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1. INLEDNING 
Inom ramen för Landsbygdsnätverket finns arbetsgruppen ”Stärkt konkurrenskraft 
i de gröna näringarna” som bland annat arbetar med att inventera mindre företags 
samverkansformer för att nå marknaden. Samverkan mellan olika företag och andra 
aktörer inom den gröna näringen pågår och utvecklas ständigt. Många gånger sker 
utvecklingen i projektform och det är angeläget att vetskapen om vilka projekt som 
pågår men framförallt att resultaten blir kända. Detta för att sprida goda exempel och att 
vi får ett lärande kring det som framkommit i projekten.

Det svenska Landsbygdsnätverket startades våren 2007 och leds av en styrgrupp 
bestående av en ordförande och 12 ledamöter. Målet med Landsbygdsnätverket är att 
samla nationella aktörer för att kunna genomföra landsbygdsprogrammet på ett bättre 
och mer effektivt sätt. Landsbygdsnätverket är också kontaktpunkt för Leadergrupperna. 
Det är Jordbruksverket som ansvarar för nätverkets kansli.

Syftet med den här rapporten är att lyfta fram framgångsrika samverkansprojekt inom 
de gröna näringarna där målet för projekten har varit att nå en marknad. Behovet 
av rapporten uppkom ur en workshop kring stärkt konkurrenskraft1. Det är viktigt 
att tillvarata lärande exempel och sprida dem vilket är ett ytterligare syfte med 
kartläggningen och rapporten.

Målet med rapporten är att uppmärksamma lyckade samverkansprojekt och lyfta fram 
framgångsfaktorer som sedan kan fungera som inspiration och stöd för såväl pågående 
som framtida projekt inom ramen för landsbygdsprogrammet. Arbetsgruppen för stärkt 
konkurrenskraft inom de gröna näringarna har genomfört denna kartläggning för att se 
till vilka lärande moment och aspekter det finns i ett par av de projekt som genomförts.  

Avgränsningar för projekt har dragits till projekt som inte innefattar infrastruktur och 
idrott. Projekt som inte fortsatt efter projekttiden har också sållats bort. I arbetet har 
främst projekt som avslutats och där en slutrapport finns tillgänglig prioriterats. 

Initialt börjades arbetet med rapporten med att skicka en fråga angående lyckade 
samverkansprojekt till Leader och Hushållningssällskapens Förbund, LRF (coacher), 
Länsstyrelserna och Coompanion samt Landsbygdsnätverkets medlemmar. I övrigt 
gjordes även ett omfattande arbete med sökningar i Jordbruksverkets projektdatabaser 
för att hitta lämpliga samverkansprojekt att titta närmare på. Även projekt nominerade på 
Ullbaggegalan har sökts igenom. Det resulterade i att ca 20 förslag på lämpliga projekt 
kom in, vilka har använts som grundmaterial. Slutrapporterna är av väldigt varierande 
kvalitet och kan vara svåra att läsa ut nödvändig information från och har därför att 
kompletterats med korta telefonintervjuer. Utifrån detta material har en bruttolista över 
intressanta projekt sammanställts. Utifrån bruttolistan har sedan 9 projekt valts ut för 
grundligare undersökning inför den slutliga rapporten. 

Rapporten har initierats av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp ”Stärkt konkurrenskraft i 
de gröna näringarna” i samarbete med Jordbruksverkets projekt Svea. I arbetsgruppen 
ingår representanter från LRF (gruppens ordförande), Livsmedelsverket, Sveriges 
Konsumenter, Sveriges nötköttsproducenter, Skogsstyrelsen, Leader, Länsstyrelsen, 
Jordbruksverket och Hushållningssällskapen. Rapporten är skriven av Pär Extor vid 
Hushållningssällskapet Halland och Gustaf Karlsson, student vid Agronomprogrammet på 
SLU.

1 Den 2 maj 2012 samlades 35 aktörer och medlemmar i landsbygdsnätverket på LRF i Stockholm för att 
identifiera kompletterande, träffsäkra nätverksinsatser för att stärka konkurrenskraften inom de gröna 
näringarna.
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1.2 Bakgrund kring samverkansprojekt 
De senaste åren har varit ekonomiskt tuffa för de gröna näringarna. För att företag inom 
lantbruksbranscherna ska bli mindre konjunkturskänsliga och mer konkurrenskraftiga 
kan samverkan mellan företag vara viktigt i framtiden. Ett perspektiv på vad som är 
positivt med samverkan är möjligheterna att genom samverkan förbigå mellanhänder 
och handelns stora aktörer. Detta menar Björn Berggren, docent i tillämpad finansiell 
ekonomi vid KTH.

I rapporten har vi valt att titta på samverkansprojekt som samverkat tillsammans mot en 
gemensam marknad. Björn Berggren menar att man genom samverkan kan skapa andra 
och bättre erbjudanden än man kan som enskild aktör. Berggren menar att ”(man måste) 
hitta alternativa distributionskanaler. Men det är svårt att som egen företagare bygga upp 
det både kunskapsmässigt, kapitalmässigt och med rimlig avsättning och stabilitet. Det 
kräver samverkan”. 2 

Artikeln bygger på ett seminarium om företagssamverkan som anordnades av Ekologiska 
lantbrukarna där nämnda Björn Berggren och Magnus Ljung, Agronomie doktor vid 
SLU och som tittat mycket på samverkan, deltog. Under seminariet framkom det ”att 
rationalisera, specialisera eller diversifiera lantbruket genom samverkan kan ge möjlighet 
till ökad lönsamhet utan att antalet lantbrukare minskar”. 

I rapporten, Lokal utveckling och företagssamverkan i träbranschen – dokumentation 
och preliminär analys av ett 30-tal fall (1998). Författare till studien är Ed. Bengt Ager 
och Martin Bergquist, redovisas projekt kring lokal utveckling kring företagssamverkan 
inom träbranschen i Sverige. Syftet med rapporten har varit att försöka hitta mönster och 
erfarenheter i företagssamverkan som ska vara till gagn för då pågående satsningar inom 
fältet. De undersökta projektens syfte var att öka sin konkurrenskraft på marknaden 
och bestod till stor del av samverkan mellan skogsföretag, träförädlare, kommuner och 
forskningsinstitutioner etc. Vad som framkommit i rapporten vad gäller samverkan är 
bland annat det faktum att det behövs en pådrivare, en eldsjäl. Rapporten menar på att 
det kan räcka med en person men att det absolut är till fördel om det är flera, då riskerar 
inte projektet att stanna av om en eldsjäl försvinner från projektet. 

