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FÖRORD 
 

Efter ett antal veckor av intensivt skrivande och arbete med uppsatsen står den nu 

färdig. Denna tid har varit otroligt lärorik och intressant, men också utmanande. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Marco Eimermann för alla värdefulla 

råd och tips jag fått under uppsatstiden. Jag vill också tacka alla informanter från 

Umeå och Bjurholm som ville ställa upp på en intervju och dela med sig av sina 

erfarenheter och kunskaper. Utan er hade denna studie inte varit möjlig att 

genomföra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

Increased travel has led to greater competition between destinations. Therefore, 

actors in the tourism industry are constantly seeking new ways to remain 

competitive, in which collaborations have often been viewed as a solution. This 

study will focus on the collaboration in tourism issues in the Umeå region, 

Sweden. The aim of this study is to examine, from a producer perspective, 

opportunities and challenges for collaboration between different actors in the 

municipality of Umeå and Bjurholm. The study also examines whether and how 

Bjurholm municipality can be a shadow destination to Umeå. To do this, 

interviews were conducted with various actors in the municipality of Umeå and 

Bjurholm.  

 

The results show that the differences between the municipalities are both seen as 

a great opportunity but also a major challenge for the collaboration. Furthermore, 

the study found that Bjurholm shows some characteristics of being a shadow 

destination to Umeå.  

 

 

Keywords: destination development, collaboration, coopetition, shadow 
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1. INLEDNING 

 

1.1. Bakgrund 
 

Denna studie fokuserar på Umeåregionens samarbete inom turism, vilket är ett 

destinationssamarbete mellan Umeå, Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, 

Vindelns och Vännäs kommun (Umeåregionen, 2019). Anledningen till att 

turismsamarbeten valts som studieområde är att de kan ses som viktiga för en 

turistdestinations utveckling och framgång (Bramwell & Lane, 2000). Turismen 

är en av världens snabbast växande näringar och antalet internationella resor 

förutspås öka till 1.8 miljarder fram till år 2030. Denna tillväxt har inneburit att 

konkurrensen mellan destinationer hårdnat (United Nations World Tourism 

Organization [UNWTO], 2019). Både offentliga och privata aktörer söker 

ständigt efter nya verktyg för att utvecklas, varpå samarbeten ofta setts som 

lösningen (Gómez Nieves & Reyes Uribe, 2015). Särskilt framträdande är detta 

inom besöksnäringen eftersom turismindustrin är fragmenterad och består av 

många olika aktörer (Jamal & Getz, 1995). Behovet av samordning är stort, vilket 

gör detta fenomen värt att studera närmare. 

 

Samtidigt krävs det inom en destination både samarbete och konkurrens för att 

kunna erbjuda en bra turistprodukt (Wang & Krakover, 2008). Att samarbeta och 

konkurrera samtidigt benämns inom litteraturen för coopetition (se t.ex. 

Bengtsson & Kock, 2000; Wang & Krakover, 2008; Kylänen & Rusko, 2011); en 

kombination av de två engelska orden cooperation (samarbete) och competition 

(konkurrens). Coopetition har under den senaste tiden fått en ökad 

uppmärksamhet inom en rad olika branscher, även om det fortfarande är relativt 

ostuderat inom turismindustrin (Kylänen & Rusko, 2011). Denna studie ämnar 

bygga ut kunskapen kring detta fenomen inom turismen. Coopetition är särskilt 

intressant att studera inom turismnäringen eftersom denna bransch präglas av en 

samlokalisering av olika verksamheter, vilket gör att förhållandet mellan 

samarbete och konkurrens snabbt kan skifta. Inte minst med tanke på att aktörerna 

är ömsesidigt beroende av varandra då de tillsammans bidrar till att skapa 

destinationen och kundernas helhetsupplevelse (Kylänen & Rusko, 2011). 

 

Vidare vill denna studie också tillföra ny kunskap genom att lägga ett ökat fokus 

på det geografiska perspektivet. För att göra detta studeras relationen mellan olika 

kommuner i ett turismsamarbete. Mer specifikt kommer denna studie att fokusera 

på två kommuner inom Umeåregionens samarbete för turism, nämligen Umeå 

kommun och Bjurholms kommun. Enligt SKL:s kommungruppsindelning 2017 

klassificeras Umeå som en ”Större stad” (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2016). Sett till befolkningen är kommunen Norrlands största kommun med 
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127 119 invånare 2018 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2019). Kommunen 

innehar två universitet och karaktäriseras av ett växande näringsliv med företag 

inom bland annat informationsteknologi och medicin (Umeå Kommun, 2019). I 

Umeå finns ett stort utbud av både boende och restauranger. Dessutom finns ett 

rikt kulturliv och många shoppingmöjligheter. Utöver detta är Umeå också en 

framträdande destination när det gäller möten och konferenser (Visit Umeå, 

2019). Bjurholms kommun är Sveriges minsta kommun med en befolkning på 

2 450 invånare 2018 (SCB, 2019). Enligt SKL (2016) är Bjurholm en 

”Pendlingskommun nära större stad”. I kommunen är merparten av företagen små 

och medelstora, där en klar majoritet endast har 0-4 anställda. Servicenäringarna 

har stor betydelse för Bjurholm och turismen är en av kommunens största 

branscher (Bjurholms Kommun, 2019). Turismutbudet består till stor del av 

naturrelaterade upplevelser och aktiviteter så som paddling, skoterturer och 

hästridning. Det finns också ett mindre utbud av boende och restauranger i 

kommunen (Visit Bjurholm, 2019). Studien handlar alltså både om en kommun 

som kännetecknas av en större stad och urbana områden, och en kommun som är 

betydligt mer glest befolkad och istället består av mestadels rurala områden. 

Denna situation kan bidra med ny geografisk kunskap om hur skillnader mellan 

deltagande kommuner kan påverka samarbetets utformning. 

 

Denna studie undersöker samarbetet utifrån ett producentperspektiv, vilket 

innebär att det är aktörerna som tillhandahåller turismprodukten som ligger i 

fokus. I detta fall är det kommunala och privata aktörer från respektive kommun 

som studeras.  

 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att ur ett producentperspektiv undersöka möjligheter 

och utmaningar för samarbete mellan olika aktörer i Umeå kommun och 

Bjurholms kommun. Med olika aktörer avses här kommunala aktörer å ena sidan 

och privata aktörer å andra sidan. För att göra detta ställs följande frågor: 

 

1. På vilket sätt och inom vilka aktiviteter sker samarbete mellan aktörerna? 

2. Finns det en konkurrens mellan aktörerna, i så fall på vilket sätt? 

3. Vilka möjligheter och utmaningar finns med Umeåregionens samarbete 

inom turism? 

 

Dessa frågeställningar innebär även att studien undersöker om och på vilket sätt 

Bjurholms kommun kan vara en skuggdestination till Umeå.  
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1.3. Avgränsningar 
 

Denna kvalitativa studie undersöker samarbeten inom turistnäringen. Här har en 

avgränsning gjorts genom att rikta in studien på ett kommunöverskridande 

samarbete. Mer specifikt behandlar denna studie Umeåregionens samarbete inom 

turism, där fokus ligger på Umeå och Bjurholms kommun. Anledningen till att 

studien endast inriktas på två kommuner inom samarbetet är främst relaterat till 

tidsmässiga begränsningar. För att få en mer heltäckande bild ansågs det vara 

fördelaktigt att intervjua fler än en person från respektive kommun, varav detta 

skulle bli omöjligt om alla sex kommuner inkluderats i undersökningen. Vidare 

har en avgränsning gjorts genom att studien undersöker turismsamarbetet utifrån 

ett producentperspektiv. I detta fall innefattar detta både kommuntjänstemän som 

arbetar med besöksnäringen, men också personer från näringslivet. Studien 

undersöker således inte hur besökarna i regionen uppfattar samarbetet. Slutligen 

innehar också studien en tidsmässig avgränsning eftersom datainsamlingen ägde 

rum under en begränsad tidsperiod våren 2019.  

 

 

1.4. Disposition 

 
Denna uppsats börjar med en inledning där ämnet för studien presenteras. Här ges 

en bakgrund till ämnet och syftet med studien klargörs. Dessutom presenteras de 

avgränsningar som gjorts i samband med studien. Efter detta följer ett kapitel som 

redogör för tidigare studier inom ämnet. Här beskrivs samarbete inom turism, 

coopetition samt skuggdestinationer. I kapitel 3 ges en beskrivning av studiens 

valda metod. Här presenteras val av forskningsstrategi och datainsamlingsmetod 

innan kapitlet avslutas med en metoddiskussion. I kapitel 4 redovisas resultatet 

från den genomförda empiriinsamlingen. Därefter följer en diskussion där 

resultatet kopplas till tidigare studier. Uppsatsen avslutas med en redogörelse för 

studiens slutsatser samt förslag till framtida forskning.   

