. Resultatet kan ses 

som en gemensam konstruktion präglad av en viss kontext. Således menar Fägerborg att 

intervjuer som forskningsmaterial inte ska betraktas som en enhetlig källkategori, utan som 

resultatet av en viss typ av kommunikation.  

 

                                                           
2
 Eva Fägerborg, Intervjuer, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser och Magnus Öhlander, (Lund, 1999), 52-76.   
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Att genomföra intervjuer ger, som inledningsvis noterades en viss typ av kunskap. Till 

skillnad från observationer skriver Fägerborg vidare om intervjun och dess kringliggande 

fenomen som ett sätt att nå de inre världarna. Man kan alltså nå de delar av människan där 

man får reda på deras tankar och funderingar, deras drömmar, idéer, värderingar, normer, 

förhållningssätt, farhågor och förhoppningar. Notera dock att denna information ändå har ett 

visst perspektiv, då varje individ talar utifrån sin syn på världen. Utifrån vem man är, vart 

man kommer ifrån och den situation man befinner sig i så finns vissa ramar för vad man 

förväntas säga (och inte) i en intervjusituation. Det finns med andra ord stereotyper för vad 

man berättar och hur man berättar det, och det påverkar i sin tur kunskapsinnehållet i 

intervjumaterialet. En sista notering angående intervjuer, ur Fägerborgs mening är gällande 

frågorna som ställs vid intervjuer. Frågor ska ställas så de inbjuder till berättande och utförliga 

svar, inte enkla ja- eller nej-frågor. Men vad en människa berättar, och hur den berättar är ett 

komplext system där inte bara kulturella stereotyper, tidsanda och de samhälleliga villkoren 

som avgör struktur och innehåll. Andra faktorer som är av betydande karaktär för 

intervjusvaren är hur frågorna utformas, samspelet med intervjuaren, varseblivning, minnen 

och intressen hos den som blir intervjuad. Värderingar och intresse styr den allra första 

iakttagelsen av ett visst fenomen.   

 

Det företag som intervjuats i denna undersökning och därmed får representera gruppen 

företagare/entreprenörer är lokaliserat i Österbäck mellan Mittådalen och Messlingen i den 

nordvästligare delen av Härjedalen. Företaget drivs av en kvinna och verksamheten kan 

sammanfattas till hantverk i form av bruksföremål gjorda i keramik. Inför intervjun, som i det 

här fallet av praktiska själ genomfördes via telefon har ett antal frågor författats och sedan 

utgåtts ifrån vid intervjun. Frågorna bifogas i BILAGA B: Intervjufrågor. Informanten fick i 

förväg frågorna skickade till sig via mail, detta för att kunna förbereda sig och få tid till att 

fundera kring frågorna så mer omfattande svar kunde ges vid intervjutillfället. Detta 

underlättade också för att ställa följdfrågor samt för att få ett bättre sammanhang mellan 

frågorna. Ingen exakt transkribering har gjorts av telefonsamtalet då detta inte kändes relevant 

för att få en helhetsbild av hur man som företagare ser på sig i sin position som företagare 

samt sina villkor att verka på landsbygden. 
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1.3.2 Diskursanalys som teori och metod 
Till att börja med kan vara på sin plats med en definition av begreppet diskurs, och utifrån 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips bok Diskursanalys så definieras diskurs som 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”.
3
 Diskurser kan 

finnas inom olika områden, så som t.ex. olika politiska diskurser. Olika diskurser är alltså 

olika sätt att se och prata om ett fenomen eller område. Noteras bör också göras att Winther-

Jørgensen och Phillips poängterar att diskursanalysen inte, trots sin mångsidighet kan sättas in 

i vilken teoretisk ram som helst. De olika diskursanalytiska angreppssätten som de presenteras 

i boken Diskursanalys är inte bara metoder för analys av data utan en teoretisk och metodisk 

helhet. Det finns enligt författarna fyra olika delar av detta ”paket”, vilka är de filosofiska 

premisserna angående språkets roll i den sociala konstruktionen av världen; för det andra 

teoretiska modeller; för det tredje metodologiska riktlinjer för hur man angriper ett 

forskningsområde och för det fjärde, specifika tekniker för språkanalys. Slutsatsen av detta 

kan alltså vara att teori och metod är sammanlänkade och att man måste acceptera de 

grundläggande filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalys som metod i 

empiriska undersökningar.
4
  

 

Ett angreppssätt inom diskursanalysen är diskurspsykologi, vilken kan beskrivas som de sätt 

hur människor strategiskt använder sig av diskurser för att framställa sig själva och världen på 

bestämda sätt i social interaktion.  

 

Diskursanalys är en form av socialpsykologi, som utvecklar en särskild form av diskursanalys för 

att undersöka relationerna mellan å ena sidan individers och gruppers betydelsebildningar och 

handlingar och å andra sidan bredare samhälleliga strukturer och processer.
5
 

 

Genom att sätta in entreprenören/företagaren i ett gruppsammanhang har undersökningen 

fokuserats och sökandet efter empiri underlättats. Detta eftersom att det på förhand bestämts 

vilka sökord som varit centrala, och därmed borde finnas med i de texter som använts för att 

identifiera diskursen. Diskursanalys har varit ett sätt att skapa en grundförståelse för vilken 

roll företagare/entreprenörer har i Härjedalens kommun, och utifrån den har sedan de frågor 

som ställts vid intervjun författats.     

                                                           
3
 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips Diskursanalytiska verktyg (Lund, 1998), 7.  

4
 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips Diskursanalytiska verktyg (Lund, 1998), 10. 

5
 Marianne Winther Jørgensen, Louise Phillips, Diskursanalytiska verktyg (Lund, 1998), 14.   
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1.3.3 Metoddiskussion 
Då det förekommit stora svårigheter i arbetet att få till stånd både personliga intervjuer och 

telefonintervjuer med företagare eller entreprenörer i Härjedalen har det alltså blivit en viss 

begräsning i den här typen av material. Detta kan diskuteras huruvida det påverkar det 

slutgiltiga resultatet, och om det sett annorlunda ut om antalet informanter varit fler. Önskvärt 

hade varit med en större svarsfrekvens. För att jag skulle ha fått en bredare svarsfrekvens 

skulle kanske kontakten med företag ha kontaktats så tidigt som möjligt för att göra det mer 

legitimt med en intervju. Det hade troligen också varit till min fördel om jag haft möjligheten 

att besöka olika företag på plats i deras ”hemmiljö” och genom det visa graden av mitt 

intresse för deras verksamhet. För att komma i kontakt med företagarna och bygga upp så 

mycket förtroende att de vill ställa upp på en intervju hade det kanske varit nödvändigt att 

lägga en del tid på att skapa relationer till de företag jag önskade intervjua.  

 

Vad gäller diskursanalysen som metod har inte syftet varit att använda den i sådan 

utsträckning som en till synes traditionell och renodlad diskursanalys, detta blir snarare ett 

perspektiv som används för att på ett mer överskådligt sätt identifiera gruppen och i vilken 

dager den framställs på bl.a. Härjedalens kommuns hemsida.  

 

1.4 Avgränsningar och material 

1.4.1 Avgränsningar 
En första avgränsning för denna uppsats är det geografiska område som studien ämnar 

undersöka. Att avgränsa till en specifik kommun ger dels geografiska men också 

institutionella gränser. Politiska beslut eller andra kommunala beslut som fattas inom 

gränserna påverkar därmed också bara de som befinner sig inom gränserna, vilket gör detta 

till en tydlig avgränsning att förhålla sig till. Genom att göra denna geografiska avgränsning 

så blir det alltså tydligt vad som ingår i undersökningsområdet och inte.  

 

En andra avgränsning som också skapar undersökningens inriktning är gruppen av människor 

som ska undersökas. Avgränsningen kommer göras till små turismföretagare/entreprenörer på 

landsbygden. Att inte undersöka de stora företagen är med avsikten att de redan är en självklar 

del i utvecklingen av den turism som sker på en plats. De antas följa trender eller andra större 

satsningar som kan göras på platser för att öka intresset hos besökare eller liknande, vilket de 
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mindre företagen då inte antas göra på samma sätt. I relation till trender eller satsningar som 

ska påverka turismen så har en viss tidsmässig avgränsning gjorts i samband med intervjun. 

Denna avgränsning blev en naturlig del av intervjun då informanten bara bedrivit företag i 

Härjedalen i drygt 10 år, och därmed kunde en fråga direkt handla om hur informanten sett på 

förändringar sedan hon startade sin verksamhet.  

 

En tredje avgränsning som gjorts är inom vilken bransch/verksamhetsområde som gruppen 

entreprenörer/företagare valts ifrån. Avgränsningen har gjorts till företagare som i någon form 

bedriver produktion/butiksverksamhet med fokus på hantverk och lokala produkter. Motivet 

bakom denna avgränsning var att denna grupp ansågs lämplig att representera en grupp med 

nära anknytning till platsen genom sitt företagande.  

 

Under undersökningens gång kom också att göras en ytterligare geografisk avgränsning. Detta 

för att avgränsa det område där företag skulle frågas för intervjuer. Avgränsningen gjordes till 

destination Funäsdalen, med motiveringen att detta område ansågs som representant för 

många olika verksamheter i olika skala. 