Vidare för mer bakgrundsinformation kring samverkansprojekt har Coompanion 
i Örebro kontaktats för att få ge sin syn på vikten av samverkan inom de gröna 
näringarna. Coompanion har lång erfarenhet av att arbeta för större samverkan och är 
en rikstäckande organisation som har decennier av erfarenhet av att stödja personer 
som startar kooperativa företag, alltså demokratiskt ägda och styrda ekonomiska 
verksamheter. Organisationens syn på framgångsfaktorer för att nå samverkan finns i 
dessa punkter:3

2  Artikel i Ekologiska lantbrukarnas tidning (nr 4/2012) utifrån seminarium kring samverkansformer 
3  Hämtat från Coompanions informationsbroschyr Företagssamverkan – mer affärer tillsammans!  samt 

intervju med Anders Johansson, verksamhetsledare på Coompanion i Örebro. 
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•	Förtroende och tillit

•	Att det finns ett gemensamt behov eller problem som samverkan löser

•	Nyttan är större än insatsen för samtliga deltagare

•	Positiv inställning till samarbete

•	Öppen kommunikation

•	Jämbördiga parter

•	Villighet att dela med sig 

Coompanion delar även med sig kring råd gällande vilka som är de tre vanligaste 
misstagen när företag och/eller organisationer samverkar:

•	Att man inte kommunicerar tillräckligt

•	Man försöker samverka om för mycket – ta det i små steg!

•	Man saknar tålamod. Det tar längre tid att besluta om man är flera. Så ha mer 
tålamod!

Sammantaget kan denna bakgrund vara värdefull i resonemanget kring de 
framgångsfaktorer vi funnit i de projekt som vi tittat närmare på. 
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2. SAMMANFATTNING AV PROJEKTEN

SJU GÅRDAR
En grupp mjölkproducenter i Uppland slöt sig samman för att producera och sälja 
ekologisk närproducerad mjölk. Gemensamt har de högt uppsatta krav på kvalitet, 
djuromsorg och miljö och tillsammans uppfyller de kriterierna för KRAV och Svenskt 
sigill. Ett steg i projektet var att ta fram den första svenska klimatcertifierade mjölken, 
som nådde marknaden 2010. Inledningsvis drevs projektet av en projektledare men 
övergripande beslut har alltid tagits av hela gruppen. En av lärdomarna är vikten av 
tydlighet kring juridiska spörsmål. 

SKINNRIKET
Syftet med projektet var att undersöka möjligheten för produktutveckling samt export för 
att på så vis säkra den lokala arbetsmarknaden och göra den mindre konjunkturkänslig. 
Inom projektet bildades två ekonomiska föreningar. Delaktiga samverkanspartners i 
projektet var fårägare och skinnhantverkare samt Hushållningssällskapet, Almi och 
exportrådet. Hushållningssällskapet agerade projektägare och en viktig lärdom 
var att ha en extern projektledare.

NIPAKADEMIN 
Nipakademin är en förening i Ångermanland som har arbetat med landsbygdsutveckling 
sedan början av 2000-talet. Arbetet har utgjorts av ideella krafter bland föreningens 
medlemmar men olika typer av projektstöd och använts för seminarier och förstudier. 
Norrbete ekonomisk förening bildades som en avknoppning från Nipakademin 2007 
då 8 producenter i västra Ångermanland och östra Jämtland slog sig samman för nå en 
gemensam marknad genom att tillsammans sälja kött. 2012 startades Rafna slakt som en 
del i det övergripandet projektet med Nipakademin. En framgångsfaktor var att dela 
upp arbetet inom gruppen baserat på intresse och kompetens. 

GUTEKORN
En grupp personer bildade Gutekorn som en ekonomisk förening. Tillsammans skyddar 
och förvaltar de ett ursprungligt sortmaterial av spannmål som härstammar från Gotland. 
Medlemmarna i föreningen består av spannmålsodlare, bagare och bakintresserade. 
Tillsammans med andra aktörer arbetar de även med forskning och utveckling av nya 
(nygamla) sorter och produkter. Externa rådgivare har använts däribland exempelvis 
Hushållningssällskapet. En viktig lärdom är tidsaspekten, att det ofta tar längre tid 
att genomföra det man planerat. 

FJÄLLBETE
Fjällbete i Åredalen startades 2007 som en ekonomisk förening, med uppdraget att 
skapa ett öppet och levande landskap samt att knyta ihop bygdens näringsliv. Bland 
föreningens delägare som samverkat kan nämnas lantbrukare, renskötare, hantverkare 
samt hotell och restauranger. En av framgångsfaktorerna är timing: att bygden 
var mogen för utvecklingen som skett. Det har bland annat inneburit att människor 
och företag måste vara beredda att själva vårda och förändra sitt samhälle. Fjällbetes 
utvecklingsarbete fortsätter och nu arbetar man bland annat med lösningar för lokalt 
kapital.
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BIOGAS BRÅLANDA
I projektet har över 50 företag (inräknat lantbrukare), 10 organisationer samt Vänersborg, 
Trollhättan och Melleruds kommun samverkat. Biogas Brålanda var ett pilotprojekt 
för att hitta former för tillvaratagande för den potential som finns i biogas på ett 
såväl ekonomiskt som miljömässigt effektivt sätt. Målet för pilotprojektet var att hitta 
såväl tekniska lösningar som affärsmässiga upplägg. Idag produceras biogas från fyra 
gårdsbaserade anläggningar som via ett rörsystem når uppgradering och tankstation. 
Flera konsultföretag har utvecklat tjänster som en direkt följd av projektet. En fram
gångs faktor var att ha en neutral organisation som projektledare, och på så vis 
kunde bjuda  in olika parter utan ett eget vinstintresse. 

8 FJORDAR 
Projektet startades för att restaurera och utveckla fjordområdet för att på så vis bättre 
tillvarata dess potential. Målgruppen för projektet är riktade främst mot företagare inom 
den marina sektorn, boende i närområde, turister samt aktiva föreningar inom området. 
Målet var att få till nya fiskeregler för att ge de svaga fiskebestånden en möjlighet att 
återhämta sig. En viktig framgångsfaktor är den starka projektorganisationen. 

LOKAL MAT I SVARTÅDALEN
Ett projekt i Västmanland för att öka och skapa bättre förutsättningar för den lokalt 
producerade maten samt att öka medvetenheten om lokal mat, och dess betydelse ur 
ett hållbarhetsperspektiv. Projektägare var Svartådalens bygdeutveckling, en ekonomisk 
förening. Bland aktörerna fanns lantbrukare, representanter från länsstyrelsen samt LRF 
och SLU. Projektet blev utsett till årets landsbygdsprojekt vid Landsbygdsgalan 2009. En 
viktig lärdom som drogs inom projektet var att samverkan verkligen fungerar 
om man kan samla personer som själva drar nytta av arbetet. 

GRÖNA KUSTEN 
Inom projektet Gröna kusten drogs ett omfattande arbete igång genom ett samarbete 
mellan de två Leaderområdena: Leader Södertälje och Leader kustlinjen. Syftet med 
projektet var att hjälpa små och mindre företag inom besöksnäringen att marknadsföra 
sig som en gemensam destination. Idag lever arbetet inom projektet vidare genom 
en fristående organisation. En framgångsfaktor har varit att skapa en livskraftig 
organisation för att konceptet ska kunna utvecklas vidare. 
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3. UTVALDA PROJEKT
3.1 Sju gårdar 
I Uppland har bönderna i Sju Gårdar en gemensam tro på ekologisk och närproducerad 
mjölk slutit sig samman för att producera ekologisk närproducerad mjölk. Tillsammans 
har de högt uppsatta krav på kvalitet, djuromsorg och miljö. Alla de medverkande 
gårdarna uppfyller Krav och Svenskt Sigills kriterier. 