 

 

2. TIDIGARE STUDIER 

 

2.1. Samarbete inom turism 
 

För närvarande finns det ingen allmänt accepterad definition av samarbete. Dock 

är en av de mest inflytelserika beskrivningarna, den som formulerades av Wood 

och Gray (1991, s. 146, min översättning) som menar att ”samarbete uppstår när 

en grupp självständiga intressenter inom ett problemområde engagerar sig i en 
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interaktiv process genom att använda gemensamma regler, normer och strukturer, 

för att agera eller besluta om frågor relaterade till det specifika problemområdet.” 

Denna definition menar Bramwell och Lane (2000) är särskilt användbar eftersom 

den fångar in den stora bredd av samarbeten som återfinns i praktiken. 

Definitionen specificerar varken vilken geografisk nivå som samarbetet sker 

inom, vilka intressenter som ingår, hur många intressenterna är eller hur stor makt 

de har, vilket gör den tillämpbar inom ett flertal olika branscher och sektorer, 

däribland turismen.  

 

Vidare fortsätter även Bramwell och Lane (2000) med att beskriva partnerskap, 

ett begrepp som är nära relaterat till samarbete och som ytterligare bidrar till 

förståelsen om detta fenomen inom turism. Här menar de att termen används för 

att beskriva ”regelbundna, sektorsövergripande interaktioner mellan parter 

baserade på åtminstone vissa överenskomna regler eller normer, avsedda att ta 

upp en gemensam fråga eller att uppnå ett eller flera specifika politiska mål” 

(Bramwell & Lane, 2000, s. 1, min översättning). Denna förklaring framhäver 

betydelsen av att samarbetet sker mellan olika sektorer. Enligt författarna är ett 

sektorsövergripande samarbete viktigt eftersom aktörerna måste ta hänsyn till 

helheten för att kunna skapa en hållbar turism (Bramwell & Lane, 2000).  

 

Som ovan nämnt, finns det många olika typer av samarbeten. En av anledningarna 

till detta är att det också finns många motiv till att starta ett sådant. 

Sammanfattningsvis kan man tala om att det finns tre olika sätt som ett samarbete 

kan startas på. Den första är att samarbetet är lokalt drivet, vilket ofta kallas för 

’bottom-up’. Här kommer viljan att skapa ett samarbete från själva regionen och 

de människor som verkar där eftersom det upplevs finnas ett behov av bättre 

samverkan på platsen. Den andra anledningen till att ett samarbete upprättas är att 

det är politiskt drivet, också kallat för ’top-down’. Detta partnerskap uppstår när 

en person på en styrande nivå anser att samarbete är den bästa lösningen på ett 

problem. Slutligen är den tredje anledningen till att starta ett samarbete att det 

finns ett särskilt incitament för att göra det, till exempel att pengar erbjuds för att 

upprätta en viss typ av verksamhet (Magadán & Rivas, 2015). 

 
 

2.1.1. Möjligheter med samarbete 
 

Enligt Bramwell och Lane (2000) har samarbeten fått en ökad uppmärksamhet 

inom destinationsutveckling och turismplanering. Samarbeten tros kunna leda till 

konkurrensfördelar och har därför setts som fördelaktigt på många sätt. 

Exempelvis gör samarbeten det möjligt att sammanföra resurser från ett flertal 

olika intressenter som till exempel kunskap och kapital, likväl som de kan ge 
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operativa fördelar samt bidra till att öka jämlikheten och förbättra 

turismprodukten.  

 

Vidare menar Lynch et al. (2000, refererad i Gibson, Lynch & Morrison 2005) att 

fördelar med turismsamarbeten kan sammanfattas i tre huvudsakliga kategorier: 

lärande och utbyte, affärsverksamhet samt samhälle och gemenskap. I den första 

kategorin, lärande och utbyte, ingår bland annat kunskapsöverföring, utbildning 

samt kommunikation. Fortsättningsvis handlar den andra kategorin om samarbete 

inom olika aktiviteter så som marknadsföring, samt en förlängning av 

besökssäsongen och en förbättrad produktkvalitet. Slutligen inkluderar den tredje 

kategorin, samhälle och gemenskap, ett ökat stöd från allmänheten angående 

turismutvecklingen samt en ökad känsla av gemenskap på platsen.  

 

Utöver detta nämner också Gómez Nieves och Reyes Uribe (2015) att samarbeten 

kan bidra till en ökad produktivitet och innovations- och 

problemlösningsförmåga, såväl som en bättre användning av teknologi samt 

större möjligheter att nå nya kunder och marknader. De menar vidare att 

samarbeten kan ge bättre förutsättningar att hantera yttre faktorer och händelser i 

omvärlden som till exempel klimatförändringar och ekonomiska kriser. Dessutom 

kan samarbeten också bidra till positiva effekter för besökarna och hela samhället 

i sig. Magadán och Rivas (2015) menar nämligen att samarbeten kan förhöja 

besökarnas upplevelse, bidra till en bättre image av destinationen, skapa fler 

jobbmöjligheter, mer potentiella investeringar och ge incitament till en förbättrad 

miljöhållning. 

 

 

2.1.2. Utmaningar med samarbete 
 

Samtidigt ska man inte bortse från de svårigheter som också finns gällande 

samarbeten inom turism. För även om samarbeten kan göra det möjligt att enas 

och att föra arbetet framåt i de fall det lyckas, så förblir det ändå en stor utmaning 

att få samarbetet att fungera. Exempelvis menar Jamal och Getz (1995) att vissa 

aktörer kan vara motsträviga till att samarbeta eftersom de inte vill riskera att 

förlora kontroll över beslutsfattandet samt att tappa inflytande över planeringen 

kring vissa frågor. En annan utmaning är att en del intressenter kan anse att deras 

resurser skulle utnyttjas på ett bättre sätt om de fick styra över dem själva. 

Dessutom kan kommuner vara motvilliga till att samarbeta eftersom de ofta 

konkurrerar med varandra om att locka till sig privata investeringar och tillgångar, 

särskilt inom frågor som rör turismplanering och destinationsutveckling. Vidare 

är det en stor utmaning att uppnå en gemensam lösning på grund av att olika 

intressegrupper ofta har olika syn på hur saker och ting bör hanteras (Jamal & 

Getz, 1995). Dredge (2006) menar att aktörernas olika intressen kan ge upphov 

till oenigheter och konflikter vilket i sin tur kan hindra samarbetet. Hon menar 
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också att en otydlig organisationsstruktur kan vara problematiskt för samarbetet 

eftersom det skapas en osäkerhet kring vilka roller och ansvarsområden som 

respektive part ska ha. 

 

Ett annat problem med samarbeten är de maktrelationer som ofta finns mellan 

parterna (Bramwell & Lane, 2000). Här kan vissa aktörer med mindre makt ställas 

utanför samarbetet eller få mindre inflytande över beslutsprocessen. Dessutom 

kan osäkerheten öka, vilket enligt Bramwell och Lane (2000) beror på att beslut 

som fattas av ett flertal aktörer tenderar att vara mer oförutsägbara än de beslut 

som fattas av en enskild aktör. Vidare kan vissa aktörer vara ointresserade av att 

delta i samarbetet, då de förlitar sig på att andra ska åstadkomma de fördelar som 

de själva sedan kan ta del av. Slutligen kan samarbeten vara både kostsamt och 

tidskrävande eftersom det innebär att flera aktörer ska delta i 

turismplaneringsprocessen (Bramwell & Lane, 2000). 

 

 

2.2. Coopetition inom turism 
 

Fenomenet coopetition har fått en ökad uppmärksamhet och sedan mitten av 

1990-talet har forskningen kring ämnet vuxit markant (Bengtsson, Eriksson & 

Wincent, 2010). Begreppet beskriver en relation där de involverade aktörerna 

både konkurrerar och samarbetar med varandra. Relationen är mycket komplex, 

då den kan sägas bygga på två olika typer av interaktioner som motsäger varandras 

logik. Samtidigt menar man också att denna typ av relation är mycket fördelaktig 

eftersom den gör det möjligt att kombinera fördelarna med både samarbete och 

konkurrens. Å ena sidan hjälper aktörerna varandra, samtidigt som de också driver 

varandra till att utvecklas och bli bättre (Bengtsson & Kock, 2000). Vidare 

beskriver Brandenburger och Nalebuff (1996, refererad i Pesämaa och Eriksson 

2010) coopetition genom att likna det vid en kaka. Samarbete uppstår när parterna 

tillsammans försöker skapa en så stor kaka som möjligt, medan de sedan 

konkurrerar för att dela på kakan. Coopetition kan både uppstå mellan olika 

aktörer, men också mellan olika aktiviteter. Det första alternativet uppstår när en 

aktör samarbetar med vissa aktörer och konkurrerar med andra aktörer. Det andra 

alternativet förekommer när aktörer samarbetar inom vissa aktiviteter medan de 

konkurrerar med varandra inom andra aktiviteter (Bengtsson, Eriksson & 

Wincent, 2010). 