 

1.4.2 Material  
Material som främst legat som grund för studien är litteratur som behandlar ämnen som 

turism, platsmarknadsföring och destinationsutveckling. Den empiri som legat som grund för 

en stor del av arbetet har varit text och bild från Härjedalens kommuns hemsida och 

internetsökningar, vilka främst gett information om det geografiska område som 

undersökningen är lokaliserad till. Att begränsa antalet källor för inhämtning av information 

om Härjedalens kommun är medvetet och detta med motiveringen att det varit av central 

betydelse för den övergripande diskursanalys som genomförts.  

 

Funäsdalens hemsida har använts i syfte att identifiera företag som faller under kategorin små 

turismföretagare med inriktning på produktion/butiksverksamhet. Under fliken Göra och 

därefter Service & Handel fanns en lista på olika företag vars verksamhet faller under just 

denna kategori. I listan av företag som nu var min utgångspunkt kunde göras mer 

specificerade sökningar, och då min avgränsning var butiker (eller åtminstone liknande 

verksamhet) så valdes just Butiker som sökord, vilket gav ett sökresultat på 37 träffar. Bortsett 

från sportbutiker, diverse närköp och övriga motor- och fritidsbutiker så återstod alltså ett 
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antal slöjd- och hantverksbutiker. Butikernas verksamhetsområden är fisk- och köttrökeri, 

keramik, vävda hantverk, trä- och skinnsmycken, fårskinnsplädar, renskinn, samt en butik 

med samiskt hantverk och lokal mat.
6
  

 

För att få en vidare inblick i vad som tidigare skrivits om turismföretagare i Härjedalen (och i 

det här fallet även Jämtland som också var en del av den undersökningen) har Ingrid 

Hedlunds rapport Turism & lokal service – förutsättningar för turismföretagare att driva 

serviceverksamhet på landsbygd varit utgångsmaterial. Som material för den avslutande 

diskussionen har resultatet från telefonintervjun använts.  

1.5 Teori 

Som bakgrund till min teori om att företagande eller entreprenörskap inte sker på helt fria 

grunder ligger en del av bokkapitlet ”Klibbiga landskap: Platsens kommersialisering och 

rörlighetens koreografi” skrivet av Johan Hultman. 

 

Marknadsföring av en plats innebär att en viss bild sänds ut till mottagaren, eller den tänkta 

målgruppen som kan tänkas investera kapital i platsen på ett eller annat sätt. Genom att det 

ofta är en specifik bild som marknadsförs så innebär det att en del aspekter av platsen 

synliggörs, och att andra aspekter som inte riktigt passar in i den bilden osynliggörs. ”En 

slutsats som ligger nära till hands är därför att det bara är säljbara platsegenskaper som visas 

upp, egenskaper som så småningom leder till kommersiella utbyten”.
7
 

 

Platsen marknadsförs för att kommersialiseras, och konsumtion är en kommunikativ praktik 

genom att man, när man konsumerar förmedlar information och positionerar sig i förhållande 

till andra. Konsumtion är ett sätt att berätta vem man är för andra, samt skapa en egen 

självbild. Platser som blir kommersialiserade och hamnar i denna kommunikativa process får 

en rad ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser. Detta är en aspekt av det 

hela. För det andra, när platser hamnar i den kommunikativa processen så marginaliseras helt 

enkelt det som inte är säljbart. Det som inte gör sig snyggt i en turistbroschyr eller det som 

                                                           
6
 Butiker i Funäsdalen, Härjedalens kommuns hemsida http://boka.funasfjallen.se/sv/se-och-

gora?page=2&filter=c%3D25221 (2014-04-03) 
7
 Johan Hultman ”Klibbiga landskap: Platsens kommersialisering och rörlighetens koreografi”, i Plats som 

produkt, red. Richard Ek och Johan Hultman, (Lund, 2007), 147. 

http://boka.funasfjallen.se/sv/se-och-gora?page=2&filter=c%3D25221
http://boka.funasfjallen.se/sv/se-och-gora?page=2&filter=c%3D25221
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inte passar in har inget utrymme att vänta sig i dessa typer av material. ”Är du inte attraktiv 

får du inte vara med.”
8
 

 

Som småskalig företagare eller entreprenör är det antagligen önskvärt att få möjlighet att 

synas i turistmarknadsföringen, och att vara en del av den stora bilden av platsen och detta 

kan endast uppnås om man förstår vad som anses attraktivt i olika beslutsfattares ögon. Som 

entreprenör eller egen företagare kan tänkas att det är ett i allra högsta grad fritt val inom 

vilken bransch man ska verka, men i det här fallet är teorin att det, beroende på platsens 

karaktär finns ett antal på förhand ”framgångsrika” branscher att verka i, och att man måste ta 

i beaktande vad som önskas för att skapa ett större värde för platsen som helhet. Som en 

”makthavande” och styrande aktör i sammanhanget antas kommunen vara av stort intresse att 

undersöka och ställa i en makthavande position gentemot entreprenören.  

1.6 Inledande diskussion  

”Företagaren (entreprenören) på landsbygden” är en grupp som antas finnas och ha vissa 

gemensamma tankar, värderingar och motiv, och har därför försökt identifierats närmare för 

att bekräfta detta. Mina antaganden om denna ”grupp” är att de är drivna och initiativrika vad 

gäller att hitta möjligheter till alternativa arbetstillfällen. Det finns alltså en idé om att den 

som startar och driver ett eget företag på landsbygden har en sammanhållning till människor i 

likande position, tack vare deras gemensamma företagsanda och förhållande till landsbygden 

som miljö att bo och verka i. Antagandet är att det medför en viss typ av livsstil att bosätta sig 

en glesbefolkad miljö. Det finns också en tanke om att ett visst företagande (vissa specifika 

verksamheter) är mer betingade på en plats än andra, och att dessa verksamheter har mer eller 

mindre med turismen i området att göra. Då mitt perspektiv utgår från turism så kan 

förutfattade meningar ha gjorts angående hur företagaren eller entreprenören framställts och 

presenterats, och då måste det alltså tydliggöras att entreprenörer givetvis förekommer inom 

alla branscher och att det här småföretagandet inte är något som enbart skulle vara intimt 

förknippat med den lokala turismen.  

 

Källkritik: vad gäller litteraturen som använts i studien så tenderar kanske de böcker som 

främst är turismforskning att söka generella svar på stora frågor, vilket min undersökning inte 

                                                           
8
 Johan Hultman ”Klibbiga landskap: Platsens kommersialisering och rörlighetens koreografi”, i Plats som 

produkt, red. Richard Ek och Johan Hultman, (Lund, 2007), 147. 
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gör. Därför har det varit nödvändigt att försöka se vilka delar av innehållet som kunnat 

relateras direkt till företagaren/entreprenören på en mer individnära nivå. Likaså gäller 

Härjedalens kommuns hemsida, där information kan tolkas lite olik beroende på vilket 

perspektiv man har. Jag har försökt se denna information dels utifrån ett forskarperspektiv 

men också utifrån en entreprenörs perspektiv (som alltså inte räknas ha de bokaliggande 

kunskaper inom turism och platsmarknadsföring som jag har i min forskarroll). Detta görs för 

att en hemsida antas ha en tydlig marknadsföringsstrategi bakom vad de publicerar på sin 

hemsida, och därmed framställer endast (eller till största delen) de positiva det innebär att 

befinna sig på den plats de marknadsför. Man måste alltså vara kritisk till informationen om 

man ska kunna se eventuella bakomliggande resonemang till den.  

 

Materialet som samlats in i samband med intervjun måste också ställas i relation till vad andra 

informanter kan ha sagt. Informanten kan vid intervjutillfället ha mått relativt bra och därmed 

haft en generellt positiv syn i de frågor jag ställde, eller omvänt så hade denne kunnat se mer 

negativ och därmed kanske haft en annan syn på företagande generellt. Jag som intervjuare 

kan ha påverkat informanten genom kommentarer eller andra ”svar” som jag kanske inte ens 

tänkt på att jag gjort. Då intervjun gjordes via telefon kan både informanten och jag som 

intervjuade haft möjlighet att göra andra saker samtidigt som vi pratade i telefonen, vilket kan 

ha påverkat det fokus som lades på de frågor som skulle besvaras.  

1.7 Disposition 

Uppsatsen disposition är följande: ett huvudkapitel (2. Entreprenören och dess position på 

landsbygden) kommer presenteras, vilket innehåller ett antal underrubriker vilka ska fungera 

som stöd för att besvara frågeställningarna. Underrubrikerna är 2.1 Turismentreprenören. Som 

grund till denna text, om entreprenören och dess betydelse för turismen på en plats har 

kapitlet ”’Det är nog friheten…’ :om turism och småföretagande” använts. Det är skrivet av 

Sven-Erik Karlsson, docent i sociologi och Gunilla Lönnbring, filosofie doktor i sociologi. 