De medverkande gårdarna påbörjade ett samarbete kring 2007 och 2009 lanserades varu-
märket ”Sju gårdar – ekologiskt från Uppland”. Från början var det ett mervärdeskoncept 
för lokalproducerad ekologisk mjölk och i projektet med att ta fram produkterna ingick 
Gefleortens mejeri och Milko. Sju Gårdar är en ekonomisk förening. Tillsammans med 
Milko och Gefleortens mejeri startades ett handelsbolag där tanken var att Milko och 
Gefleortens mejerier skulle ta hand om försäljning, distribution och logistik. 2012 lämnade 
Milko och 2013 lades handelsbolaget ned och Sju Gårdar ekonomisk förening drev verk-
samheten vidare och köpte tillverknings- och administrativa tjänster av Gelfeortens.  

Fyra år efter lanseringen finns nu produkterna i en mängd uppländska butiker. Företaget 
mottog i januari 2013 priset årets Garant ekostjärna på Eko-galan, och en av initiativtagarna 
Elisabeth Gauffin, tilldelades så sent som i november 2013 Uppsala kommuns heders-
medalj, för arbetet med att ta fram en närproducerad och klimatsmart mjölk. 

Syftet med att samverka och starta ett gemensamt varumärke var att själva få större kontroll 
på hela kedjan och få närmare kontakt med konsumenterna inom närområdet, och erbjuda 
mervärden. Ett steg i detta har varit att ta fram Sveriges första klimatcertifierade mjölk som 
kom ut på marknaden 2010, året efter lanseringen. Man samverkade helt enkelt för att nå 
en gemensam marknad. 

Arbetet inom projektet leddes under första året av en projektledare för att sedan drivas 
enbart av de ingående lantbrukarna. Under projektet har även externa konsulter och 
andra experter kopplats in i arbetet vid olika tillfällen för att få in ett professionellt 
perspektiv och kunskap samt någon utomståendes tankar. Just att ta in extern hjälp anser 
de har varit väldigt viktigt för projektets utveckling. Exempelvis har Sju gårdar samverkat 
med större företag som Gefleortens mejeri och Milko. Efter att projektledaren avslutade 
sitt arbete har hela gruppen varit engagerade i arbetet och är så även i det fortgående 
arbetet. Övergripande beslut gällande verksamheten fattas alltid av hela gruppen. 

Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

Det är en sammansvetsad grupp med samma mål, där förståelse för varandras situation 
och arbetsbördan på gårdarna är en förutsättning. Vissa engagerar sig mer än andra 
under vissa perioder och vice versa. Det menar man från Sju Gårdar är lite av samverkans 
verkliga styrka. Det finns dock vissa saker som också är viktiga att tänka på påpekar 
de och det är att det är viktigt att ha tydlighet när det gäller stadgar och juridiska frågor 
för att enkelt kunna lösa de frågor som dyker upp, exempelvis om någon vill lämna 
samarbetet eller liknande. 

För att genomföra projekt som Sju gårdar gäller det också att ha tur och rätt timing med 
produkterna menar Elisabeth Gauffin.

Det fanns ingen samverkan i någon större utsträckning mellan lantbrukarna innan man 
ingick i ett reellt samarbete, men har kommit att utvecklas ordentligt de senaste åren. Nu 
sker samverkan inom många områden inom jordbruket och man anser det vara en effekt 
av projektet. 



10

FRAMGÅNGSFAKTORER I SAMVERKANSPROJEKT
– en sammanställning av nio projekt och dess framgångsfaktorer för samverkan

Elisabeth Gauffin menar också att en viktig framgångsfaktor är timing. Det faktum 
att marknaden var redo för koncpetet har varit viktigt. Att marknaden var redo för 
produkten sammanfaller till viss del med föreningens gemensamma mål att förändra 
marknaden och skapa något som förenade producenterna. 

En annan viktig faktor var projektstöd. Inte bara ekonomiskt utan att beviljas projektstöd 
visade det att andra trodde på idén och det kändes som en styrka och att man då som 
företagare vågar satsa. – Det fungerade som en katalysator, enligt Elisabeth Gauffin. 

Mer information om Sju gårdar finns här:

www.sjugardar.se och https://www.facebook.com/sjugardar 

3.2 Skinnriket
Gotland är vida känt för sin skinnsömnad, men eftersom turismen utgör den huvudsakliga 
målgruppen för försäljning innebär det att producenterna varit väldigt konjunkturkänsliga 
och direkt beroende av turismen. Syftet med projektet Skinnriket var därför att undersöka 
möjligheten att utveckla sina produkter samt att exportera för att således säkra den lokala 
arbetsmarknaden och samtidigt göra näringen mindre konjunkturskänslig. 

Målen som sattes upp inom projektet var att hitta nya samarbetsformer för export av 
Gotländska lammskinn och lammskinnsprodukter, främst genom att själva ta kontroll 
över skinnen och ta bort dyra mellanhänder för att kunna sköta såväl produktion som 
distribution i egen regi. Målet var också att det kvinnliga småföretagandet, som är basen 
i produktionen, skulle behållas och stärkas. 

Tidigare har samverkan mellan fårägare och hantverkare inte förekommit i någon högre 
grad på Gotland. I och med projektet kom det att ändras på, omkring 30 fårägare och 30 
skinnhantverkare samt Hushållningssällskapet, Almi och exportrådet har varit delaktiga 
genom samverkan i projektet på olika vis. 

Under hela projektperioden har experthjälp tagits in från bland annat Almi och Export -
rådet. Dessa båda aktörer har suttit med i styrgruppen för projektet och enligt projekt-
ledningen varit väldigt viktiga för projektets utveckling på flera sätt. Utöver styrgruppen 
har även olika arbetsgrupper funnits, där arbetssysslorna delats upp. Parallellt med 
projektet bildades också två ekonomiska föreningar där arbetet lever vidare och drivs av 
fårägarna och hantverkarna. 

Projektet lever vidare under namnet Silver Curls of Gotland, som är en ekonomisk 
förening. Under Silver Curls of Gotland exporteras produkterna till bland annat 
Helsingfors och London. 

Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

Hushållningssällskapet har varit projektägare och haft tre externa projektledare som varit 
aktiva under perioden. Detta uppfattar man som en fördel då interna konflikter ibland 
uppkommit bland producenter och hantverkare och där den externa projektledningen 
då fått en viktig roll som opartisk. Den externa hjälpen uppfattar projektledningen också 
som en viktig del för samverkan, genom att nya idéer kommer in och att de tankar som 
finns kan förankras. 