 

Följaktligen menar Bengtsson och Kock (2000) att relationen mellan samarbete 

och konkurrens kan se olika ut beroende på situation. Dels kan interaktionerna 

mellan parterna endast bestå av samarbete, likväl som de i vissa fall endast består 

av konkurrens. Mellan dessa ytterligheter menar författarna dock att det finns tre 

olika typer av coopetitiva relationer. Den första av dessa är den 
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samarbetsdominerande relationen, där graden av samarbete är större än 

konkurrens. Den andra relationen är den konkurrensdominerande relationen, där 

graden av konkurrens är större än samarbete. Slutligen är den tredje av dessa den 

jämlika relationen, där graden av samarbete och konkurrens är likvärdig 

(Bengtsson & Kock, 2000). I samband med detta menar flera forskare att graden 

av samarbete och konkurrens mellan olika aktörer beror på närheten till kunderna, 

där aktiviteter som genomförs långt bort från kunden ofta innebär att aktörerna 

samarbetar, medan aktiviteter som genomförs nära kunderna istället innebär mer 

konkurrens (Bengtsson & Kock, 2000; Wang & Krakover, 2008). Inom turism 

samarbetar aktörerna på en destinationsnivå för att locka besökare till regionen, 

samtidigt som de också konkurrerar på en lokal nivå för att få turisten att besöka 

just sitt resmål (Pesämaa & Eriksson, 2010). Å ena sidan erbjuds turisterna en 

enhetlig produkt samtidigt som de också utsätts för den konkurrens som finns 

mellan aktörerna inom destinationen (von Friedrichs Grängsjö, 2003). 

 

Coopetition ses som särskilt viktigt inom turismnäringen. Företagen på en 

destination är beroende av varandra, vilket gör att de å ena sidan måste samarbeta 

för att öka kvaliteten på turismprodukten, samtidigt som de också konkurrerar 

med varandra (von Friedrichs Grängsjö, 2003). Det innebär att det inom en 

destination både finns en känsla av fientlighet mellan aktörerna samtidigt som det 

också finns en känsla av gemenskap. För företagen blir det då avgörande att lyckas 

kombinera båda delarna, dels att bidra till att locka fler turister till destinationen, 

dels försäkra sig om att själva få ta del av det skapade värdet (Wang & Krakover, 

2008). Samtidigt påverkas ofta de olika aktörernas syn på samarbete och 

konkurrens av deras olika normer och värderingar (von Friedrichs Grängsjö, 

2003; Wang & Krakover, 2008). Antingen kan aktörerna anse att deras 

verksamhet ska tjäna destinationens intresse (ett samarbetsperspektiv) eller så 

anser aktörerna att destinationen ska tjäna verksamhetens intresse (ett 

konkurrensperspektiv). Båda dessa synsätt existerar samtidigt inom destinationen, 

men ofta kan företagen bara fokusera på ett perspektiv åt gången (Wang & 

Krakover, 2008).  

 

Coopetition kan uppstå på flera olika sätt. Kylänen och Rusko (2011) menar 

nämligen att relationen kan vara både avsiktlig och oavsiktlig. Om den är avsiktlig 

så grundas den på medvetna val och ett rationellt beslutsfattande. Är den å andra 

sidan oavsiktlig så ses relationen istället som en pågående process som växer fram 

med tiden. Vidare menar författarna att denna skillnad blir särskilt tydlig om man 

jämför hur relationen ser ut på den strategiska nivån och den operativa nivån. Med 

den strategiska nivån menas här olika kommuner och destinationsbolag som ser 

på turismutvecklingen ur ett mer långsiktigt perspektiv. Medan den operativa 

nivån istället syftar till enskilda företag som har ett mer kortsiktigt perspektiv. Till 

exempel kan ett samarbetsperspektiv på den strategiska nivån praktiskt innebära 

konkurrens på den operativa nivån och tvärtom. Vanligast är dock att samarbetet 
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dominerar på den strategiska nivån, och att den operativa nivån i sin tur skiftar 

mellan samarbete, samarbete och konkurrens eller konkurrens (Kylänen & Rusko, 

2011). 

 

 

2.3. Skuggdestinationer 
 

Besöksnäringen har länge setts som viktig för att åstadkomma regional 

utveckling. Dock har turismen i många fall inte lyckats leva upp till 

förväntningarna, särskilt inom destinationer med sämre tillgänglighet och 

turisterbjudanden än närliggande destinationers. Dess lägre attraktivitet gör det 

helt enkelt svårare att locka besökare till resmålet. Antingen på grund av att 

destinationen saknar toppattraktioner eller att dessa attraktioner inte är tillräckliga 

för att turisterna ska lockas från övriga resmål (Hall, 2005). 

 

Flognfeldt (2007) beskriver detta som att vissa områden hamnar i en 

attraktionsskugga. Mer specifikt har han undersökt hur det kommer sig att vissa 

resmål misslyckas med att attrahera besökare trots stora investeringar i nya och 

förbättrade attraktioner samt marknadsföring, varpå han fann att detta till stor del 

berodde på skuggeffekten. Skuggeffekten uppstår som ett resultat av att 

närliggande platser har betydligt olika positioner om man jämför deras relativa 

attraktivitet (Brambini & Vang, 2013). Författarna menar att Pisa i Italien är ett 

exempel på en sådan skuggdestination, trots att det är ett välkänt turistmål. Det 

närliggande området Florens kan överskugga Pisa då denna destination har ett 

större utbud av attraktioner och service. Många turister väljer att övernatta i 

Florens och gör endast Pisa till en endagstripp, vilket innebär att Pisa, trots det 

lutande tornet, går miste om mycket potentiella intäkter (Brambini & Vang, 

2013).  

 

Zillinger (2004) har studerat detta fenomen när hon undersöker hur Sverige 

presenteras i tyska resehandböcker. Här visade resultatet att fokus i böckerna ofta 

ligger på vissa specifika områden, medan närliggande destinationer ofta 

utelämnas. Några exempel på områden som utelämnades var Roslagen (som 

ligger bredvid Stockholmsregionen), Tornedalen (som ligger bredvid Norra 

Lappland) och Borås (som ligger bredvid Göteborgsregionen). Zillinger menar att 

böckerna på så sätt bidrar till att vissa destinationer hamnar i en attraktionsskugga. 

Mer specifikt beskriver hon att de destinationer som nämns i reseböckerna ofta 

har ett stort utbud av attraktioner, vilket gör att omgivande regioner tenderar att 

förbigås. Till exempel så jämförs Roslagen med Stockholm, och eftersom 

Stockholm anses ha en större attraktivitet så läggs ett större fokus på detta område. 

Destinationer som redan ses som primära besöksmål förstärker sin bild medan 

destinationer som ligger nära dessa samt har ett mindre turismutbud förblir 

okända (Zillinger, 2004). 



9 
 

2.4. Sammanfattning av tidigare studier 
 

Samarbeten kan se ut på många olika sätt inom turismbranschen, där både vilka 

intressenter som ingår samt hur många varierar. Sammantaget kan det dock sägas 

att samarbeten har fått en ökad betydelse inom turismnäringen, då det tros kunna 

innebära en mängd möjligheter även om det också finns stora utmaningar med 

samarbeten (Bramwell & Lane, 2000). Samtidigt krävs det inom en 

turistdestination både samarbete och konkurrens mellan aktörerna (Wang & 

Krakover, 2008). Å ena sidan samarbetar aktörerna på en destinationsnivå för att 

attrahera besökare, samtidigt som de också konkurrerar på en lokal nivå för att få 

besökarna till just sitt resmål (Pesämaa & Eriksson, 2010). Vidare är det intressant 

att studera hur olika kommuner relaterar till varandra ur en konkurrenssynvinkel. 

Här beskrivs det att resmål med sämre tillgänglighet och turismutbud än 

närliggande destinationer kan hamna i en attraktionsskugga. 

Skuggdestinationerna riskerar att förlora intäkter på grund av att turister till 

exempel väljer att bo någon annanstans under sin vistelse (Brambini & Vang, 

2013).  

 

Med utgångspunkt i detta vill denna studie undersöka möjligheter och utmaningar 

för samarbetet, samt om och på vilket sätt Bjurholms kommun kan befinna sig i 

Umeås skugga. 

 

 

3. METOD 

 

3.1. Fallstudie 
 

För att besvara syftet med denna studie har en fallstudie använts. Enligt 

Denscombe (2009) kännetecknas en fallstudie av att den endast fokuserar på en 

enda undersökningsenhet. I detta fall är den undersökningsenhet som studeras 

Umeåregionen. Anledningen till att detta fall valdes för att studera 

kommunöverskridande turismsamarbeten beror bland annat på praktiska 

omständigheter. Under uppsatsperioden befann sig forskaren i Umeå, vilket 

gjorde de berörda kommunerna mer lättillgängliga. Dessutom ansågs också detta 

fall vara lämpligt att studera med tanke på att regionen består av både mer urbana 

och rurala områden. Detta kan vara av intresse för att se hur kommunernas 

olikartade förutsättningar påverkar samarbetets funktion. Vidare var detta också 

anledningen till att just Umeå kommun och Bjurholms kommun valdes som 

undersökningsobjekt då dessa kommuner är mycket olika varandra. Å ena sidan 

karaktäriseras Umeå kommun av ett stadsliv medan Bjurholms kommun å andra 
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sidan kännetecknas av landsbygdsområden, vilket gör att kommunerna kan anses 

representera centrum respektive periferi inom den valda Umeåregionen. 