Kapitlet är en del av antologin Destinationsutveckling: ett svenskt perspektiv (Malmö, 2011) 

där Magnus Bohlin och Jörgen Elbe är redaktörer. Anledningen till att just detta kapitel är 

utgångspunkten är för att syftet med det är att försöka klargöra några tänkbara förklaringar till 

varför mindre företag startas. Följande kapitel, 2.2 Platsen och entreprenören syftar främst till 

att sätta in entreprenören i en kontext, samt vad platsmarknadsföring är för något och vilken 

betydelse denna har för entreprenören. Vidare presenterar det hur offentliga aktörer också är 
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av betydelse för entreprenören. Den huvudsakliga litteratur som använts i detta kapitel är 

Richard Ek och Johan Hultmans bokkapitel ”Produktgörandet av platser: En introduktion” i 

antologin Plats som produkt, där Richard Ek och Johan Hultman också är redaktörer. 

Avsnittet om de offentliga aktörerna är grundat i kapitlet ”Offentliga aktörer” (en del av 

boken Turismen i Sverige: branscher och aktörer) skriven av Dieter K. Müller, Roger 

Marjavaara och Linda Lundmark. Följande kapitel, 2.3 Kommunala offentliga aktörer är 

också grundat på föregående källhänvisning.  2.4 Diskursen om eget företagande och 

entreprenörskap i Härjedalens kommun, är ett kapitel där den övergripande bilden som skapas 

av entreprenören ska försöka identifieras. Huvudkapitlet avslutas med underrubriken 2.5 

Resultat av intervju, vilken innehåller den information som uppkom i samband med den 

genomförda telefonintervjun. Efter detta följer en avslutande diskussion (3. Avslutande 

diskussion) vilken diskuterar innehållet i huvudkapitlet samt en Sammanfattning där 

uppsatsens syfte, frågeställningar och resultat presenteras.  
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2. Entreprenören och dess position på landsbygden 
 

För att besvara den första frågeställningen som presenterades i inledningen (Vilken är 

kontexten som entreprenören/företagaren befinner sig i…) så kommer här presenteras 

information om Härjedalens näringsliv för att visa konkret vad kommunen har som främsta 

tillgångar, vilka kan skapa arbetstillfällen. Innan detta måste turismentreprenören försöka 

definieras, eller åtminstone relateras till vissa karaktäristika som gör att man kan kategorisera 

den på detta sätt.  

 

Härjedalen är både ett svenskt landskap och en kommun, vilka är belägna i sydvästra 

Norrland. Kommunen gränser löper inte helt parallellt med gränserna för landskapet men de 

delar där det skiljer sig åt inrymmer inte verksamheter eller andra faktorer som är av 

betydande roll för denna uppsats, (se karta i Bilaga A: Karta över Härjedalens kommun).
9
 

Härjedalens kommun bildades år 1974, och är till ytan en av Sveriges största kommuner med 

sina 11 934 km
2
.
10

 ”Näringslivet i Härjedalen vilar på Fem T:n - trä, turism, torv, 

tillverkningsindustri och tjänsteföretag. Här finns även elkraftsföretag, en del småskalig 

industri och lokal produktion av livsmedel.”
11

 Härjedalen är vad man kanske kan kalla ett 

traditionellt turismområde, med obebyggd vildmark och gott om disponibla naturtillgångar 

både sommar och vinter. Härjedalen beräknas ha ungefär 500 000 turister varje år, och 

turistanläggningarna sägs vända sig till målgrupper i alla åldrar och med blandade intressen. 

Inom gränserna för Härjedalen finns en rad turistbyråer, vilka är knutpunkter för de olika 

delarna av Härjedalen. De turistbyråer som finns är lokaliserade i Funäsdalen, Hogdal, Sveg, 

Lillhärdal, Ljungdalen, Lofsdalen, Vemdalen och Hede.
12

 

 

 

                                                           
9
 Kommuninformation karta över Härjedalen, Härjedalens kommuns hemsida, 

http://www.herjedalen.se/omkommunen/kartor/harjedalenisverige.4.4b47baec11cb73ce414800011849.html 
(2014-05-21) 
10

 Kommuninformation karta över Härjedalen, Härjedalens kommuns hemsida, 
http://www.herjedalen.se/omkommunen/kommunfakta.4.58ef1a6911c26e55e6b8000335.html (2014-05-21) 
11

 Näringlivsfakta, Härjedalens kommun, hemsida  
http://www.herjedalen.se/naringslivarbete/naringslivsfakta.4.4b47baec11cb73ce414800013079.html (2014-
03-16) 
12

 Turistbyråer i Härjedalen, Härjedalens kommuns hemsida 
http://www.herjedalen.se/turism/turistbyraer.4.3ec991cb11db40959888000623.html (2014-05-04) 

http://www.herjedalen.se/omkommunen/kartor/harjedalenisverige.4.4b47baec11cb73ce414800011849.html
http://www.herjedalen.se/omkommunen/kommunfakta.4.58ef1a6911c26e55e6b8000335.html
http://www.herjedalen.se/naringslivarbete/naringslivsfakta.4.4b47baec11cb73ce414800013079.html
http://www.herjedalen.se/turism/turistbyraer.4.3ec991cb11db40959888000623.html
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2.1 Turismentreprenören 

För att skapa möjlighet att förstå vilka villkor som eventuellt finns för turismentreprenören att 

ta i beaktande måste först entreprenören identifieras. Genom att platsen och entreprenören 

hittills antas ha ett nära samband, och kanske är delvis beroende av varandra så är också 

motiven bakom entreprenörskapet/småföretagandet på en plats viktigt att undersöka. I 

förlängningen kan detta vara ett sätt att besvara frågeställningen om hur entreprenören själv 

ser på sina villkor att verka på en viss plats.  

 

Karlsson och Lönnbring menar att kunskapen om varför människor startar företag ger de 

grundläggande förutsättningarna för att förstå destinationsutveckling och turistnäring. Vidare 

menar de också att platsens potential för utveckling är högst beroende av de entreprenörer 

som startar mindre företag. Dessa företag behöver inte nödvändigtvis bara vara turistföretag 

utan företag som butiker, restauranger eller liknande har också en relativt stor betydelse.
13

  

 

Till att börja med kan vara på sin plats att konstatera, vilket Karlsson och Lönnbring också 

gör, att eget företagande i första hand inte är det alternativ som alltid är mest lönsamt rent 

ekonomiskt. Många turistföretagare lever, enligt gjorda studier på gränsen till vad som är 

ekonomiskt möjligt. Utifrån detta kan man då säga att företagandet innefattar andra värden, så 

som kulturella och sociala. Det är av individuella skäl som företagandet sker, och vad som 

senare kommer undersökas är huruvida dessa individuella drivkrafter och bakomliggande 

motiv ställs i relation till de större strukturer som styr utvecklingen av turism på en plats. Åter 

till Karlsson och Lönnbring som fortsätter sitt kapitel med att konstatera att ett begrepp som 

återkommer vid intervjuer med företagare är ”livsstil”, vilket är intressant att lägga lite fokus 

på då detta begrepp vidare kommer segmentera en grupp av människor. De definierar 

begreppet ”livsstil” utifrån den franske sociologen Bourdieus definition, som ”ett sätt att 

särskilja sig från andra människor eller grupper i samhället.”
14

 Härmed förstärks tanken om 

att dessa företagare eller entreprenörer som undersökningen handlar om är en grupp, vilka 

förutsätts inneha liknande motiv med sitt val av arbetsplats/situation.  

 

                                                           
13

 Gunilla Lönnbring och Sven-Erik Karlsson, ”Det är nog friheten…”:om turism och småföretagande, i 
Destinationsutveckling: ett svenskt perspektiv, red. Magnus Elbe/Jörgen Bohlin, (Malmö, 2011), 253.  
14

 Gunilla Lönnbring och Sven-Erik Karlsson, ”Det är nog friheten…”:om turism och småföretagande, i 
Destinationsutveckling: ett svenskt perspektiv, red. Magnus Elbe/Jörgen Bohlin, (Malmö, 2011), 259. 
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Vidare fortsätter diskussionen om begreppet livsstil och det beskrivs som något som tydliggör 

och markerar olika värderingar, attityder, fritids- och umgängesvanor och andra preferenser. 

Enkla triviala val i vardagen kanske inte alla gånger är så spontana som de kan verka, utan är 

istället ett uttryck för vilken position man har i det kollektiv bestående av en grupp med en 

viss livsstil. Valen är dock något som kommunicerar ett individuellt budskap. 

 

Slutsatsen av vad Karlsson och Lönnbring säger är att entreprenören och platsen har en 

relation som är av betydande karaktär för platsens potentiella utveckling, och att det måste 

antas finnas en rad gemensamma nämnare för människor som väljer att bosätta sig och 

bedriva småskalig verksamhet på en plats. De menar också att destinations- och 

turismutveckling förstås bäst om man förstår motiven till varför människor startar småföretag.  