Avslutningsvis ska det nämnas att man fick avslag på sin projektidé två gånger innan 
den slutligen gick igenom, vilket är ett tydligt exempel på att inte ge upp. I fallet 
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med Skinnriket stämmer detta extra bra in eftersom projektet blivit nominerat till 
Ullbaggegalan och dessutom utnämnts till årets näringsutvecklare av Svenskt näringsliv.  

Mer information om Skinnriket finns här:

www.skinnriket.se och https://www.facebook.com/SkinnriketGotland 

3.3 Nipakademin
Nipakademin är en förening i Västra Ångermanland som jobbat med landsbygdsutveckling 
sedan början av 2000-talet. Föreningen grundades av Thorsten Laxvik och Åke Wikström 
som tyckte att Niplandskapet runt Ramsele växte igen allt mer och något behövde göras. 
De bjöd således in andra boende i området och satte sig ner för att diskutera vad som 
kunde göras. Detta ledde till att ett omfattande arbete med att öppna upp landskapet 
inleddes. Arbetet har främst utgjorts av ideella krafter bland föreningens medlemmar, men 
projektstöd har också mottagits för olika förstudier och seminarier. Idag har Nipakademin 
ca 45 medlemmar.

Nästa naturliga steg i utvecklingen var att underhålla de öppna betesmarkerna och som 
en följd till detta har en rad projekt initierats, som senare resulterat i två ekonomiska 
föreningar och ett aktiebolag. Först startades Norrbete ekonomisk förening som seder-
mera knoppats av från Nipakademins verksamhet. Inom föreningen som bildades 2007 
har åtta gårdar i Västra Ångermanland och östra Jämtland slagit sig samman, för att sälja 
kött av högsta kvalitet. De åstadkommer detta genom ett eget koncept för hur djuren 
föds upp samt genom att kontrollera hela kedjan från jord till bord. Produktionen är 
helt ekologisk och syftar till att ge djuren ett så naturligt liv som möjligt. Inget kraftfoder 
ges till djuren, utan de är uteslutande uppfödda på gräs och hängmöras för att få ett så 
smakrikt kött som möjligt. 

Vid starten av Norrbete var tanken att enbart marknadsföra sina köttlådor på internet, 
men efterhand upptäckte man dock att det inte räckte, och fick då börja förankra 
sitt varumärke även på mer traditionella vis. Kött från Norrbete säljs och serveras nu 
exempelvis på restauranger i Stockholm. Under arbetet har Nipakademin bland annat 
arrangerat seminarium för naturbeteskött där expertis inom området medverkat. I övrigt 
har arbetet skett ideellt och fördelats mellan medlemmarna.

Under 2008 uppkom även ett behov av betesdjur för de marker som föreningen 
restaurerat runt Ramsele, men de befintliga lantbrukarna var inte intresserade av ett 
samarbete. Det resulterade i att åtta av medlemmarna inom Nipakademin beslutade sig 
för att göra slag i saken och utan tidigare erfarenhet av djurhållning bildade de Rafna 
gård för att föda upp nötdjur. Ända från starten var målet att bli en av medlemmarna 
i Norrbete, dels för att få ett bättre ekonomiskt utbyte men även för att få tillgång till 
erfarenheter och kunnande till de kunskaper de själva saknade och på så sätt kunna 
samverka tillsammans. 

För att motsvara de hårda krav som Norrbete satt upp angående kontroller och 
kvalitet gällande slakt och styckning inledde Nipakademin en förstudie till att bygga 
ett slakteri som kunde leva upp till de hårda kraven. Efter ett gediget arbete och olika 
undersökningar, bildades aktiebolaget Rafna slakt. Affärsidén för Rafna slakt är främst 
legoslakt av nöt, lamm, gris och vilt. Utöver slakt och styckningsverksamheten ingår även 
utbildningsverksamhet, en del egen försäljning samt avlivning av hästar i verksamheten. 
Slakteriets verksamhet startades under 2012. Idag är Nipakademin en ideell organisation 
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som bedriver kunskapsförmedling i syfte att utveckla nya verksamheter baserade på 
lokala förutsättningar och råvaror. Samverkan med andra aktörer pågår fortlöpande och 
man utvecklar ständigt sitt kontaktnät. 

Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

Samverkan inom bygden var relativt nytt men har utökats succesivt, dock har intresset 
från etablerade organisationer och lantbrukare varit svagt. Enligt Nipakademin är grunden 
för god samverkan att samla människor och företagare med en stark vilja att uträtta 
något och därav sträva mot samma mål. I Nipakademins fall har detta skett succesivt. 
En framgångsfaktor har varit att dela upp arbetet inom gruppen baserat på intresse och 
kompetens. 

En annan framgångsfaktor har varit projektstöden vilka har varit direkt avgörande 
för många av projekten inom Nipakademin. Genom dem har man kunnat genomföra 
seminarier och förstudier.  

Mer information om Nipakademin finns här:

www.nipakademin.se och https://www.facebook.com/nipakademin

3.4 Gutekorn
Gutekorn är en ekonomisk förening och sammanslutning av spannmålsodlare inom 
Gotlands kommun som tillsammans äger, skyddar och förvaltar ett ursprungligt sort-
material av spannmål som härstammar från Gotland. Medlemmarna i föreningen 
består av spannmålsodlare, bagare och bakintresserade som har viljan att bevara de 
ursprungliga spannmålssorterna, framförallt för den goda smaken och traditionerna. 
Föreningen tillhandahåller sortmaterial, handlar med spannmål genom avtal mellan 
medlemmarna och utöver detta arbetar de också med marknadsföring och information 
om produkterna på marknaden. Tillsammans med andra aktörer arbetar de även med 
utveckling och forskning av nya (nygamla) sorter och produkter. Föreningen hade i 
slutet av år 2012 18 medlemmar varav sex stycken odlar med Gutekorn på Gotland.

Under projektperioden 2009-03-31–2012-06-30 har bland annat fem produkter såsom 
öl, pasta och knäckebröd namnskyddats. Tre företag, har som ett resultat av projektet 
startats. Det kan även sägas att den totala arealen av ursprungligt odlad spannmål vid 
projektets start endast var cirka 1 hektar och vid projektets slut odlades omkring 100 
hektar. Totalt har närmare 130 personer fördelade på 63 kvinnor och 65 män deltagit i 
projektet.

Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

Samverkan bland lantbrukare på Gotland har funnits sedan tidigare på olika vis exempel-
vis inom potatisodlingen. Det har varit nödvändigt att samarbeta eftersom gårdarna är 
för små, säger ordförande för Gutekorn Sten Rosvall. Inom projektet har de inte haft 
någon anställd utan skött det på konsultbasis, för att således ha full koll på ekonomin 
under hela processen. Den skiftande arbetsbördan under åren har också varit en av 
anledningarna till att de valt det upplägget. 