 

Fördelen med fallstudien som undersökningsstrategi är framförallt att det 

möjliggör studier på djupet, vilket inte hade varit möjligt med till exempel en 

surveyundersökning. Fallstudien lägger också ett ökat fokus på sociala processer 

och relationer (Denscombe, 2009). Denna studie ämnar undersöka kommunernas 

relationer till varandra och hur detta påverkar samarbetet, varför fallstudien 

ansågs vara en lämplig forskningsstrategi. Vidare ansågs också fallstudien vara 

användbar eftersom den gör det möjligt att nå djupare insikter om coopetition, 

vilket kan behövas med tanke på att ämnet fortfarande är relativt ostuderat inom 

turismen. Enligt Walley (2007) är fallstudier en lämplig strategi för att studera 

coopetition.  

 

Samtidigt kritiseras dock fallstudier för att resultatet är svårt att generalisera. En 

kritik som härrör från det faktum att fallstudien just fokuserar på endast ett (eller 

ett fåtal) fall (Denscombe, 2009). Dock är det viktigt att här poängtera att även 

om ett fall till viss del är unikt, så är det också en del av en större kategori. 

Möjligheten att tillämpa resultatet på andra fall bestäms till stor del av hur likt det 

specifika fallet är övriga fall i samma kategori (Denscombe, 2009).  

 

 

3.2. Intervjuer 
 

Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen 

kännetecknas av att den vill få fram djupgående och detaljerad information om 

det som studeras (Johannessen & Tufte, 2003). Detta gäller också för denna studie 

eftersom den syftar till att undersöka olika aktörers upplevelser av Umeåregionens 

samarbete, varpå stor vikt läggs vid intervjupersonernas tankar och resonemang 

kring ämnet. Denna studie använder semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Enligt Denscombe (2009) är denna metod särskilt 

användbar när forskaren vill ta del av människors erfarenheter, uppfattningar och 

synsätt, vilket var vad som önskades göra med denna studie. En av fördelarna med 

intervjuer är just möjligheten att få djupgående information, vilket också skapar 

goda förutsättningar för att forskaren ska få nya insikter om det studerade ämnet 

(Denscombe, 2009). Dessutom är en annan styrka med intervjuer att den lägger 

stort fokus på intervjupersonen och på vad denna tycker är relevant. Genom att 

ställa öppna frågor får respondenten möjlighet att beskriva något med sina egna 

ord (Dunn, 2016).  

 

Samtidigt menar Denscombe (2009) att forskaren måste vara medveten om den 

noggranna planeringen som intervjuer kräver. Här måste hänsyn tas till om 

datainsamlingsmetoden är praktiskt genomförbar. Dels kan det handla om att det 
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ska vara möjligt att få tag i intervjupersoner, dels att intervjuerna inte ska vara för 

tidskrävande eller innebära för stora kostnader (Denscombe, 2009). I detta fall 

ansågs dock inte något av detta vara ett alltför stort hinder för att intervjuer skulle 

kunna genomföras.  

 

 

3.2.1. Urval 
 

I denna studie används ett subjektivt urval. Deltagarna till studien valdes medvetet 

ut utifrån deras specifika kunskaper och kvaliteter. Subjektivt urval passar bra när 

forskaren på förhand har en viss kunskap om det som ska studeras och därmed 

kan välja personer som besitter värdefull information om ämnet (Denscombe, 

2009). Fördelen med subjektivt urval är att det kan bidra till att ytterligare belysa 

forskningsfrågan eftersom informanterna kan antas ha goda kunskaper inom 

området (Denscombe, 2009). 

 

Vidare innehåller också den valda urvalsmetoden vissa inslag av snöbollsurval. 

En del av deltagarna i studien föreslog andra personer som de trodde skulle kunna 

vara av intresse för studien, varpå dessa sedan kontaktades och i vissa fall 

inkluderades i urvalet. Detta stämmer överens med snöbollsurvalet som 

kännetecknas av att deltagarna i studien hänvisar forskaren vidare till nya möjliga 

deltagare (Denscombe, 2009). 

 

Totalt har fem informanter inkluderats i undersökningen. Av dessa representerar 

två personer Umeå och två personer Bjurholm. Gällande de personer som 

representerar Umeå så arbetar en av dem på kommunen medan den andra 

representerar näringslivet. Av informanterna från Bjurholm är en person en 

kommunal aktör medan den andra är en privat aktör. Slutligen är den femte 

deltagaren i studien en person från Umeåregionens officiella destinationsbolag 

Visit Umeå. Anledningen till att denna person inkluderades i urvalet var att den 

antogs kunna bidra med mer övergripande information om samarbetet mellan 

kommunerna. Att på detta sätt inkludera informanter med skiftande yrken och 

arbetsroller gjordes för att det ansågs kunna bidra till olika perspektiv på 

samarbetet och vad det finns för möjligheter och utmaningar med detta. 

Gemensamt var dock att samtliga personer inkluderades i undersökningen 

eftersom de ansågs kunna bidra med värdefulla kunskaper och erfarenheter kring 

ämnet. I tabell 1 visas en sammanställning av informanterna.  
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Tabell 1. Sammanställning av informanter i studien. 

Informant 

 

Arbetsroll 

Informant 1 

Kvinna 

Anställd inom Umeå Kommun som arbetar 

med besöksnäringen  

Informant 2 

Kvinna 

Hotelldirektör för hotell i Umeå 

Informant 3 

Kvinna 

Anställd inom Bjurholms Kommun som 

arbetar med besöksnäringen 

Informant 4 

Man 

Turistföretagare i Bjurholm 

Informant 5 

Kvinna 

Anställd Visit Umeå AB 

 

Källa: Författaren 

 

 

3.2.2. Genomförande 
 

Inom ramen för denna studie genomfördes fem individuella semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna analyserades genom en tematisk analys. Arbetet med att 

kontakta möjliga deltagare till studien började med att fastställa vilka personer 

som kunde tänkas ha kunskap om det aktuella området. Detta skedde i en löpande 

process, då nya potentiella deltagare kunde identifieras allt eftersom studien 

fortgick. När personerna identifierats söktes kontaktuppgifter till dessa via 

internet, varefter de aktuella personerna kontaktades via mail. I mailet bifogades 

ett informationsbrev som bland annat innehöll information om studien, 

genomförandet av intervjun samt kontaktuppgifter. I de fall som personen ville 

delta i intervjun skickades också vid ett senare tillfälle en del generella teman som 

intervjun skulle behandla. Anledningen till att skicka teman var att informanterna 

i förväg skulle få kännedom om vad intervjun skulle handla om så att de kunde 

förbereda sig om så önskades. Vid fyra av de fem intervjuerna bokades intervjun 

in via mail, vid det återstående tillfället gjordes detta via telefon. Av de inbokade 

intervjuerna var två telefonintervjuer och tre personliga intervjuer. Anledningen 

till att genomföra telefonintervjuer berodde främst på tidsbrist eller personliga 

förhinder. Fördelen med telefonintervjuer är att de är mer tidseffektiva och mindre 

kostsamma än personliga intervjuer (Bryman, 2018). En annan fördel med 

telefonintervjuer är att de kan minska risken för att intervjupersonens svar 

påverkas av forskaren, då de inte befinner sig i samma rum. Dock kan det faktum 

att personerna inte ser varandra också vara en nackdel eftersom forskaren går 

miste om det kroppsspråk och minspel som hade blivit synligt vid personliga 

intervjuer (Bryman, 2018).  

 

Innan intervjuerna genomfördes förbereddes intervjuguider till intervjuerna. 

Totalt skapades två olika intervjuguider, en för de kommunala aktörerna och en 
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för informanterna från näringslivet (se bilaga 1 och 2).  Anledningen till att två 

olika intervjuguider skapades var att de bättre skulle passa de olika informanterna 

och deras arbetsroller. Dock fick även dessa till viss del anpassas efter varje 

specifikt intervjutillfälle för att spegla just den personens erfarenheter och 

kunskaper. Gemensamt för intervjuguiderna var att de innehöll olika teman och 

frågor som önskades behandlas under intervjun. Anledningen till att 

intervjuguider utformades var för att påminna om vilka ämnen som skulle 

diskuteras under intervjun. Dessutom ansågs detta vara ett bra sätt att låta 

informanten tala fritt samtidigt som samtalet hålls kvar vid de förbestämda 

temana. Att utgå från intervjuguider är vanligt vid semistrukturerade intervjuer 

(Dunn, 2016). Detta var också den intervjumetod som användes i denna studie, 

både vid de personliga intervjuerna och telefonintervjuerna. En semistrukturerad 

intervju kännetecknas av att intervjuaren har färdiga teman och ämnen att utgå 

ifrån men att frågornas ordningsföljd kan variera (Denscombe, 2009). Beroende 

på hur deltagarna i studien svarade kunde intervjuns upplägg ändras, vilket gjorde 

intervjuerna mer flexibla.  