 

Vid en google-sökning med sökorden ”turismentreprenörer Härjedalen” uppkom rapporten 

Turism & lokal service – förutsättningar för turismföretagare att driva serviceverksamhet på 

landsbygd, författad av Ingrid Hedlund, vid skrivtillfället projektledare vid Jämtland 

Härjedalen Turism.
15

 Rapporten är finansierad av tillväxtverkets program för lokala 

servicelösningar samt av Landsbygdsprogrammet och JHT. För att sammanfatta vad rapporten 

handlar om så är det precis vad titeln säger. Alltså hur turismföretagare kan kombinera sin 

verksamhet med mer allmänna serviceverksamheter. Av vad som sägs i intervjuer som gjorts i 

rapporten går det att utläsa att det inte är speciellt önskvärt att kombinera de två 

verksamheterna bland turismföretagarna. För att se på det här utifrån undersökningens 

perspektiv går det att ställa sig frågan om man som företagare eller entreprenör borde lämna 

en del av sin verksamhetsplan öppen för förslag, då detta kan tänkas vara uppskattat hos 

aktörer som kan vara av betydande karaktär för det egna företaget ur någon synvinkel. Det 

finns uppenbarligen finns ett visst önskemål att de turismföretagare som verkar i länen ska ta 

över en del av serviceverksamheterna och därmed stärks tanken om att det finns vissa villkor 

att ta i beaktande när man driver eget företag i en kommun där en huvudnäring är turism.  

Följande citat är hämtat ur rapporten och kommer ur den regionala utvecklingsstrategin för 

Jämtlands län samt de styrkor och svagheter som identifierats för länet. 

                                                           
15

 Ingrid Hedlund, Turism & lokal service – förutsättningar för turismföretagare att driva serviceverksamhet på 
landsbygd, Tillväxtverket 
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3000de001362a9266c2cb0/Turism++Lokal+service.pdf   
(2014-03-21) 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3000de001362a9266c2cb0/Turism++Lokal+service.pdf
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Länets starka turistnäring ses som en styrka tillsammans med de starka varumärkena och en stark 

kooperativ företagstradition. En styrka är också att det finns många småföretag med stora 

utvecklingspotentialer.
16

  

För att diskutera citatet så är det tydligt att från en ”makthavares” perspektiv så är 

småföretagaren en viktig resurs, men denne antas också vara av naturen villig att förändras 

(utvecklas). Frågan jag ställer mig i det här läget är: Är småföretagaren en styrka för 

länet/kommunen så länge den är villig att förändras och utvecklas i riktning mot vad de 

styrande aktörerna vill och önskar utveckla? Turistnäringen anser jag är den stora strukturen 

och där är de starka varumärkena en självklar del, medan små företagen är mer perifera och 

därmed alltså antas vara mer villiga att förändra sin verksamhet. Detta för att passa in i den 

större strukturens målsättningar eller de trender den bidrar till att skapa.   

 

För att återgå till motiven bakom att turismföretagarna inte var intresserade av att kombinera 

sin verksamhet med lokala servicetjänster. I rapporten har företagare inom olika destinationer 

och med olika primära verksamhetsområden intervjuats, men de beskriver (trots sina 

olikheter) liknande hinder för att kunna utöka sin verksamhet. Höga investerings-, drift- och 

personalkostnader, hårda regler, konkurrens, för lite stöd från kommunen, för lågt underlag, 

lokal missgynnsamhet och säsongsvariationer är gemensamma nämnare som hindrande 

faktorer. Detta förstärker tanken om att företagare på landsbygden kan ses som medlemmar av 

en grupp och att de har liknande förhållanden att verka i, samt att deras förutsättningar enligt 

de här informanterna tycks vara rakt igenom dåliga. Här tycks dock gruppen vara i oenighet 

med t.ex. kommunen, genom det underdimensionerade stöd de anser sig få från detta håll.  

 

Utifrån denna rapport kan man anse att frågeställningen om vilken verksamhet som kan anses 

vara mer eller mindre betingad på en plats åtminstone delvis besvarad. I det specifika fallet 

med Jämtland och Härjedalen finns en önskan om att de mindre lokala turismföretagen ska ta 

över serviceverksamhet som kommun eller andra större aktörer annars är ansvariga över. Det 

finns alltså en önskan om att småföretagen ska ägna en del av sin verksamhet åt annat än de 

från början kanske tänkt.  

                                                           
16

 Ingrid Hedlund, Turism & lokal service – förutsättningar för turismföretagare att driva serviceverksamhet på 
landsbygd, s. 23. Tillväxtverket 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3000de001362a9266c2cb0/Turism++Lokal+service.pdf (2014-03-

21) 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3000de001362a9266c2cb0/Turism++Lokal+service.pdf
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2.2 Platsen och entreprenören 

I stort sett samtliga företagare nämner naturen och miljön som den främsta konkurrensfördelen med 

att driva en turismverksamhet på glesbygd. Det är också anledningen till varför flertalet av 

företagarna har valt att bosätta sig och starta verksamhet här.
17

 

 

Entreprenörskap är inget som endast kan kopplas till turism och en typ av verksamhet, inte 

heller är detta ett fenomen som endast förekommer i en miljö. Entreprenörskap förekommer i 

såväl olika former som på olika platser. Men vad gäller platser kanske det finns en mer eller 

mindre uttalad strategi för att locka till sig entreprenören, eller för att skapa en vilja hos denne 

att verka inom en viss bransch. Hur vi förhåller oss till olika platser har att göra med vad som 

finns inom platsen och vilken vår relation är till detta innehåll. En del platser är till sin natur 

självklara för vissa ändamål, medan andra har ett bredare spektra av vad som är av störst 

betydelse för människor på eller utanför platsen.   

 

Vidare om stycket om platser som presenterades i inledningen så går det att se att 

entreprenören befinner sig i en väv av olika strategier eller planer, för att bl.a. marknadsföra 

platsen där de är verksamma. Platsmarknadsföring är en marknadsföringspraktik som syftar 

till att, för en väl definierad målgrupp förmedla bilder av ett specifikt geografiskt område. 

Man kan säga att vi hela tiden utsätts för platsmarknadsföring i olika utsträckning, och allt 

vad som sker på en plats påverkar också bilden av den, om än det är planerad kommunikation 

eller inte. Som besökare på en plats blir man mottagare för likväl de positiva som de negativa 

berättelserna som människor, i olika positioner och med olika tillvägagångssätt berättar där. 

För att vidare studera fenomenet platsmarknadsföring så går det att se olika målgrupper för 

denna typ av kommunikation. En av de kategorier som går att identifiera är näringslivet, dvs. 

företag som vill etablera verksamhet eller på annat sätt investera i en plats. En andra kategori 

är turister och besökare, och den tredje kategorin är människor som kan tänkas flytta till 

platsen och vars ekonomi är relativt god och stabil.
18

 Här går alltså att diskutera huruvida vi 

egentligen väljer att förflytta oss till en plats helt på egna premisser och initiativ, eller om vi 

                                                           
17

 Ingrid Hedlund, Turism & lokal service – förutsättningar för turismföretagare att driva serviceverksamhet på 
landsbygd, s. 31. Tillväxtverket 
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3000de001362a9266c2cb0/Turism++Lokal+service.pdf (2014-03-
31) 
18

 Richard Ek och Johan Hultman. ”Produktgörandet av platser: En introduktion”, i Plats som produkt, red. 
Richard Ek och Johan Hultman (Lund, 2007), 28. 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3000de001362a9266c2cb0/Turism++Lokal+service.pdf
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omedvetet är föremål för en kommunikation vars syfte är att få oss att besöka en plats i en 

viss angelägenhet.  

 

Platsmarknadsföring är, som begreppet pekar på en kommunikation som sker utåt mot de 

målgrupper som tidigare kategoriserades, och är antagligen av karaktären att den ska sända ut 

en positiv bild av platsen. Huruvida detta är framgångsrikt eller inte, och om man ser till hur 

väl målgruppen faller in i det tänkta resultatet av kommunikationen kan bero på hur de 

upplever att den utåtriktade kommunikationen relaterar till vad de boende, företagarna eller 

andra verksamma på platsen kommunicerar för bild av platsen. Platsmarknadsföringen fyller 

också en inåtriktad funktion, och dess målgrupper är de människor och företag som redan 

finns på platsen. Dessa kan kanske ses som kanaler för de positiva bilder och berättelser som 

ska föras fram till de ”utomstående”, och att vara ambassadörer för den plats de är stolta över 

är av betydelse för hur man uppfattar berättelserna som trovärdiga. Den andra ambitionen 

med den inåtriktade platsmarknadsföringen handlar om autenticiteten för en plats. Genom att 

göra lokalbefolkningen och näringslivet till en del av platsen och marknadsföringen finns 

större chans att platsen upplevs som trovärdig, och produktgörandet av platsen kanske blir 

mer legitimt bland lokalbefolkningen.
19

   

 

Entreprenören befinner sig alltså i ett system av olika strategier för att prata om och framställa 

en plats.  

 

Att det bedrivs turistverksamhet av olika karaktär på olika platser är inget nytt fenomen, och 

man förväntar sig kanske en viss typ av aktiviteter beroende på vilken plats man besöker. Att 

besöka en turistort och ta del av aktiviteterna som finns där är idag något som för många är ett 

självklart sätt att spendera semestern eller barnens skollov på. Detta har blivit möjligt genom 

t.ex. olika beslut om lagar och program som offentlig sektor och staten legat bakom har ändrat 

förutsättningarna för att utveckla turism på olika platser. En relativt avgörande faktor har 

varit, som tidigare nämnts införandet av en allmän semester.
20

 Man kan alltså konstatera att 

det finns en rad olika faktorer som påverkar turismutvecklingen på olika sätt, såväl i det stora 

perspektivet som för den mindre företagaren eller entreprenören.  