Hushållningssällskapet på Gotland har funnits med som rådgivare och hjälpt till med 
marknadsföring och genom dem har de också kunnat nyttja ett bredare kontaktnät. 
Styrningen har skett genom en styrgrupp där de övergripande besluten tagits. En 
arbetsgrupp har sedan tagit över besluten och fördelat arbetet inom gruppen. 
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– En tight styrgrupp och arbetsgrupp, menar Sten, har varit väldigt viktigt. Detta för att 
under arbetets gång kunna stämma av vad som gjorts och vad som är på gång. 

– Det är viktigt att de inblandade vet vad som ska göras och av vem, menar Sten.  

Att tänka på vid uppstart av liknande projekt, säger Sten, är att saker ofta tar längre tid 
än beräknat, men här ligger en av samverkansprojektens fördelar eftersom det är lättare 
att uppmuntra och inspirera varandra i tider då det går tungt. 

Inom projektet är de mest stolta över att de lyckats ta tillvara de gamla spannmålssorterna 
och vidareförädlat dem till nya sorter som kan leva vidare i framtiden. Att samtidigt öppna 
upp en ny marknad för dessa, samt det fina mottagandet för projektet är också något de 
är väldigt stolta över. 

Rent konkret har en rad nya produkter tagits fram och i produktsortimentet finns idag 
24 produkter. Två nya samverkanslösningar har etablerats. Dels ett samarbete med 
Fole kvarn som på sikte byter ut sina tyska dinkelsorter mot gotländska och dels ett 
malnings, paketerings och lagringssamarbete. Efter projekttidens slut har arbetet fortsatt 
i föreningens egen regi och de tar nya steg mot mer ursprungliga spannmålssorter på 
fälten. Vid samtalet fanns även planer ett mikromälteri och gårdsbryggeri. Projektet är ett 
tydligt exempel på hur man samverkat för att hitta nya marknader. 

Mer information om finns här:

www.gutekorn.se 

3.5 Fjällbete
Fjällbete startades av lantbrukare i Åredalen eftersom att man sedan länge konstaterat att 
jordbruket går sämre, alltmedan turismen bara växer och växer. Man konstaterade också 
att med turismen ökar också efterfrågan på bättre mat, och på mat som konsumenten vill 
veta ursprung och historia. 

Man tog ett beslut att gå samman och skapa Fjällbete i Åredalen, en ekonomisk förening, 
med uppdraget att få ett öppet och levande landskap samt att knyta ihop bygdens närings-
liv. Den ekonomiska föreningen Fjällbete grundades 2002 och bestod året efter av tre 
företag som tillsammans ägde 80 får, ett växthus och en traktor. 

2011 hade Fjällbete 150 delägare, däribland finns lantbrukare, renskötare, hantverkare, 
restauranger, hotell, upplevelseföretag, utbildningsföretag, butiker, församlingar och 
vanliga konsumenter som ville investera i något de tror på. Tillsammans ägde man 2011 
de nu en större traktor, 380 får, en fälthack, diverse redskap, byggnader, ett gammalt 
mejeri och till sin hjälp fanns anställda som jobbade hårt för att omsätta fler idéer till 
verklighet. 

Idag är Fjällbete en ekonomisk förening med en årlig stämma där de olika delägarna 
beslutar om föreningens uppdrag som i dagsläget är att: få fram mer mat från Åres 
gröna dalar, att ge barn möjligheten att vara med samt att knyta ihop lokalbefolkningen, 
matproduktionen och turismen för mesta möjliga synergieffekt och på så vis samverka. 
Arbetet med Fjällbete är organiserat utifrån tre så kallade resultatenheter; Fjällbetes djur 
& mark, Fjällbetes levande skola samt Fjällbetes upplevelser.  
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Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

För att lyckas med ett sådant arbete som Fjällbete bedriver krävs en hög grad av sam-
verkan, men det krävs också att bygden är mogen för att ta nästa kliv i utvecklingen 
menar Jörgen Andersson, en av grundarna av Fjällbete. Detta kliv innebär att människorna 
och företagarna själva vill förändra och vårda sitt samhälle. 

Fjällbete med utgångspunkt i Åre by, har i arbetet för att utvidga verksamheten även 
samverkat med närliggande byar. För att organisera detta arbete har man från Fjällbetes 
sida kontaktat personer i de närliggande byarna och informerat om sitt arbete samt 
vad de kan hjälpa till med. För att få den hjälp de erbjuder har man dock ställt några 
motkrav. De har varit att det exempelvis finns någon som är ansvarig för byns arbete 
och som kan vara ansvarig för frågeställningar eller problem som dyker upp. I de här 
fallen har Fjällbete agerat lite i form av en extern aktör och Jörgen menar att detta varit 
en viktig del, för att byarnas samverkan. På detta sätt har man försäkrat sig om att ingen 
haft något särintresse eller personlig vinning av att hålla djur på dennes mark. Fjällbete 
har sedan tillhandahållit resurser för att bygga stängsel, betesdjur och kunskap till de 
markägare som valt att vara en del av Fjällbetes organisation. 

Enligt Jörgen Andersson är den viktigaste delen i god samverkan den gemensamma 
viljan att förändra. Jörgen Andersson menar att de lokala invånarna själva måste ta tag i 
sina lokala ekonomier genom att utvärdera nuläge och framtida behov. Fjällbetes arbete 
för utveckling av bygden fortskrider och har nu även inriktats mot lösningar för lokalt 
kapital och framtagande av en vision över hur deras samhälle ska se ut i framtiden. 

Mer information om Fjällbete finns här: 

www.fjallbete.se och https://sv-se.facebook.com/fjallbete 

3.6 Biogas Brålanda 
Biogas Brålanda var ett pilotprojekt för att söka och hitta former för tillvaratagande 
av potentialen för produktion av biogas av gödsel, på ett såväl ekonomiskt som 
miljömässigt effektivt sätt. Målet var att hitta både effektiva tekniska lösningar och 
framgångsrika affärsupplägg. 

Det geografiska området för projektet var Dalboslätten med Brålanda som utgångspunkt. 
Detta är ett av Sveriges största sammanhängande jordbruksområden. Den ursprungliga 
idén var att belysa hur infrastrukturen för ett rötningssystem på gårdsnivå skulle kunna 
kopplas ihop till en gemensam punkt, där gasen sedan kan processas till fordonskvalitet 
och vidare transport mot lämpligt belägna tankstationer. 

Totalt har fler än 10 organisationer med kommunerna Vänersborg, Trollhättan och 
Mellerud samt fler än 50 företag inräknat lantbrukare, samarbetat  och samverkat i 
olika former under projektet. Samverkansaktörer i projektet har varit såväl privata 
som offentliga och man har tagit in spetskompetens där det har behövts. Denna 
spetskompetens har använts vid utformandet av kalkyler samt när man har behövt 
exempelvis jurister och affärsutvecklare.