 

Valet av tidpunkt för intervjuerna bestämdes i samråd med respektive informant 

och grundades på praktiska orsaker. Tre av intervjuerna ägde rum i april och två 

av intervjuerna ägde rum i maj, varav samtliga på vardagar. Valet av plats för de 

personliga intervjuerna skedde också i samråd med varje informant, där alla valde 

att genomföra intervjun på sin arbetsplats. Att låta informanten bestämma var 

intervjun skulle äga rum ansågs fördelaktigt eftersom det möjliggör för dem att 

välja en plats där de känner sig bekväma, vilket i sin tur kan främja 

intervjusamtalet. Vidare är det också av största vikt att genomföra intervjun i en 

tyst miljö där risken för att bli avbrutna eller störda är liten (Denscombe, 2009). 

Samtliga intervjuer ägde rum utan några störningar och miljön var därmed inte 

något problem vid någon av intervjuerna.  

 

Varje intervjutillfälle startade med att jag presenterade mig själv samt beskrev vad 

studien handlar om. Därefter informerades deltagarna om intervjuns 

förutsättningar samt blev tillfrågade om intervjun fick spelas in. Samtliga 

informanter godkände ljudinspelningen. För att kunna skriva ner viktiga saker 

som sades samt för att lättare behålla fokus på intervjusamtalet fördes även 

anteckningar under intervjun. I huvudsak följde intervjuernas upplägg 

intervjuguidernas, även om vissa anpassningar gjordes för varje specifikt 

intervjutillfälle. Gemensamt för samtliga intervjuer var att de började med enklare 

frågor, varefter mer reflekterande frågor introducerades. Ett exempel på detta är 

att intervjuerna inleddes med att informanten fick berätta lite om sitt yrke samt 

sin arbetsroll. Anledningen till att intervjuerna började med en mer konkret fråga 

var att informanten fick chans att vänja sig vid intervjun samtidigt som forskaren 

också fick relevant bakgrundsinformation (Denscombe, 2009). När det sedan var 

dags för att avsluta intervjun tillfrågades informanten om den hade något mer den 
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ville tillägga, varefter ett tack uttrycktes för att den ville delta i intervjun. 

Intervjuerna varade mellan 25-40 min.  

 

 

3.2.3. Tematisk analys 
 

Kvalitativa studier resulterar ofta i en stor mängd insamlade data, vilket gör det 

nödvändigt att bearbeta och sortera innehållet för att lättare kunna identifiera 

viktiga ämnen samt mönster i materialet (Grønmo, 2006). För att göra detta 

användes i denna studie en tematisk analys. En fördel med den tematiska analysen 

är dess stora flexibilitet. Analysmetoden är inte bunden till en specifik teori, vilket 

gör att den kan tillämpas i en rad olika sammanhang (Braun & Clarke, 2006).  

 

Det första som gjordes för att kunna genomföra den tematiska analysen var att 

transkribera de inspelade intervjuerna. Att själv genomföra transkriberingen har 

huvudsakligen två fördelar, dels har man som närvarande vid intervjun bättre 

förutsättningar att förstå vad som sades, dels innebär det också en möjlighet att 

bekanta sig med materialet (Dunn, 2016). Intervjuerna skrevs ut i sin helhet för 

att säkerställa att inget missades som i ett senare skede kunde vara av relevans för 

analysen. För att få en helhetsbild av intervjun samt för att ytterligare lära känna 

data lästes texten igenom från start till slut efter att respektive intervju 

transkriberats. På detta sätt kunde också analysarbetet påbörjas eftersom det 

gjorde det möjligt att skapa sig en första uppfattning om innehållet och vilka 

möjliga mönster som skulle kunna identifieras. 

 

Nästa steg i analysarbetet bestod av att koda data. Koder skapades för det material 

som ansågs vara relevant för studiens syfte och frågeställningar. Varje kod kunde 

representera allt ifrån enstaka ord, till fullständiga meningar eller ett helt stycke. 

Gemensamt var att alla koder ansågs representera något viktigt i texten och 

därmed vara av betydelse för analysen. Efter att koder hade skapats fortsatte 

arbetet genom att sortera dessa och försöka sammanställa dem i olika 

övergripande teman. Här lades ett ökat fokus på kodernas och temanas relation 

till varandra, gällande vad som skulle kunna bli huvudteman respektive subteman. 

Arbetet med detta var inte någon linjär process utan både koder och teman 

förfinades ständigt. En del koder fick förkastas medan andra kunde kombineras 

eller skapa helt nya teman. Viktigt var dock att temana skulle vara internt 

homogena och externt heterogena (Braun & Clarke, 2006). Informationen inom 

varje tema ska vara sammanhängande samtidigt som det borde finnas tydliga 

skillnader mellan temana. När detta var uppfyllt och temana ansågs kunna ge en 

tillfredställande bild av materialet, namngavs de olika temana efter vad som 

ansågs vara kärnan i varje tema. Därefter valdes citat ut för att kunna belysa och 

illustrera temats innebörd. Totalt skapades två övergripande teman, ”samarbetet 

mellan aktörerna” och ”möjligheter och utmaningar med samarbetet”. Till det 
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första huvudtemat skapades även två subteman, vilka namngavs som 

”samarbetsprocessen” samt ”konkurrensförhållande”. Även det andra huvudtemat 

fick ett antal subteman. Dessa är ”finnas i ett större sammanhang”, ”kommunernas 

olika förutsättningar”, ”kontrasten mellan stad och land” samt ”Umeå som nav”. 

För ett exempel på relationen mellan koder, subteman och teman, se tabell 2. 

 

 
Tabell 2. Kodningsschema. 

Kod Subtema Tema 

Umeåregionen har en lång 

bakgrund 

Samarbetsprocessen Samarbetet mellan aktörerna 

Van vid att samarbeta inom 

regioner i norra Sverige 

Samarbetsprocessen Samarbetet mellan aktörerna 

Rekommenderar andra 

företag 

Konkurrensförhållande Samarbetet mellan aktörerna 

Samarbete eller konkurrens 

beror på vilket sammanhang 

det handlar om 

Konkurrensförhållande Samarbetet mellan aktörerna 

 

Källa: Författaren 

 

 

3.3. Metoddiskussion 
 

I denna studie användes kvalitativa intervjuer då det ansågs vara mest lämpligt 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. En vanlig kritik mot intervjuer är att 

forskarens identitet kan påverka informantens svar, särskilt vid intervjuer som rör 

känsliga eller personliga ämnen (Denscombe, 2009). I detta fall ansågs inte temat 

för intervjuerna innebära varken känsliga eller personliga ämnen, då det var 

informanternas yrkesmässiga kunskaper som låg i fokus. Dock kan en annan 

tänkbar nackdel med intervjuer vara att informantens svar påverkas av vetskapen 

av att insamlat material kommer att användas till en studie. Särskilt i de fall 

informanten är tveksam om den bör dela med sig av viss information eller inte. 

För att undvika att påverka informanternas svar vid intervjutillfället så strävades 

det efter att ställa öppna frågor och behålla ett neutralt förhållningssätt till de svar 

som gavs. 

 

Inom ramen för detta arbete har det varit nödvändigt att göra vissa avgränsningar 

gällande vad som studeras. Studien undersöker endast två kommuner inom 

Umeåregionens turismsamarbete. Dessutom kan studien kritiseras för att basera 

resultatet på fem intervjuer, vilket inneburit att det endast intervjuats ett fåtal 

personer från respektive kommun samt från olika verksamhetsområden. Till 

exempel intervjuas endast en person från näringslivet från respektive kommun, 

vilket gör att dessa personers uppfattningar inte kan antas spegla näringslivets 
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totala uppfattning från den kommunen. Med bakgrund i detta bör därför denna 

studie ses som en pilotstudie till ett större forskningsprojekt, där fler aktörer samt 

fler kommuner undersöks. 

 

 

3.3.1. Validitet och tillförlitlighet 
 

Inom kvalitativ forskning finns det vissa svårigheter med att bedöma studiens 

trovärdighet eftersom undersökningen inte går att upprepa på samma sätt som 

inom kvantitativ forskning. Trots detta bör forskaren sträva efter att visa att 

studiens slutsatser är ”riktiga” (Denscombe, 2009). Begreppet validitet är centralt, 

vilket handlar om i hur hög grad data är exakt och träffsäkert (Denscombe, 2009). 