 

                                                           
19

 Richard Ek och Johan Hultman. ”Produktgörandet av platser: En introduktion”, i Plats som produkt, red. 
Richard Ek och Johan Hultman (Lund, 2007), 29.  
20

 Dieter K. Müller, Roger Marjavaara, Linda Lundmark. Turismen i Sverige: branscher och aktörer (Malmö, 
2011), 23.  
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Kulturgeograferna Dieter K Müller, Roger Marjavaara och Linda Lundmark listar en rad olika 

aktörer/faktorer som ur något perspektiv är delaktiga i en pågående process att skapa ett visst 

turismklimat. De skriver att den offentliga sektorn påverkar turismutvecklingen på följande 

sätt; genom samordning av aktörer som arbetar åt samma håll; samhällsplanering och 

planering för turism genom att t.ex. infrastruktur som vägar och flygplatser eller attraktioner 

som nationalparker och kulturella sevärdheter planeras och förvaltas av offentliga sektorn. 

Lagstiftning och reglering är också faktorer som direkt, genom konkreta lagar och 

förordningar gällande turism eller indirekt genom lagar och förordningar som rör andra 

sektorer, men som i sin tur påverkar turismen. Företagande och entreprenörskap påverkar 

också utvecklingen av turism. Den offentliga sektorn kan också uppträda som företagare på 

olika nivåer vilket då kan leda till konkurrens med det privata näringslivet. Genom stöd och 

finansiering av olika projekt, eller stimulans av olika karaktär kan vissa platsers 

konkurrensförmåga stärkas. Hit hör också finansiering av utbildning och forskning inom 

turism. Vad gäller destinationers marknadsföring har den offentliga sektorn uppgiften att dels 

försöka locka besökare men också att förbättra för lokalbefolkningen genom attraktiva 

erbjudanden så de spenderar mer pengar inom destinationen. De två sista sätten där den 

offentliga sektorn är med och påverkar turismutvecklingen är dels inom den sociala turismen, 

som handlar om att underlätta eller göra skillnad för människor med funktionsnedsättningar 

att delta i turism på olika sätt, samt skydd av privata och offentliga intressen som handlar om 

den offentliga sektorns försök att planera så det inte ska ske konkurrens mellan olika 

intressen. Detta är en politisk process som ibland tenderar att gynna särintressen snarare än 

allmänna intressen.
21

 

 

Vidare kommer perspektivet utifrån kommunen som offentlig aktör och påverkare av 

turismen beskrivas. Utgångspunkten är också här boken Turismen i Sverige: branscher och 

aktörer. Tidigare har konstaterats att det finns vissa ”önskemål” om att turismföretagare eller 

entreprenörer av liknande slag ska anpassa sin verksamhet och ta över delar av det 

serviceutbud som måste finnas på en plats. Kommunen är den aktör som närmast kan tänkas 

vara ansvarig för dessa önskemål och har därför undersökt närmare i syfte att försöka besvara 

vilka villkoren är för turismentreprenören att verka i en landsbygdskommun.   

2.3 Kommunala offentliga aktörer och entreprenören  

                                                           
21
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De flesta kommuner i Sverige är som tidigare nämnts intresserade av att locka investeringar, 

nya invånare eller turister. Detta görs genom att påpeka platstypiska fördelar som gör just den 

egna kommunen mer unik i relation till andra kommuner i Sverige, eller andra platser i 

världen. Lokal natur och kultur är två typiska faktorer som väljs ut som föremål för det 

positiva det innebär att vara invånare eller besökare på platsen. Metoden är också kallad 

platsmarknadsföring (vilket tidigare också resonerats kring). För denna marknadsföring ska nå 

upp till de målsättningar och de åtgärder som krävs för att främja turismen satsar kommuner 

åtskilliga miljoner kronor.
22

 För att kommunerna ska kunna ta vara på det kapital som satsas 

så krävs aktörer som kan arbeta med turism, och turistbyråerna är den viktigaste aktören vad 

gäller detta arbete. Utöver de tjänster som att tillhandahålla broschyrer, turistkartor och något 

utbud av souvenirer kan turistbyrån även ha andra uppgifter förutom denna service av 

information och marknadsföring av kommunen. De kan driva eller samordna projekt i syfte 

att utveckla turismen, samordna den lokala turismnäringen eller fungera som kommunikatör 

och marknadsförare av den egna kommunen för andra intressenter, vilka kan vara t.ex. 

näringslivet eller potentiella inflyttare. Även om turistbyrån är ett ansikte utåt för kommunen 

är det inte i alla fall kommunerna som direkt driver turistbyråerna. Ett alternativ är att 

kommunerna startar egna bolag som ska sköta de turistiska frågorna, och ett annat är som 

vissa kommuner valt att göra är att köpa in turistbyråtjänsterna av privata företag. Dessa 

alternativ behöver inte medföra några direkta fördelar, då kommunen kan tappa lite av 

kontrollen över vilka bilder som sprids via den marknadsföring som dessa aktörer väljer att 

genomföra.
23

  

 

Då detta är en undersökning som främst undersökt de privata egenföretagarna/entreprenörerna 

så är det på sin plats med en notis om kommunalt ägande och finansiering genom att detta 

anses kunna påverka den enskilde småföretagarens villkor att verka på platsen.  

 

Kommunen kan vara av betydande roll för de lokala företagen och huruvida detta är positivt 

eller negativt kan diskuteras, men i vissa fall kan kommunen stå som drivande kraft bakom 

företag som innebär eller genererar viktiga resurser för den lokala turismen, och därmed har 

betydelse för turismens utveckling. Det här kan handla om t.ex. campingplatser, vilka dock 

ofta utarrenderas till privata företag. På det här sättet kan kommunen kontrollera 
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turismanläggningar så som museer, teatrar eller andra liknande resurser för turismen. Som 

nämndes tidigare är kommunen den som främst finansierar turistbyråerna och 

marknadsföringen av kommunerna, men kommunen har en större roll än så. Genom olika 

stödåtgärder kan, speciellt landsbygdskommuner få ekonomisk hjälp av för att driva lokala 

verksamheter, som t.ex. ett hotell. Just hotell är av speciellt stor betydelse då det anses vara en 

viktig förutsättning för det lokala näringslivet. Kommunen kan alltså både finansiera de större 

lokala aktörerna samtidigt som de vill arrendera ut verksamhet på mindre privata aktörer. 

”Kommunerna anklagas därför ibland för illojal konkurrens eftersom de faktiskt försvårar för 

privata företag att etablera sig på marknaden.”(Müller m.fl.)
24

 Citatet väcker frågan om vilka 

villkor som egentligen råder för att driva ett privat småföretag och i relation till det tidigare 

konstaterandet om att man i Jämtland och Härjedalen vill utarrendera serviceverksamhet till 

dessa småföretag så måste slutsatsen vara att kommunen kan ha betydande roll i småföretags 

vara eller icke-vara, beroende på vart de ställer sig i relation till kommunens erbjudanden eller 

satsningar. I citatet blir också tydligt vad som kan vara en koppling till situationens som 

företagarna i Jämtland-Härjedalen ansåg som en anledning till att inte kombinera sin 

verksamhet med lokal serviceverksamhet, vilket var det underdimensionerade stödet från 

kommunen. I Härjedalens tycks problemet vara att kommunen vill utarrendera verksamhet 

men inte ger tillräckligt med stöd för att detta ska vara möjligt, vilket då kanske också 

försvårar för vissa privata företagare (som vill satsa på denna verksamhet) att etablera sig.  

 

Att det kan uppstå meningsskiljaktigheter tycks inte vara ett fenomen som endast förekommer 

mellan kommunala och privata aktörer utan också mellan företagare och lokalbefolkning.  

 

Det finns en känsla av att lokalbefolkningen kan misstro dem med vad de vill åstadkomma med 

sina verksamheter. Det kan uppstå konflikter mellan de boende som vill ha det lugnt och tyst och 

turismföretagarna som vill skapa en turismverksamhet med aktiviteter.
25

 

 

Slutsatsen av detta kan kort sagt vara att det tycks omöjligt att undvika meningsskiljaktigheter 

angående platsen och hur den ska disponeras. Som entreprenör eller företagare kommer man 
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därmed möta motstånd i sinom tid och från olika håll, beroende på vilken verksamhet man 

ämnar bedriva.  