Arbetet har under projektet varit uppdelat i en styrgrupp och en arbetsgrupp (”med en 
stark vilja att göra och genomföra”, enligt Karin Stenlund). Konkreta resultat av projektet 
är att tre nya företag har startas, investeringar om cirka 70 miljoner genomförts och 
konceptet Biogas Brålanda har tagits fram, en rötningsanläggning som är utvecklad för 
ett system där all gas tas tillvara till fordonsgasändamål och som är så energieffektiv 



15

FRAMGÅNGSFAKTORER I SAMVERKANSPROJEKT
– en sammanställning av nio projekt och dess framgångsfaktorer för samverkan

som möjligt. Flera konsultföretag har utvecklat tjänster som en direkt följd av projektet 
bland annat i nationella satsningar med rådgivning till lantbrukare inom biogas 
över hela Sverige. Exempelvis så har Innovatum Teknikpark blivit en mötesplats för 
biogasutveckling. 

Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

En av de stora framgångsfaktorerna är att Innovatum (en stiftelseägd organisation utan 
vinstintresse) kunde vara en neutral part i projektet, vilket var en avgörande faktor – på 
så vis kunde man på ett naturligt sätt bjuda in olika andra parter till samverkan utan 
att ha ett eget vinstintresse. En annan framgångsfaktor är den starka uthållighet som 
präglade många av deltagarna i projektet - många så kallade entreprenöriella lösningar 
fick användas. Ofta var man av åsikten att delar i projektet var “för bra för att inte bli 
av”, och då arbetade man hårt och hade mycket uthållighet. En viktig framgångsfaktor 
i projektet är lantbrukarna som var “helt fantastiska” i arbetet med projektet. Det fanns 
hela tiden en inställning av att det “skulle gå”, menar Karin Stenlund. 

Karin Stenlund påpekar också vikten av ett starkt förtroende mellan lantbrukare och det 
lokala energibolaget som en framgångsfaktor. Detta var helt avgörande. 

En del av projektet var kommunikation. I samband med att man arbetade på med 
projektet höll man sig till en kommunikationsstrategi med tydligt definierade målgrupper 
och en uppdelning mellan intern och extern kommunikation. Denna strategi var också 
en framgångsfaktor för hela projektet eftersom att man skapade en större delaktighet 
utanför projektet och en stark förankring i bygden och hos olika beslutsfattare. Hos 
investerare och lantbrukare kände man då en stolthet inför projektet. Kommunikations-
arbetet ledde också till att man skapade uppmärksamhet kring projektet och en positiv 
“snackis”. 

Mer information om Biogas Brålanda finns här: 

http://biogasbralanda.se/ 

3.7 8 Fjordar
Tillståndet i fjordarna runt Tjörn och Orust blev allt sämre, fisket försämrades och bad-
vikar började växa igen. Detta ledde till att boende och andra aktörer framförde sitt 
missnöje till kommunerna, som i sin tur gjorde slag i saken och drog igång projektet 8 
Fjordar för att restaurera och utveckla fjordområdet för att bättre ta tillvara dess potential. 

Projektet riktade sig främst mot företagare inom den marina sektorn, boende i närområdet 
och turister samt aktiva föreningar inom området. Målet var att få till nya fiskeregler för att 
ge de svaga fiskbestånden en möjlighet att återhämta sig. Att ta fram nya produkter och 
upplevelse paket var också något man strävade efter initialt, men även att förbättra miljön 
i och omkring området för att således öka turismen och rekreationsmöjligheterna. 

En rad företag, myndigeter och organisationer deltog i samverkan inom projektet 
8 Fjordar. Däribland kan nämnas 5 kommuner, Hav- och vattenmyndigheten, Läns-
styrelsen, Jordbruksverket, Göteborgs universitet och SLU organisationer som Natur-
skyddsföreningen samt ett 15-tal privata företag och minst lika många privatpersoner.
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Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

Niclas Åberg, projektledare för 8 Fjordar ser en rad faktorer som framgångsfaktorer för 
samverkan inom projektet. En anledning är att projektet redan innan man riggade en 
projektorganisation var väldigt väl förberett genom flera år av diskussioner, förstudier och 
sammanställningar av material. Vidare var den kanske allra viktigaste faktorn att intresset 
för och idén till projektet kom från flera håll. Såväl myndighet, länsstyrelse och kommun 
som privata företagare kunde skapa samsyn från början vilket rönte stor framgång.

Niclas Åberg menar också att man inte ska underskatta timingen, att tiden var mogen för 
projektet. 

En annan framgångsfaktor med projektet var den starka projektorganisationen som 
bestod av en politiskt tillsatt styrgrupp och arbetsgrupper bestående av projektets 
olika intressenter såsom myndigheter, kommuner, föreningar och privata företag och 
privatpersoner. 

För 8 Fjordar innebar projektstöd från Leader att projektet blev välstrukturerat då man 
fick såväl ekonomiskt som organisatoriskt stöd.

Mer information om 8 Fjordar finns här:

3.8 Lokal mat i Svartådalen
I Svartådalen inom Västmanlands kommun upplevdes ett ökat behov av lokala produkter 
och även en högre efterfrågan av lokalproducerade produkter. För att kunna möta detta 
behov initierades ett projekt där syfte och mål var att öka och skapa bättre förutsättningar 
för den lokalt producerade maten samt att öka medvetenheten om lokal mat och dess 
betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Ägare till projektet var Svartådalens bygdeutveckling, en ekonomisk förening. En projekt-
ledare anställdes på heltid och en administratör på halvtid, till detta tillsattes även styr-
grupp samt en referensgrupp samman. Inom dessa grupper samlades en mängd kompe-
tenser och samverkan mellan såväl ideella, privata som offentliga aktörer skedde. Bland 
aktörerna kan nämnas bland annat lantbrukare, privata företagare, representanter från 
kommun och länsstyrelse, rektor från Ösby naturbruksgymnasium, företagarcentrum, 
representanter från äldreboenden och skolan samt LRF och SLU. 

Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

Styrgruppen tog tillsammans de mest övergripande besluten inom projektet som sedan 
utfördes av projektledaren eller i vissa fall av en arbetsgrupp som sammansattes för 
att göra mindre arbetssysslor. En referensgrupp med syfte att komma med idéer till 
det fortsatta arbetet sattes också samman för att underlätta för såväl styrgruppen som 
projektledaren. Samverkan mellan olika aktörer av det här slaget hade tidigare inte 
förekommit i bygden, även om samverkansarbete inom lantbruket funnits tidigare 
berättar Lisa Hallin, projektledare för Lokal mat i Svartådalen.  

Inom projektet engagerades ett hundratal människor i utbildningar och seminarier, samt 
som tidigare nämnt en stor grupp människor fanns också med i en styrgrupp och referens-
grupp. Tillsammans inom projektet arbetade man hårt för att få in närproducerad mat i 
offentlig upphandling till skolkök och äldreboenden. 