För att bemöta denna kvalitetsaspekt kan kvalitativa forskare kontrollera 

datamaterialets rimlighet. Här bör forskaren göra en bedömning av huruvida 

informanterna kan anses ha goda kunskaper om det studerade ämnet (Denscombe, 

2009). I denna studie gjordes bedömningen att samtliga informanter hade 

värdefulla erfarenheter och synpunkter att bidra med, då alla arbetar inom 

besöksnäringen och är yrkesverksamma inom det geografiska området som 

studeras. Vidare kan forskaren använda sig av triangulering för att stärka 

validiteten (Denscombe, 2009). En av de metoder som finns tillgängliga är 

datatriangulering, vilket innebär att forskaren använder sig av olika 

informationskällor. Genom att denna studie inkluderar informanter med 

varierande bakgrund gällande arbetsroll och kommuntillhörighet kan ämnet 

belysas ur olika perspektiv. Dessutom är det också fördelaktigt att intervjua flera 

personer eftersom det gör det möjligt att hitta återkommande teman i utskrifterna, 

vilket tyder på att det specifika ämnet är av vikt för flera informanter (Denscombe, 

2009). Slutligen kan även respondentvalidering fungera som ett sätt att bemöta 

studiens validitet eftersom det gör det möjligt att kontrollera med informanterna 

om man förstått något rätt (Denscombe, 2009). I denna studie har detta skett 

genom att informanterna blivit ombedda att förtydliga vad de menat om det 

funnits några oklarheter, samt att de i slutet av intervjun blivit tillfrågade om de 

haft något mer att tillägga eller om de haft några övriga kommentarer kring det 

som diskuterats.  

 

En annan central aspekt är studiens tillförlitlighet. Denna kvalitetsaspekt kan 

bemötas genom att tillhandahålla en fullständig redogörelse för 

forskningsprocessen och de beslut som legat till grund för studiens slutsatser 

(Denscombe, 2009; Bryman, 2018). I denna studie görs en noggrann beskrivning 

av vald datainsamlingsmetod, urval samt analysmetod. Dessutom beskrivs också 

genomgående för- och nackdelar med vald metod för att läsaren ska kunna 

förhålla sig kritisk till resultatet samt göra en bedömning av studiens pålitlighet.  
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3.3.2. Etiska överväganden 
 

Det svenska Vetenskapsrådet har utarbetat ett antal etiska riktlinjer att förhålla sig 

till vid forskning. Riktlinjerna är samlade i individsskyddskravet, vilket i sin tur 

består av fyra huvudsakliga delkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om 

studiens syfte samt om vad de har för roll i undersökningen (Johannessen & Tufte, 

2003). I denna studie har detta krav bemötts genom att informera deltagarna om 

studiens syfte, att intervjun är en del av ett examensarbete samt vad som var 

anledningen till att just dem kontaktades. Samtyckeskravet betyder att 

undersökningsdeltagarna ska godkänna att delta i studien samt att de ska ha rätt 

att självständigt bestämma över sin medverkan (Johannessen & Tufte, 2003). För 

att bemöta samtyckeskravet informerades informanterna om att deltagandet i 

studien är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan närsomhelst. 

Dessutom gavs information om att de har rätt att hoppa över frågor som de inte 

vill svara på. Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarnas personliga 

uppgifter ska hanteras med största försiktighet och förvaras på ett säkert sätt 

(Johannessen & Tufte, 2003). I denna studie informerades deltagarna om på vilket 

sätt materialet kommer att användas samt hur deras personliga uppgifter kommer 

att hanteras. I samband med detta togs beslutet att inte använda deras namn i 

uppsatsen, även om det var okej att deras yrkestitel framgick. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att insamlade uppgifter endast får användas för 

forskningsändamål och inte i andra syften (Johannessen & Tufte, 2003). Med 

bakgrund i detta tydliggjordes det därför för informanterna att informationen som 

de delar med sig av under intervjun endast kommer att användas till denna studie.  

 

 

4. RESULTAT 

 
I detta kapitel redovisas resultatet från intervjuerna. Rubrikerna motsvarar de 

teman som identifierats i den tematiska analysen. Den första huvudrubriken 

”samarbetet mellan aktörerna” avser att besvara frågeställning ett och två. Denna 

består av två underrubriker, ”samarbetsprocessen” och ”konkurrensförhållande”. 

Den andra huvudrubriken ”möjligheter och utmaningar med samarbetet” avser att 

besvara frågeställning tre. Denna består av fyra underrubriker, ”finnas i ett större 

sammanhang”, ”kommunernas olika förutsättningar”, ”kontrasten mellan stad och 

land” samt ”Umeå som nav”.  
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4.1. Samarbetet mellan aktörerna 

 

4.1.1. Samarbetsprocessen 
 

Av intervjuerna framgår det att samarbetet mellan kommunerna går långt tillbaka 

i tiden. Dessutom påtalar två av informanterna att samarbetet också sker inom 

andra områden och samhällsfunktioner förutom turism, vilket de menar är en 

fördel även för turismsamarbetet.  

 

”Umeåregionen har ju ett väldigt brett samarbete inom mer områden än bara 

besöksnäringen, vilket också är bra för besöksnäringen för att då hittar man 

återigen olika knytpunkter, olika drivkrafter, olika styrkor som vi också kan 

använda för besöksnäringen.” – Informant 5, Visit Umeå 

 

Utöver detta beskriver också informanterna att det är fördelaktigt eftersom 

samarbetet redan är etablerat samt att parterna redan känner varandra sedan innan. 

Dessutom poängterar en av informanterna från Umeå att man är väldigt van vid 

att samarbeta över större områden i norra Sverige, då man ofta är beroende av 

detta för att synas. Dock beskrivs det att turismsamarbetet har förändrats en del 

med tiden. Förut skedde samarbetet genom ett samverkansavtal mellan 

kommunerna, medan det nuförtiden sker genom ett uppdragsavtal mellan 

kommunerna inklusive Visit Umeå. Skillnaden mellan dessa avtal beskrivs vara 

att arbetet nu sker privat eftersom Visit Umeå sedan årsskiftet även fått i uppdrag 

att ha hand om privatturismen i regionen.  

 

Vidare beskriver en av informanterna från Umeå att det huvudsakliga syftet med 

turismsamarbetet är att öka antalet inresande till regionen, vilket samtliga är 

överens om görs på bästa sätt genom att samordna destinationsutvecklingsarbetet 

i hela regionen. Mer specifikt beskriver tre av informanterna att samarbetet sker 

genom att en anställd på Visit Umeå fungerar som kontaktperson för samarbetet, 

vilken har som uppgift att åka ut till kommunerna och hjälpa och stötta dem i olika 

frågor. Dessutom nämner också informanterna att de har en gemensam 

marknadsföring där innehåll lyfts från hela Umeåregionen, samt att de samarbetar 

inom områden som rör producerandet av informationsmaterial samt 

besöksnäringsstatistik. 

 

 

4.1.2. Konkurrensförhållande 
 

Båda informanterna som representerade de kommunala aktörerna poängterar att 

kommunerna är starkare tillsammans och att de kan göra mer som en enhetlig 

destination än om varje kommun hade arbetat var för sig. Dessutom menar de att 
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kommunerna ser på regionens utveckling utifrån ett långsiktigt perspektiv där 

fokus ligger på det breda planet och hur hela destinationen ska kunna bli bättre. 

 

”Vi som stor organisation tittar ju på det som ett helhetsperspektiv och ett 

helhetskoncept i det och ser på vilket sätt kan vi erbjuda kunden bästa möjliga 

nytta i det.” – Informant 1, Umeå 

 

Fortsättningsvis visar intervjuerna att det även på företagsnivå finns en växande 

vilja att samarbeta. Bland annat menar en av informanterna från Umeå att 

företagen har blivit bättre på att se helheten och förstå att deras kunder kommer 

någonstans ifrån och att dem också ska vidare någonstans senare. Dessutom 

menar flertalet informanter att företagen har bättre koll på varandra och att dem i 

högre grad rekommenderar andra företag till besökare i regionen. Majoriteten av 

informanterna förklarar också att man försöker hitta paketerbjudanden både inom 

och mellan kommunerna samt att företagen också samarbetar genom att dela 

resurser med varandra. Exempelvis nämner två av informanterna att företagen kan 

hjälpa varandra med material samt att diskutera fram lösningar på gemensamma 

problem. 

 

Samtidigt beskriver också båda informanterna från kommunen att det finns en 

slags självbevarelsedrift att vilja lyfta den egna kommunen, samt att vilja få fler 

gäster till just sitt företag. Alla företag vill att det ska gå bra för sin egen 

verksamhet och varje företagare måste jobba för att gå runt ekonomiskt. Här 

menar informanterna att konkurrensen mellan företagen är fördelaktig då det 

innebär att varje aktör måste utvecklas och bli bättre själv. Dock poängterar också 

samtliga informanter att samarbetstänket är det som dominerar. 