 

2.4 Diskursen om eget företagande och entreprenörskap i 

Härjedalens kommun 

För att försöka besvara frågan om vilken kontexten är som entreprenören befinner sig i 

presenteras här Härjedalens näringsliv, utifrån information hämtad på Härjedalens hemsida 

vilken sedan diskuteras utifrån hur entreprenören framställs, eller hur miljön framställs för 

entreprenören att verka i. Följande utklipp är kopierat direkt från Härjedalens kommuns 

hemsida:  

 

Härjedalen har ett mycket expansivt näringsliv. Huvudnäringar med störst tillväxtpotential 

bedömer vi är: Turism- den mest expansiva. Besökande till Härjedalen spenderade 1,5 miljarder 

kronor 2012 och detta skapade sysselsättning för 1 778 personer. Resultatet visar ökad omsättning 

från 2011. Från 2011 till 2012 ökade omsättningen med 10,4 % och på 10 år är ökningen 50 %. År 

2020 beräknas omsättningen och antalet bäddar i destinationerna att fördubblas.
26

  

 

De andra två huvudnäringarna som ses som viktiga och med stor tillväxtpotential är 

distansoberoende tjänster, så som ett callcenter, vilket sysselsätter ca 200 personer. Den sista 

är energiproduktion i form av vattenkraft, bioenergi, samt en växande vindkraft. Inom 

energiproduktionen satsar kommunen hårt för att skapa fler arbetstillfällen. Avslutningsvis i 

detta stycke om näringsliv är hämtat följande citat: ”Välkommen att utveckla dina affärer, 

idéer och etablera din verksamhet i Härjedalen.” 
27

 

 

Som entreprenör med vilja att verka i Härjedalen är detta givetvis ett citat som ger en positiv 

känsla, och ett citat som noteras i och med att det inbjuder egentligen vem som helst att 

kategorisera in sig som mottagare av denna uppmaning. Dock går också att se den andra sidan 

av vad Härjedalens kommun vill säga i det här citatet, vilket kan vara att man är välkommen 

om man har affärer att utveckla, idéer och verksamhet att etablera. För att relatera detta till 

vad som tidigare presenterats i undersökningen så går det att diskutera om detta egentligen är 
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detta Johan Hultmans citat; ”Är du inte attraktiv får du inte vara med.”
28

 innebär, och att det 

här kan vara ett exempel på hur Hultmans citat översätts i praktiken. Kommunen tycks vilja 

locka till sig nya och driva entreprenörer eller företagare som vill verka med Härjedalen, men 

uppfyller man inte de önskemål som kommunen presenterar i t.ex. ett sådant här citat så ska 

man kanske inte känna sig lika välkommen.  

  

För att försöka sammanfatta de grundstenar som Härjedalens kommuns näringsliv vilar på har 

följande citat hämtats, också från kommunens hemsida under näringsliv och arbete – 

näringlivsfakta; ”I Härjedalen samarbetar kommunen med näringslivet i en väl fungerande 

organisation. Samarbetet är av stor betydelse vid utvecklingen av befintliga företag och vid 

etablering av nya.”
29

  

 

Härjedalens kommun har en näringslivpolitisk strategi ur vilken följande citat har hämtats.  

 

För att attrahera nyföretagare och inflyttare är ett väl fungerande näringsliv en absolut 

grundförutsättning för en blomstrande kommun, med såväl kvalificerade som mindre kvalificerade 

arbetstillfällen tillsammans med omständigheter i övrigt som stimulerar till inflyttning av 

permanentboende. Dessutom skapas grund för en välfungerande samhällsservice i övrigt.
30

  

 

Gruppen (entreprenörer/företagare/nyföretagare) framställs här som en positiv aktör i hela 

samhällets struktur, och genom den poängtering som görs i skillnaden mellan ett kvalificerat 

arbete och ett mindre kvalificerat arbete kan en viss känsla av att detta är en kommun som inte 

segmenterar och utelämnar människor vars t.ex. utbildningsnivå ligger under genomsnittet för 

det geografiska området. Dessa frågor kan kanske också ses som centrala i 

landsbygdspolitiken, och oavsett vilken landsbygdskommun man undersöker så kommer 

viljan att locka nya företag och nya permanentboende vara mer eller mindre påtaglig. Om man 

stället detta citat i relation till vad Karlsson och Lönnbring menade tidigare; att ”kunskapen 

om varför människor startar företag ger de grundläggande förutsättningarna för att förstå 
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destinationsutveckling och turistnäring”
31

 Man kan genom detta citat få en känsla för hur 

kommunen själva uttrycker egentligen samma fenomen, och motivet kan kanske vara en 

strävan efter att hitta den rätta strategin för att förstå vad som lockar nya människor till en 

plats. Vad som får folk att starta företag kan kanske också vara intimt förknippat med att 

näringslivet är väl utvecklat på en plats, då detta skulle kunna tyda på en väl organiserad 

kommun med goda kunskaper inom just företagsutveckling och liknande.   

 

2.5 Resultat av intervju 

Nedan följer en presentation av vad som framkommit under den genomförda telefonintervjun, 

och här kommer också den sista frågeställningen besvaras (utifrån informantens perspektiv). 

 

Telefonintervju med kvinnlig företagare, bosatt i Österbäck mellan Mittådalen och 

Messlingen i Härjedalen. Datum för genomförd telefonintervju: 2014-04-28 

 

Informanten börjar med att berätta att hennes företagande inte är något som funnits med 

henne sedan tidigare, utan är något som kommit i samband med flytten till Härjedalen år 

2001. Vad som främst lockade i Härjedalen var en annan livsstil och kärleken, vilken också är 

företagare samt renskötare deltid. Det egna företaget är inte en heltidssysselsättning för 

informanten utan kompletteras med en anställning omfattande 60 %, vilket då ger ca 40 % 

eller två dagar i veckan över åt det egna företaget. Noteras bör att denna siffra är väldigt 

skiftande, då eget företagande och produktion ofta innebär mer arbete än vad som kanske kan 

förutspås från början. Informanten berättar att den firma hon bedriver i första hand inte var 

avsedd att ha de sni-koder (den verksamhetsbeskrivning/verksamhetsinnehåll) som den senare 

fick. Allt eftersom hon tog upp en hobby hon haft tidigare i sitt liv uppmärksammades hennes 

alster och efterfrågan växte så pass mycket att firmans sni-koder byttes ut och hon valde att 

satsa fullt ut på denna verksamhet istället. Idag har hon svårt att tillgodose hela marknaden 

med produkter, trots att hon har en anställd som hjälper till med produktionen i företaget.  

 

Vid en fråga om hur hon har kontakt med kommunen genom sitt företag så nämner 

informanten att hon gått ett par kurser varav en var i kommunens regi och den andra i 
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turistbyråns (destinationens) regi (då hon är medlem i turistbyrån). Utifrån vad informanten 

berättar om utbudet av aktiviteter från kommunens sida så drar jag slutsatsen att det inte är 

någon brist på aktiviteter och att kommunen alltså är en positivt inställd aktör för 

företagare/entreprenörer. Som egen företagare finns egentligen hur mycket aktiviteter (vilka 

ska ses som stärkande eller utvecklande för det egna företagandet) som helst att hoppa på i 

Härjedalen.
32

 Man måste dock se vilket ”problem” man som företagare har och om man inte 

är i direkt behov av att få hjälp med det praktiska kring företagandet i sig så kanske inte 

kommunen har så stor makt att påverka eller styra företaget som tidigare kanske anspelats på i 

undersökningen. För den intervjuade företagaren var problemet att inte kunna producera 

tillräckligt med produkter, vilket senare dock löstes till viss del med hjälp av kommunen. 

Detta i form av den hjälp hon fick av arbetsförmedlingen att anställa en person. Diskuteras går 

dock om denna hjälp ska ställas parallellt med villkoren för eget företagande på landsbygden.   

 

Då trender och olika satsningar inom turism antas påverka också de mindre företagen på en 

plats så frågades också informanten om hon märkt av eller påverkats av sådant som kunnat ses 

som sådana här satsningar, varpå hon svarar att hon inte påverkas av trender direkt. Hon 

nämner dock att hon gått en kurs i import-export som skulle ge företaget en utbyggnad i form 

av att utlokalisera produktion till utlandet, men har senare ”fallit lite på eget grepp”
33

 och valt 

att inte satsa på detta just nu, men tror ändå att detta skulle kunna ge företaget en 

helomvändning. Utöver detta ser hon inte heller att hon påverkas märkvärdigt av trender eller 

skiftningar som kan ske över tid. Hon återkommer till att hennes största problem är att 

tillgodose alla kunders efterfrågningar, och alltså inte att anpassa sig till tidsknutna trender 

eller kommunala satsningar inom vissa områden. Hon nämner också att hon inte är i speciellt 

stort behov av att annonsera eller marknadsföra sitt företag och sina produkter då efterfrågan 

redan är på gränsen till vad som går att mätta. Detta kan till viss del försåts med tanke på 

företagets historia och hur det från början ”skapades av kunderna”. Slutsatsen av detta kan 

tänkas ses som något i stil med ”kunden har alltid rätt” och att man som enskild företagare på 

landsbygden bör ta i beaktande vad personer i den närliggande miljön har att säga om 

företaget och dess verksamhet.    

 

Vad gäller villkoren för att bedriva egen verksamhet i form av företag så är 

säsongsskiftningarna en stor del att ta i beaktande enligt informanten. Turismen innebär 
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perioder som markant skiljer sig i form av arbetsintensitet. Informanten menar dock att 

hennes företagande inte skulle vara möjligt om det inte var för turismen i området, så den 

skiftande arbetsbördan är något som hör företagandet till just i en sådan omgivning där 

turismen är en stor näring. Vad gäller företagets verksamhet och de produkter som säljs är, 

som tidigare nämnts i det här fallet marknaden som bestämt att företaget skulle vara samt då 

också vilka produkter som ska produceras och säljas. Det torde alltså finnas en viss typ av 

produkter eller företag som är mer eller mindre önskvärda, dels av den mer lokala marknaden 

men också av tillresta från längre distans samt från företagarnas egna intressen. Informanten 

antyder att det kanske är en del företag vars verksamhet är vad som förväntas finnas på 

platsen, och att det lokalproducerade är eftertraktad från flera olika sorters kunder.  