Arbetet med offentlig upphandling och att få in den närproducerade maten inom 
skolan föll dessvärre inte väl ut. Dels för att man missade en upphandling just när 

http://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/8fjordar.4.60edec2b13589b7e46680001286.html 
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projektet startade och att man inte lyckades leva upp till de krav som sattes vid den 
nästkommande. En rad möten och sammanträffanden har hållits för att hitta en lösning 
på den här frågan, slutligen lyckades de dock inte sluta något avtal men förutsättningar 
för framtiden har skapats och arbetet med detta har fortsatt även efter projektets slut. Ett 
konkret resultat av projektet är att bildandet av Bondens egen marknad som fortfarande 
lever kvar. Projektet Lokal mat i Svartådalen utnämndes till årets landsbygdsprojekt 2009. 

Mer information om Lokal mat i Svartådalen finns här:

http://www.svartadalen.nu/index.php/load/project/11 

3.9 Gröna Kusten
Bland invånarna i Stockholm och Mälardalsregionen har vetskapen om den mångfald av små-
skaliga företagare och landsbygdsentreprenörer som finns inom området lyst med sin från-
varo. Det här var något som upphovsmannen av projektet Lars-Gunnar Thor ville förändra. 

Lars-Gunnar Thor hade sedan 2005 arbetat med att få människor att svänga av E4:an för 
att ta del av de besöksmål och företag som finns söder om Stockholm och inom projektet 
Gröna kusten drogs ett mer omfattande arbete igång genom ett samarbete mellan de två 
Leaderområdena: Leader Södertälje landsbygd och Leader kustlinjen. Syftet med projektet 
var att hjälpa små och mindre företag inom besöksnäringen att marknadsföra sig som en 
gemensam destination. Under projekttiden skulle en marknadsorganisation skapas som 
sedan kunde leva vidare genom näringslivet. Gröna kusten är ursprungligen namnet på 
området mellan Södertälje i norr, Gnesta i väster och Norrköping i söder.   

Intresset bland småföretagarna att få vara en del av besöksdestinationen har varit enormt 
och fler än 300 besöksmål inom målområdet finns idag kopplade till Gröna kusten. 
Projektets arbete lever idag vidare i en fristående organisation där styrelsen består av 
representanter från olika aktörer, allt från Scania och Kolmårdens djurpark till de mindre 
aktörerna. Gröna kustens arbete fortsätter att utvecklas hela tiden och nya djärva mål 
finns uppsatta för framtiden.

Lärdomar och/eller framgångsfaktorer 

Projektledningen är mest stolt över att de tillsammans med alla dessa aktörer satt Gröna 
kusten på kartan och att skapat en livskraftig organisation där konceptet utvecklas vidare. 

Inom projektet anställdes en projektledare samt ytterligare en konsult hyrdes in 
för att dela på arbetsuppgifterna. Båda projektledarna hade gedigen erfarenhet av 
projektarbeten och marknadsföring samt ett brett nätverk. Projektledarna har i sin tur 
haft en styrgrupp från Leaderområdena dit arbetet har rapporterats. Det har också 
funnits en referensgrupp som de vänt sig till under projektperioden för att rådfråga och 
diskutera lösningar. Referensgruppen har bestått av en mängd olika aktörer som varit 
intressanta för att kunna öka besöksnäringen, men i sig inte varit besöksmålet. Exempel 
på några av dessa är kommuner, turistföreningar, Tillväxtverket, Jordbruksverket och 
Vägverket. Exempelvis med Vägverket har diskussioner angående skyltning och annan 
infrastruktur diskuterats. Genom det här breda samverkandet har den övergripande 
bilden över besöksdestinationen växt fram. Sammanfattande har det organisatoriska 
arbetet och tillsättandet av en extern projektledare varit en framgångsfaktor. 

Mer information om Gröna kusten finns här: 

http://www.gronakusten.se/  och https://sv-se.facebook.com/gronakusten 
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4. FRAMGÅNGSFAKTORER
Målet med rapporten är att sammanställa och kommunicera framgångsfaktorer i de sam-
verk ans projekt som tagits upp, och vid en närmare titt kan några egenskaper för hur 
samverkan uppnåtts urskiljas. 

Återkommande bland många av de undersökta projekten är att aktörerna inom projekten 
har en vilja att förändra och att åstadkomma något, ofta vill ser man ett problem eller 
saknar något på sin lokala marknad, och ser då att olika typer av samverkansformer är 
en möjlighet till förbättring. Något som man kan se ett exempel på gällande projektet 
Fjällbete, där olika aktörer gick samman för att helt enkelt förändra sin lokala ekonomi, 
när förutsättningarna för lantbruket gick ner och förutsättningarna för turistverksamheter 
gick upp.  

Det finns ofta ett starkt ett driv bland de aktörer som är involverade, och en strävan mot 
att nå samma mål. 

Flera av de undersökta projekten ser projektstödet som en förutsättning för att få igång 
samverkansformer överhuvudtaget och i fallet med projektet 8 Fjordar ser man även att 
det hjälp vid strukturerandet av projektorganisationen. 

Framgångsfaktorerna som identifierats bland de insamlade projekten är sammanställda 
nedan och exemplifieras genom projekten. Punkterna nedan kan användas som goda 
råd & tips. 

FUNDERA PÅ BOLAGSFORM 
En ekonomisk förening är den vanligaste bolagsformen för de samverkansprojekt 
som undersökts. Enbart ett fåtal av alla de projekt som undersökts har levt vidare i 
aktiebolagsform. Det kan vara komplext att hitta rätt bolagsform för samverkan och 
därför kan kombinationer av olika bolag vara det mest optimala. Risken som man bör 
vara medveten om är att man då kan missa en tydlighet och överblickbarhet. Men här 
finns rådgivning att få - det går att kontakta exempelvis Coompanion vid valet kring 
vilken bolagsform som passar bäst!

STYR UPP PROJEKTORGANISATIONEN
Hur projekten varit organiserade skiljer sig en del, men oftast finns en styrgrupp där 
övergripande beslut för verksamheten fattas. Inom styrgrupperna representeras ofta 
en mängd olika aktörer, ofta också från olika sektorer. Man kan säga att det är inom 
styrgrupperna som den teoretiska samverkan sker. 

Det fortgående arbetets upplägg skiljer sig också en del åt, vissa projekt har haft an-
ställda projektledare samtidigt som andra delat upp arbetsbördan mellan medlemmarna i 
gruppen. Hur många aktörer som varit delaktiga inom projekten har varierat med storlek 
och typ av projekt. Många av de projekt vi tittat närmare på har poängterat vikten av att 
ta in extern hjälp genom rådgivare eller andra experter. 

SE DIG OM EFTER MÖJLIGA PROJEKTSTÖD
Projektstöden som mottagits har för merparten av projekten varit direkt avgörande. 
För många har stödet varit viktigt för att få igång verksamheten, som när den väl 
etablerats sedan kan leva vidare av egen kraft. Flera projekt poängterar att stödet från 
projektorganisationen inte bara varit till stöd rent ekonomiskt utan även organisatoriskt. 
Detta stöd kan förekomma i form av projektledarträffar där man utbyter erfarenheter och 
får utbildning kring såväl ekonomi som projektledning.
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ANSTÄLL EN PROJEKTLEDARE/TA IN EXTERN HJÄLP 
Om projektet har anställda projektledare eller inte skiljer sig mellan typ av projekt. 
Projektledare kan vara bra för att få samverkan mellan aktörer som tidigare kanske 
varit något av konkurrenter, en extern person kan således få dem samman. Vikten av 
en extern projektledare inom samverkansprojekt är något som bekräftas av Anders 
Johansson på Coompanion. Anders menar att i bildandet av uthålliga nätverk behövs 
alltid en pådrivare. Anders erfarenhet av att både arbeta själv i samverkansprojekt och 
fungera som rådgivare säger att man behöver en utomstående konsult. 