 

”…jag tycker att vi har kommit väldigt långt där med att inte känna 

konkurrensen mellan kommunerna […] vi är ju liksom inte bättre som lag än 

vad den sämsta levererar just den dagen.” – Informant 1, Umeå 

 

Vidare framgår det av intervjuerna att synen på samarbete och konkurrens kan 

skifta beroende på vilket sammanhang det rör sig om. Exempelvis beskriver en av 

informanterna från Umeå att företagen vid vissa tillfällen samarbetar för att 

marknadsföra ett större turismutbud medan de vid andra tillfällen endast 

marknadsför sitt eget varumärke. Dessutom menar informanten att graden av 

samarbete och konkurrens kan bero på hur länge man känt varandra, då det tar tid 

att bygga upp ett förtroende för att samarbeta. 
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4.2. Möjligheter och utmaningar med samarbetet 

 

4.2.1. Finnas i ett större sammanhang 
 

När det gäller byggandet av en destination så framhåller majoriteten av 

informanterna betydelsen av att finnas i ett större sammanhang. Här beskrivs det 

att det endast är storstäderna som har så pass mycket inresande besökare att de 

kan stå på egna ben. Att samarbeta ses i många fall som en självklarhet och något 

som är givet på förhand för att kunna lyckas inom turismbranschen. 

 

”…att skapa den här destinationskontexten, alltså att hitta företag som vill 

samarbeta med varandra, bygga gemensamma produkter, att hitta gemensamma 

målgrupper och marknader, det är så man bygger en destination i dagsläget.” – 

Informant 5, Visit Umeå 

 

Vidare framgår det av intervjuerna att samarbetet är av största betydelse för att 

kunna synas på kartan, då respektive kommun bara är en liten del av världen. Här 

menar en av informanterna från Bjurholm att kommunerna kan marknadsföra sig 

själva mot angränsande kommuner och län, men att ska de vända sig mot långväga 

turister måste de samla sina krafter för att kunna nå ut. Tre av informanterna 

framhåller att samarbeten är särskilt viktiga eftersom en turist inte bryr sig om 

kommungränserna utan endast om reseanledningen, vilket gör det viktigt för varje 

destination att ha ett brett erbjudande och många besöksmål. 

 

Samtidigt menar en av informanterna från Bjurholm att regionen egentligen är för 

liten ur ett större perspektiv. Flertalet informanter beskriver att samarbeten sker 

på flera olika geografiska nivåer, alltifrån Umeåregionens samarbete till Region 

Västerbotten Turism till Visit Sweden, och att alla dessa organisationer har olika 

ansvarsområden. 

 

 

4.2.2. Kommunernas olika förutsättningar 
 

Av intervjuerna framgår det att samtliga studerade aktörer anser att kommunerna 

har olika förutsättningar när det gäller att utveckla besöksnäringen. Mer specifikt 

beskrivs det att turistnäringen prioriteras i Umeå medan den inte får lika stort 

fokus i Bjurholm. Informanterna menar att skillnaden i prioritet mellan 

kommunerna beror på kommunernas olika tillgångar, där det i Umeå finns 

ekonomiska resurser samtidigt som det i Bjurholm ofta saknas de finansiella 

medel som krävs för att genomföra vissa projekt. Enligt informanterna innebär 

kommunernas olika förutsättningar att det blir extra viktigt med samarbetet, då 

det betyder att de kan göra saker gemensamt och på så sätt få en större ekonomisk 
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utdelning. En av informanterna från Bjurholm förklarar att den gemensamma 

marknadsföringen är mycket central eftersom de själva aldrig skulle ha varken 

tid, pengar eller personal för att kunna åka på större mässor. Dessutom beskrivs 

det att en annan fördel är det kunskapsutbyte som de får ut av samarbetet. 

 

”…om jag sitter fast i någon fråga, då kan jag vända mig till någon kollega i 

någon annan kommun och fråga, ja men, hur har ni löst det här eller hur brukar 

ni göra eller ja, att man har det här nätverket och kan hjälpas åt och ge tips och 

råd och ja, hitta gemensamma lösningar, det är mycket värdefullt.” – Informant 

3, Bjurholm 

 

Samtidigt beskrivs det också att kommunernas varierade tillgång till resurser även 

kan innebära utmaningar i och med att alla inte har möjlighet att bidra på samma 

sätt vid resurssättning av gemensam strategi eller handlingsplan. Dock menar 

informanterna att det här gäller att visa ömsesidig respekt och förståelse för att 

kommunerna har olika förutsättningar. 

 

Vidare framgår det av intervjuerna att kommunerna skiljer sig kraftigt åt gällande 

vilka saker som lyfts fram. Samtliga informanter är nämligen överens om att 

Umeå är en tillväxtregion som har ett starkt näringsliv med universitetet och 

sjukhuset som viktiga motorer, medan Bjurholm å andra sidan karaktäriseras av 

en vacker miljö och många naturbaserade aktiviteter. Enligt informanterna 

innebär skillnaderna mellan kommunerna både möjligheter men också stora 

utmaningar. Exempelvis menar informanterna att utmaningar kan vara att det 

inom regionen finns både väldigt stora men också väldigt små företag som ska 

verka tillsammans, såväl som att det finns skillnader i företagens mognad samt 

inriktning. Dessutom menar en av informanterna från Umeå att en annan 

utmaning är att allting alltid ska vara rättvist. Här menar nämligen personen att 

det inte alltid är det bästa alternativet att dela lika, även om det innebär att någon 

aktör får vänta ett antal år innan det får utdelning. 

 

 

4.2.3. Kontrasten mellan stad och land 
 

Intervjuerna visar att skillnaderna mellan kommunerna också kan ses som en 

fördel, då det innebär ett större utbud av aktiviteter och besöksmål. Här menar 

informanterna att kommunerna kan stå för olika delar i erbjudandet. Umeå kan 

erbjuda kultur, shopping och evenemang, medan Bjurholm kan erbjuda en 

trevlig naturmiljö, fartfyllda aktiviteter samt tystnad och fridfullhet. 

 

”…det är ju just vår fördel att vi dels har Norrlands största stad Umeå så nära 

intill, men samtidigt att vi har den här landsbygden runt omkring med alla fina 

aktiviteter och naturen…” – Informant 3, Bjurholm 
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Dessutom beskriver informanten från Visit Umeå att skillnaderna mellan 

kommunerna också används aktivt vid marknadsföringen av regionen. 

Destinationens varumärkesplattform och affärsidé bygger på just kontrasterna 

mellan en urban stadsmiljö och det som i kommunikationen kallas för vildmark. 

Vidare menar också samtliga informanter att kombinationen av dessa delar bidrar 

till ett bättre erbjudande då kommunerna kompletterar varandra, vilket i sin tur 

innebär möjligheter att nå fler målgrupper. Dock beskriver en av informanterna 

från Umeå att detta även kan vara en utmaning då det gäller att hitta rätt individer 

för rätt resmål, en del vill ha storstad, andra vill ha natur och en del vill ha både 

och. 

 

Fortsättningsvis är samtliga informanter eniga om att en annan utmaning är de 

begränsade transportmöjligheter som finns inom destinationen. Här beskrivs det 

att det finns goda kommunikationer till Umeå, men att det sedan finns svårigheter 

att ta sig till kranskommunerna på grund av långa avstånd och få bussförbindelser. 

Dessutom menar informanterna att detta blir än mer problematisk då många av de 

aktivitetsföretag som turisterna vill besöka inte finns i kommunernas centralorter. 

Ofta krävs det tillgång till bil för att resa runt i regionen, vilket skapar problem då 

många av destinationens internationella turister vill undvika att köra bil under 

vintertid.  

 

”Många företag arbetar ju framförallt vintertid och då är ju frågan hur 

besökarna från Italien ska komma till dem om de inte vill köra bil i januari och 

då har dem ett jättedilemma.” – Informant 1, Umeå 

 

 

4.2.4. Umeå som nav 
 

Av intervjuerna framgår det att samtliga informanter anser att närheten till en 

större stad är fördelaktigt. Umeå som stad har ett stort utbud av restauranger samt 

ett högt antal kommersiella övernattningar, vilket ses som en enorm tillgång för 

hela regionen. Informanterna menar att det stora serviceutbudet i Umeå skapar 

stora möjligheter för kranskommunerna att få besökarna att uppleva även det dem 

har att erbjuda. Majoriteten av informanterna är nämligen överens om att 

Bjurholm i sig är en ganska svår produkt att sälja eftersom det är en så liten 

kommun som få känner till. En av informanterna från Umeå menar att det kan 

vara fördelaktigt att använda Umeå som ett nav för att sedan kunna sälja de andra 

kommunernas aktiviteter och besöksmål. 

 

”Det intressanta när man hittar samarbeten, det är att man kanske använder 

Umeå som stad och som kännetecken för att sedan kunna sälja in en annan 

kommun eller en annan aktör på köpet av den…” – Informant 2, Umeå 
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Majoriteten av informanterna menar att Umeå saknar aktivitetsföretag medan 

Bjurholm har brist på boende, vilket gör att kommunerna kompletterar varandra. 