 

Vad som innan undersökning inte reflekterades nämnvärt över, men som dels uppkom i 

samband med sökningen efter företag (listor och register) är det faktum att en del företag är 

väldigt inriktade på samiska detaljer. Delar av Härjedalen består av en samisk befolkning 

samt ett antal samebyar och informanten som intervjuats nämnde att hennes man var 

renskötare men också egen företagare. Detta gjorde att denna reflektion ändå ses som viktig 

att ta i beaktande då gruppen ”företagare/entreprenörer” (som tidigare varit lite av en 

utgångpunkt) här tycks luckras upp lite och få en annan dimension som måste tas i beaktande. 

Detta för att den spontana tanken om samer som bedriver företag gör detta utifrån en annan 

livsstil än icke-samer, och att villkoren då antas skilja sig åt.  

 

Det bedrivs alltså företag av både de som befinner sig inom dessa samebyar, samt de som inte 

gör det.  Att det finns ett visst utbud av denna typ av slöjdprodukter hade därför på förhand 

kunna konstaterats och sedan diskuterats som ett enskilt perspektiv, eftersom detta 

entreprenörskap eller småskaliga företagandet kan tyckas ge en viss karaktär åt platsen. En 

frågeställning som väckts i samband med att jag reflekterat över de två grupper (”samer” och 

”icke-samer”) som verkar i Härjedalen är om dessa ser på entreprenörskapets villkor på olika 

sätt och vilka dessa villkor eller förutsättningar egentligen är.  

 

På Härjedalens hemsida finns följande text om samer: 

 

Som besökare i regionen kan du ta del av både samiska smak- och kulturupplevelser. Samiska 

näringsidkare i Funäsdalen och Mittådalen producerar och säljer samiska delikatesser från ren och 

samiskt hantverk. Vill du uppleva samisk kultur och samisk vardag så är byn Mittådalen [mitt 
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tillägg: Mittådalen är en av tre samebyar i Härjedalen] värt ett besök. Den samiska kulturen är en 

viktig del av Härjedalens identitet. Du är välkommen som gäst i Sápmi - Sameland.
34

 

 

I kontrast till vad som tidigare citerades om Härjedalens näringsliv och vikten av ett expansivt 

och varierat näringsliv nämns ingenting om samerna och dess betydelse, så säger samerna 

(underförstått utifrån citatet ovan) att de är en viktig del i Härjedalens identitet. Det går 

därmed att fråga sig om detta är i samklang med vad kommunen i övrigt vill förmedla om 

samernas betydelse för platsen eller om samerna själva är de som bjuder in utomstående till 

sin kultur och sin vardag. Vad som tycks tydligt i sammanhanget är dock att det är två olika 

grupper, vars motiv till att bo och verka i Härjedalen kanske skiljer sig åt. Samiska 

näringsidkare är en grupp som nämns i citatet, och vidare är av visst intresse att försöka 

identifiera den samiske näringsidkaren i relation till den icke-samiske näringsidkaren för att 

försöka tydliggöra om dessa har skilda villkor att verka som entreprenörer eller 

småföretagare.  

 

Samiska näringsidkare har försökt identifieras, och för att hitta dessa har det geografiska 

området styrt området för undersökningen. Då Mittådalen tidigare nämnts som en av de 

samebyar som finns i Härjedalen så började sökningen på Mittådalens hemsida.
35

 Under 

fliken Företag hittades en lista på företag (som antas vara ägda av samer, samt med 

lokalisering i Mittådalen), vilka var för sig studerades för att sedan kunna uteslutas eller 

undersökas vidare.
36

 Som tidigare nämnt så har endast en intervju genomförts och detta med 

anledning av det väldigt svaga gensvar som ficks i samband med de kontakter som tagits. 

Därför lämnas också denna del av undersökningen, och den nya frågeställningen obesvarad.  

 

Vidare till telefonintervjun och frågan om det egna företagandet är den huvudsakliga 

försörjningen. Att bedriva eget företag på landsbygden kan vara ett sätt att klara sin 

försörjning, men för informanten har det blivit ett av två olika arbeten. Det visade sig som 

sagt under intervjuns gång att informantens man är renskötare och tillika egen företagare. 

Genom att han tillbringar stora delar av året borta från hemmet så har hon gjort valet att ta en 

anställning vid sidan av företagandet för att ha en större säkerhet i att ha en inkomst varje 

månad. Detta kan ses som en nödvändighet för att klara att försörja familj och liknande, men 

                                                           
34

 Sápmi, Härjedalens kommuns hemsida 
http://www.herjedalen.se/omkommunen/sapmisameland.4.2fd16c2612bad7f8eac8000444.html (2014-04-03) 
35

 Mittådalens sameby, hemsida, http://mittadalen.se/ (2014-05-15) 
36

 Företagande i Mittådalens sameby, hemsida http://www.mittadalen.se/foretag.php (2014-04-06) 

http://www.herjedalen.se/omkommunen/sapmisameland.4.2fd16c2612bad7f8eac8000444.html
http://mittadalen.se/
http://www.mittadalen.se/foretag.php
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är alltså frivilligt. Här kommer också arbetstiden in som ett potentiellt problem, och som egen 

företagare får man välja och kanske framför allt granska sina värderingar och göra val utifrån 

fler aspekter än de rent ekonomiska. Man kan utifrån detta också dra slutsatsen att en same 

eller renskötare har en annan utgångspunkt i sitt företagande, och man kan anta att det finns 

en intimare koppling mellan renskötandet och företagandets verksamhet genom att de (mest 

logiskt) följer varandra.   

 

Informanten tillägger själv mot slutet av intervjun att hon tycker det är positivt att bedriva 

företag i glesbygd och hon tror att man stöttar varandra på ett annat sätt än i en stad. Genom 

att ”alla känner alla” så finns möjlighet att byta kunder och man strävar efter att hjälpa 

varandra samt ge kunderna vad de efterfrågar. Att ha varandras telefonnummer tycks vara en 

självklarhet bland de som bedriver företag på liknande sätt som hon gör.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Avslutande diskussion  
 



28 
 

För att sammanfatta det mest centrala ur telefonintervjun och den tidigare presenterade 

empirin kommer en diskussion samt slutsatser presenteras här näst.  

Tidigt i arbetet med undersökningen så kom kommunen att stå som en aktör vars ”makt” över 

entreprenören eller den egna företagaren ansågs som relativt stor. Med detta menades att 

kommunala större aktörer mer eller mindre tvingade de mindre aktörerna att befinna sig inom 

en bransch eller en verksamhet för att de skulle svara för en gemensam bild som sänds ut om 

platsen och dess konkurrensfördelar i from av t.ex. naturresurser eller andra typiska 

turismresurser. I informantens fall har marknaden, det vill säga kunder, lokalbefolknings osv 

varit den grupp som haft störst ”makt” över hennes företag, genom att deras efterfrågan på 

hennes produkter var så stor att hon beslutade att hennes firma skulle byta inriktning. Platsens 

karaktär kräver sina produkter, och detta kanske inte alltid bara är kommunens strategi för att 

locka turister utan kanske också marknadens önskemål och vad som ”hör hemma” i en viss 

miljö. Som nämndes i kapitel 2.3 Kommunala offentliga aktörer  

De flesta kommuner i Sverige är intresserade av att locka investeringar, nya invånare eller turister. 

Detta görs genom att påpeka platstypiska fördelar som gör just den egna kommunen mer unik i 

relation till andra kommuner i Sverige, eller andra platser i världen. Lokal natur och kultur är två 

typiska faktorer som väljs ut som föremål för det positiva det innebär att vara invånare eller 

besökare på platsen.
37

  

Här kan man kanske i någon mån dra slutsatsen att den lokala efterfrågan samt vad som väljs 

ut att lyftas fram i platsmarknadsföringen harmoniserar, och att det i detta specifika fall inte 

finns någon direkt uttalad konflikt med lokalbefolkningen som Hedlund menar att det kan 

finnas.
38

 I det här fallet kan man ifrågasätta hur ”oönskade” verksamheter ställer sig till sina 

villkor eller förutsättningar att verka på en plats, för dessa kommer antagligen ha skilda 

åsikter om t.ex. kommunens utbud av utvecklande aktiviteter, eller en annan syn på vilken del 

av platsen som borde marknadsföras. Det är i det här fallet svårt att säga vad en ”oönskad” 

verksamhet skulle kunna vara mer än att den i fall den funnits skulle strida mot en eller flera 

centrala delar i platsens image. Skulle dessa företagare då sätta in sig själva i en annan 

kontext, och därmed som en annan grupp företagare/entreprenörer än de som anses önskvärda 

på platsen? Detta är en diskussion i sig och kommer inte diskuteras vidare här, men det väcker 

                                                           
37

 Dieter K. Müller, Roger Marjavaara, Linda Lundmark, ”Offentliga aktörer” i Turismen i Sverige: branscher och 
aktörer (Malmö, 2011), 25. 
38

 Ingrid Hedlund, Turism & lokal service – förutsättningar för turismföretagare att driva serviceverksamhet på 
landsbygd, s. 32. Tillväxtverket, (Hämtad 2014-03-31) 
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3000de001362a9266c2cb0/Turism++Lokal+service.pdf 

http://www.tillvaxtverket.se/download/18.3000de001362a9266c2cb0/Turism++Lokal+service.pdf
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tanken om att det kanske finns flera grupper inom gruppen ”företagare/entreprenörer på 

landsbygden” och att man ser på sina förutsättningar som olika. Likaså skulle också motiven 

bakom företagande vara olika, med olika målgrupper och marknader. Beroende på vilka 

problem eller svårigheter som företaget har så kommer kommunen och lokalbefolkningen 

(som jag anser är de två mest centrala aktörerna att ställa i relation till företagaren i det här 

fallet) ha olika roller med olika stor betydelse. Detta gör att entreprenören antagligen också 

kommer ha olika syn på sin position i relation till dessa, samt vilken relation den har till 

desamma.  