Det är viktigt med idéer från en extern part och även för hjälp med struktur och mark-
nads föring. Motivationen som kan komma utifrån är också en viktig del. Flera av de 
undersökta projekten har anlitat extern hjälp främst gällande projektledning, styrgrupp 
och referensgrupp. Detta bekräftas genom flera projekt där man tagit in extern hjälp för 
ett professionellt perspektiv samt för att föra in ny kunskap kring vissa.

Vikten av en extern projektledare för att förhindra eller förenkla vid internt jobbiga 
situationer som kan uppstå, påtalas i projektet Skinnriket där man använt Hushållnings-
sällskapet som en extern projektledare. 

SKAPA WIN-WIN FÖR ALLA AKTÖRER
Det är svårt att dra någon slutsats runt exakt vilka aktörer eller medlemmar som ska 
samverka för ett lyckat projekt. Det viktiga är att man är drivna, engagerade och strävar 
mot samma mål. Anders Johansson menar att det allra viktigaste för att få företagare 
att samverka är att få företagaren att se sitt eget företags nytta i samverkan. Detta 
exemplifieras genom projektet Nipakademin där man från början var tydlig med att 
samla företagare med en stark vilja att sträva mot samma mål. 

TIDIGARE SAMVERKAN ÄR BRA MEN INTE NÖDVÄNDIG
Att aktörer samverkat runt andra frågor verkar inte ha något större samband med hur 
nuvarande samverkan utvecklas. Det skiljer sig åt mellan bygderna, i vissa spelar det 
roll men inte i andra. Engagemang och vilja att förändra är viktigare faktorer för att 
samverkan uppstår, än vad som skett historiskt. Tidigare samverkan behöver inte vara 
något krav. 

ANVÄND SAMVERKAN SOM EN STYRKA 
Björn Berggren menar att en viktig del av samverkan är att tillsammans kunna exempel-
vis kapa mellanled och på så vis, genom samverkan, vinna marknadsandelar. Detta 
bekräftas genom projektet Sju gårdar där de sju företagen gått samman för att skapa ett 
gemensamt varumärke. 

SE TILL ATT ALLA ÄR DELAKTIGA
Övergripande beslut ska i den mån det är möjligt och beroende på hur arbetet är 
organiserat fattas gemensamt för att alla ska känna sig delaktiga. Kommunikation inom 
gruppen är en nyckelfaktor för att hålla alla deltagare informerade över vad som händer 
inom projektet. Att sedan också klart och tydligt dela upp arbetsuppgifterna, så att 
alla vet vad som ska göras och av vem samt när. Genom ett tydligt arbetsupplägg kan 
många interna konflikter undvikas. Ett flertal av projekten har arbetat med olika typer av 
styrgrupper och referensgrupper som också kan vara ett stöd i beslutsfattandet. 
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5. HUR FÅR MAN VETA MER? 
Många av de projekt som diskuterats i rapporten har sitt ursprung i olika Leader-projekt. 
Besök Jordbruksverkets webbplats för mer information kring arbetet med Lokalt ledd 
utveckling som är en motsvarighet till Leader i det kommande landsbygdsprogrammet. 
På webbplatsen finns möjlighet att prenumerera på ett nyhetsbrev med information och 
kontinuerlig uppdatering om arbetet med Lokalt ledd utveckling.

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Sammanhängande landskapsområden, har tagit 
fram en serie häften som för olika målgrupper belyser fördelarna med samverkan för 
att utveckla och stärka landskapet. Det kan gälla förvaltning av gemensamma resurser, 
återskapande av våtmarker eller hur man bäst samarbetar över ägandegränser. I rapport-
serien finns flera exempel på samverkan lokalt och också olika framgångsmetoder 
beskrivna. Materialet hittas på landsbygdsnätverkets webbplats. Där finner du även 
intressant information om levande lokala ekonomier. 

Den rapport som Jordbruksverket tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket heter 
”Miljöåtgärder i samverkan” och behandlar och bekräftar att det ofta behövs en 
pådrivande processledare för att samverkan ska leda till konkreta resultat. Exempel 
visar att länsstyrelser med god intern samordning kan ha en nyckelroll när det gäller att 
koordinera och uppmuntra samarbete kring exempelvis landsskapsvård och produktion 
av naturbeteskött. Läs hela rapporten på Jordbruksverkets webbplats.

Rapporten visar att det kan finnas en rad olika aktörer som kan ge stöd och hjälp till 
företagare som vill samverka. Det kan exempelvis vara länsstyrelser, kommunernas 
näringslivsansvariga eller landsbygdsrådgivare, Hushållningssällskap och LRF.

En av dessa organisationer som kan ge stöd och hjälp och som omnämnts i rapporten 
är Coompanion, som ger företagsrådgivning för alla som vill starta kooperativa företag. 
Coompanion breddar entreprenörskapet och ger de som vill förverkliga företagsidéer 
tillsammans skräddarsydd information, företagsrådgivning och utbildning – från idé 
till framgångsrikt företagande. Coompanion har lång erfarenhet av att arbeta för större 
samverkan och är en rikstäckande organisation som har decennier av erfarenhet av att 
stödja personer som startar kooperativa företag, alltså demokratiskt ägda och styrda 
ekonomiska verksamheter. Läs mer om Coompanion på deras webbplats där man även 
kan hitta de regionala kontaktpersonerna.



22



23

Användbara länkar och källor:

Lokalt ledd utveckling: www.jordbruksverket.se (Sök på Lokalt ledd utveckling)

Landsbygdsnätverket: www.landsbygdsnatverket.se (Sök på sammanhängande 
landskapsområden och lokala levande ekonomier.)

www.hush.se (Där kan man leta sig fram till respektive regions 
Hushållningssällskap.)

www.lrf.se (På LRF finns länkar till organisationens regionala kontor.)

www.coompanion.se (Även här finner man information om regionalt stöd till 
samverkan.)

Tryckta källor:

- Företagssamverkan – mer affärer tillsammans!  Kompendium från Coompanion 

- Artikel i Ekologiska lantbrukarnas tidning (nr 4/2012) utifrån seminarium kring 
samverkansformer 

- Lokal utveckling och företagssamverkan i träbranschen – dokumentation och 
preliminär analys av ett 30-tal fall (1998) av Ed. Bengt Ager och Martin Bergquist



landsbygdsnatverket.se/samverkansrapport