En slutsats jag anser att man måsta dra är att det är för få svarande för gruppen 

”företagare/entreprenörer” och därför kan man inte låta den enda svarande svara för vilka 

villkoren är för hela gruppen. Däremot kan man utifrån den intervju som genomförts kanske 

anta att det finns olika sätt att förhålla sig till eget företagande eller entreprenörskap på 

landsbygden så som diskuterades ovan.   

Det går att notera att lokalbefolkningen har en viss makt att påverkan vad små företag på en 

landsbygdsort bör satsa på för typ verksamhet. Som i det fall som beskrivs i intervjun, där 

lokalbefolkningen egentligen var de som ”skapade” företaget genom sin efterfrågan på 

produkter. Beslutet att starta firman var givetvis helt på informantens sida, men då denne 

redan innan hade en firma tecknad så blev valet enklare att byta inriktning. Då detta företag 

idag har stora problem med att tillgodose alla kunders önskemål kan slutsatsen dras att 

grundliga marknads/kundundersökningar kan vara avgörande för ett företags vara eller icke-

vara. Att vara lyhörd för vad marknaden kan tänkas vilja ha, eller att reflektera över vad de ser 

som brister eller saknar i det befintliga utbudet av produkter eller liknande som kan påverka 

entreprenören. 

Att bedriva företag på landsbygden anses utifrån flera perspektiv vara positivt, och enligt 

informanten så stämmer detta. Detta går givetvis att diskutera genom att en företagare som 

inte når framgång med sin verksamhet antagligen skulle vara av en annan åsikt. En slutsats att 

dra kan vara att eget företagande på landsbygden kanske inte är något för alla som vill driva 

eget företag, och att det då kanske inte heller är önskvärt att bosätta sig i en miljö som är 

”ogästvänlig” för de visioner man har. Beroende på vilket verksamhetsområde man ämnar 

befinna sig inom kanske man måste göra avvägningen om detta kommer få det gehör man 

hoppas på, eller om verksamheten lämpar sig bättre på en annan plats.  
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Konstateras bör att en del platser innehar vissa platstypiska attribut, och att det kanske i vissa 

fall faller sig naturligt vad som borde finnas där i form av företag eller produkter. Detta 

behöver kanske inte alltid bli en fråga om det är önskvärt eller inte, med hänseende till 

kommunen och lokalbefolkningen som i undersökningen ansetts ha stor makt att påverka 

detta utan företag kanske helt enkelt växer fram ur sammanhanget och de människor som 

befinner sig där just då.  
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Sammanfattning  
 

Syftet med denna uppsats var ursprungligen att undersöka turismföretagaren/entreprenörens 

villkor för att bo och verka på landsbygden. Frågeställningar som besvarats i undersökningen 

är:  

-  Vilken är kontexten som entreprenören/företagaren befinner sig i, och kan man utifrån 

denna anta att det finns vissa förväntningar eller outtalade önskemål om vilka typer av 

verksamheter som borde finnas på en plats? 

- Vilka är villkoren för att bedriva ett eget (småskalig) företag i Härjedalen?  

- Hur ser entreprenörer på sina villkor att verka på landsbygden?  

 

För att besvara frågeställningarna har en telefonintervju genomförts med en kvinnlig 

företagare som anses tillhöra gruppen ”entreprenörer/företagare”, och med hjälp av 

diskursanalys har kontexten som denne befinner sig i identifierats. Den teori som legat till 

grund för den empiriska undersökningen samt intervjun är att det finns vissa outtalade direktiv 

vad gäller önskade verksamheter på en plats, och att dessa ska delta i reproduktionen av 

bilden så som de ansvariga för marknadskommunikationen önskar. Som småskalig företagare 

eller entreprenör antas det vara önskvärt att få möjlighet att synas i turistmarknadsföringen, 

och att vara en del av platsmarknadsföringen. Detta skulle i det här fallet endast vara möjligt 

om verksamheten föll inom ramarna för vad t.ex. kommunen prioriterade och därmed 

uppmuntrade i sina satsningar och strategier för att locka besökare till platsen. 

 

Resultatet av undersökningen visar att det finns vissa önskemål vad gäller hur 

turismföretagare ska utforma sin verksamhet i Härjedalen (och Jämtland), och i det här fallet i 

form av att ta över serviceverksamhet som annars bedrivs från t.ex. kommunalt håll. Detta är 

bland företagarna inte speciellt önskvärt och en anledning är de underdimensionerade 

finansieringsstöden från kommunen. Som turismföretagare är inte enbart verksamheter som 

direkt har att göra med turisterna utan hit räknas också gårdsbutiker eller liknande 

verksamheter som turisterna kan ta del av vid sitt besök på platsen. Att bedriva sådan här 

verksamhet innebär för ägaren av företaget en ojämn arbetsbelastning då det är stora 

variationer i besökarantalet beroende på säsong. Detta beskrivs som en del av jobbet som egen 

företagare på landsbygden, och trots att arbetstiden ofta överskrider egentlig disponibel tid så 

ses ändå småföretagandet på landsbygden som något positivt att arbeta med. Turismen anses 
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vara av direkt betydande karaktär för småföretagarna, och utan den skulle inte möjligheten till 

att bedriva företaget finnas.  

 

Vilka villkor, (eller snarare att tala om förutsättningar) som gäller är helt beroende på vilket 

företaget är, i vilken fas i utvecklingen det befinner sig samt vilka problem det har. Ett företag 

med för få kunder har andra utmaningar än ett företag som behöver kunskap om t.ex. 

bokföring. Därför har slutsatsen att en person (som i undersökningen representerat gruppen 

”företagare/entreprenörer”) inte kan tala för villkoren för en grupp som inte är så homogen 

som antogs vid undersökningens början. Vad som dock kan anses vara ett villkor, eller en 

grundförutsättning för ett företag är att lyssna på marknadens önskemål och kanske överväga 

att förändra verksamheten i riktning mot deras önskemål snarare än mot kommunens eller 

andra större aktörer. Ett annat grundvillkor, som också kan ses som en anledning att företag 

startas är turismen och den ström av turister som besöker platsen. Utan dessa skulle det vara 

relativt svårt att få företag att överleva på platser som kan likna Härjedalen, genom att det 

lokala kundunderlaget skulle bli för litet. Avslutningsvis behöver det dock inte alltid innebära 

en konflikt med kommunen enbart för att man som företagare inte anpassar sig efter deras 

önskemål. Detsamma fast i andra riktningen gäller lokalbefolkningen, och att dessa inte alltid 

ställer sig negativa till turismföretag som vill etablera sig på en plats.  
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BILAGA A: Karta över Härjedalens kommun 

 

 
Källa:  

Härjedalen i Sverige, Om kommunen, Härjedalens kommuns hemsida (hämtad: 2014-05-21) 

http://www.herjedalen.se/omkommunen/kartor/harjedalenisverige.4.4b47baec11cb73ce414800011

849.html 
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BILAGA B: Intervjufrågor  
 

1. Har du tidigare erfarenheter av att driva eget företag eller är detta något du börjat med i 

samband med flytten till Härjedalen? 

 

2. Är det egna företaget din huvudsakliga sysselsättning eller har du fler arbeten tillika? (Hur ser 

fördelningen ut, och är det ett ”frivilligt” val att jobba med flera saker eller en nödvändighet 

för att kunna försörja sig?) 

 

3. Nämn något/några bakomliggande motiv som varit avgörande för att starta eget företag just 

i Härjedalen. 

 

4. Skulle du säga att det finns vissa speciella villkor (eller att det finns vissa typiska 

förutsättningar) att ta i beaktande vid nystart av ett företag i Härjedalen? (vilka i sådana fall?) 

 

5. Härjedalen är ju en relativt ”turismtät” kommun, hur beroende är ditt företag av den turism 

som förekommer i kommunen?  

 

6. Skulle du säga att villkoren eller förutsättningarna, för att driva företag i Härjedalen har 

förändrats sedan du startade? (och i sådana fall hur?)  

 

 