Samtidigt menar dock båda informanterna från Bjurholm att det även finns 

nackdelar med att en del turister väljer att bo i Umeå medan de besöker 

aktivitetsföretagen i kranskommunerna. Detta eftersom det också innebär att 

turisterna stannar en kortare tid i Bjurholm, vilket gör att kommunen går miste 

om intäkter. 

 

”…rent ur den turistekonomiska synvinkeln, så skulle det ju vara fördelaktigt att 

ha ett boende här och kunna erbjuda dem att stanna kvar och spendera mera 

pengar på fler aktiviteter.” – Informant 3, Bjurholm 

 

 

5. DISKUSSION 

 

5.1. Samarbetet mellan aktörerna 
 

Av resultatet framgår det att turismsamarbetet i regionen har en lång historia och 

att kommunerna länge sett nyttan av att arbeta tillsammans. Samarbetet startades 

på initiativ av kommunerna, vilket kan relateras till det Magadán och Rivas (2015) 

beskriver som att samarbetet är politiskt drivet. Ett politiskt drivet samarbete har 

en ’top-down’-struktur där personer på den styrande nivån uppmärksammat 

behovet av att samarbeta. Wood och Gray (1991) och Bramwell och Lane (2000) 

framhäver att samarbete respektive partnerskap handlar om att olika parter 

engagerar sig i en gemensam fråga eller problemområde. I detta fall skulle den 

gemensamma frågan vara att öka antalet inresande till regionen eftersom det är 

det övergripande syftet med samarbetet. 

 

Intervjuerna visade att kommunerna ser på destinationsutvecklingsarbetet utifrån 

ett helhetsperspektiv där de jobbar för att attrahera besökare till hela regionen. 

Aktörerna framhåller betydelsen av att arbeta tillsammans, där den gemensamma 

marknadsföringen lyfts fram som särskilt viktig. Dock framgår det också av 

intervjuerna att det finns en viss konkurrens mellan både kommunerna och 

företagen när besökarna väl är på plats i regionen. Alla aktörer vill framhäva sin 

egen kommun och sitt eget företag. Detta stämmer väl överens med tidigare 

studier som funnit att aktörer inom turism dels samarbetar på en destinationsnivå, 

dels konkurrerar på en lokal nivå (Pesämaa & Eriksson, 2010). Att kommunerna 

och företagen konkurrerar med varandra anses dock inte vara något konstigt utan 

snarare en naturlig del av processen. Konkurrensen mellan aktörerna anses driva 

utveckling och på så sätt även gynna samarbetet. Bengtsson och Kock (2000) 
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beskriver att kombinationen av samarbete och konkurrens är den mest 

fördelaktiga relationen då aktörerna både kan hjälpas åt samtidigt som de också 

tvingar varandra att bli bättre.  

 

Det faktum att samarbetet ser olika ut på destinationsnivån jämfört med den lokala 

nivån skulle kunna förklaras av att aktörerna har olika syften och mål med sina 

verksamheter. Kylänen och Rusko (2011) menar att aktörer på den strategiska 

nivån ser på turismutvecklingen ur ett mer långsiktigt perspektiv, medan aktörer 

på den operativa nivån har ett mer kortsiktigt perspektiv. Detta stämmer väl 

överens med resultatet från denna studie som visade att kommunerna ser på 

utvecklingen utifrån ett långsiktigt perspektiv medan företagarna ständigt måste 

se till att sin verksamhet går runt ekonomiskt. Vidare är kommunerna offentliga 

aktörer som är icke-vinstdrivande, medan företagen är privata aktörer och därmed 

vinstdrivande. Denna skillnad kan också antas ha en stor betydelse för aktörernas 

syn på samarbete och konkurrens eftersom det skapar olika förutsättningar för vad 

som måste prioriteras på respektive nivå. Kommunerna har råd att se på 

utvecklingen ur ett helhetsperspektiv där man kan fokusera på vad som är det 

bästa för regionen i längden, medan företagen först och främst måste försäkra sig 

om att verksamheten får in tillräckligt med pengar för att kunna fortsätta bedrivas. 

Dock är informanterna tydliga med att poängtera att det är samarbete som 

genomsyrar deras arbete då alla har förstått vikten av att jobba gemensamt. 

Aktörerna upplever att graden av samarbete är större än graden av konkurrens och 

därmed har dem vad Bengtsson och Kock (2000) kallar en samarbetsdominerad 

relation. Exempelvis beskriver dem att de samarbetar genom en kontaktperson 

som hjälper och stöttar kommunerna samt genom att producera gemensamt 

informationsmaterial såväl som att hitta paketerbjudanden mellan olika företag. 

Vidare visade intervjuerna att synen på samarbete och konkurrens kan se olika ut 

beroende på situation. Vid vissa tillfällen samarbetar företagen för att 

marknadsföra ett större turismutbud medan de vid andra tillfällen endast 

marknadsför sin egen verksamhet. I detta fall uppstår coopetition mellan olika 

aktiviteter, vilket innebär att aktörerna samarbetar inom vissa aktiviteter medan 

de konkurrerar med varandra inom andra aktiviteter (Bengtsson, Eriksson & 

Wincent, 2010). Det är mycket viktigt för företagen att lyckas särskilja dessa båda 

arbetssätt beroende på vilken roll de förväntas ha just då. Ena stunden bidrar de 

till att locka fler turister till regionen samtidigt som de nästa stund strävar efter att 

turisterna ska besöka just sitt företag. Precis som Brandenburger och Nalebuff 

(1996, refererad i Pesämaa och Eriksson 2010) beskriver samarbetar parterna för 

att skapa en så stor kaka som möjligt medan de sedan konkurrerar för att dela på 

kakan, vilket i detta fall är mängden besökare. 
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5.2. Möjligheter och utmaningar med samarbetet 
 

Enligt Bramwell och Lane (2000) har samarbeten fått en ökad uppmärksamhet 

inom destinationsutveckling eftersom det setts som viktigt för turistdestinationers 

framgång. Denna studie visar att turismsamarbetet mellan kommunerna i 

Umeåregionen ses som en självklarhet, då det är så man jobbar idag för att bygga 

en destination. Aktörerna menar att det är viktigt att finnas i ett större 

sammanhang för att kunna nå ut och synas. Samtidigt beskrivs det att samarbetet 

egentligen är för litet ur ett större perspektiv, varpå informanterna poängterar att 

Umeåregionen i sig är en del av flera andra samarbeten på andra nivåer. Det finns 

en slags hierarki av samarbeten, med allt ifrån lokala, regionala, nationella och 

internationella samarbeten, där alla har sina egna ansvarsområden och syften. 

Exempelvis framgår det av intervjuerna att kommunerna var för sig kan 

marknadsföra sig mot närliggande kommuner och län men att ska de rikta sig mot 

långväga turister måste de hjälpas åt inom regionen. Större samarbeten innebär 

också större möjligheter att nå fler målgrupper och marknader. Varje enskild 

verksamhet och kommun är en del av en större kontext, vilket gör det viktigt att 

samarbeta för att bli en större punkt på kartan.  

 

Bramwell och Lane (2000) menar att samarbeten är fördelaktiga då de kan leda 

till konkurrensfördelar för involverade parter. Detta stämmer väl överens med 

resultatet från denna studie som visar att både Umeå och Bjurholm ser många 

möjligheter med samarbetet. Bramwell och Lane (2000) förklarar att samarbeten 

möjliggör delandet av resurser så som kunskap och kapital. I denna studie 

uttryckte en av informanterna från Bjurholm att kunskapsutbytet är en central del 

av samarbetet då det möjliggör för parterna att hitta gemensamma lösningar. 

Dessutom ansågs det viktigt att marknadsföra regionen gemensamt eftersom alla 

kommuner, däribland Bjurholm, inte skulle ha tillräckligt med ekonomiska 

resurser för att kunna göra det själva. Lynch et al. (2000, refererad i Gibson, 

Lynch & Morrison 2005) sammanfattade fördelarna i tre huvudsakliga kategorier, 

där hon tar upp just kunskapsöverföring samt samarbete inom 

marknadsföringsaktiviteter som fördelar med samarbeten. Vidare nämner Lynch 

et al. att turismsamarbeten kan leda till en förbättrad produktkvalitet samt en 

förlängd besökssäsong. I denna studie framgick det att samtliga informanter ansåg 

att samarbetet leder till ett större turismutbud och därmed ett bättre 

turismerbjudande. Inom destinationen kan man erbjuda fler saker till fler 

människor, allt ifrån shopping och ett stort kulturutbud till en vacker natur och en 

mängd aktivitetsföretag. Gómez Nieves och Reyes Uribe (2015) menar att 

möjligheten att nå fler målgrupper är en stor fördel med turismsamarbeten, vilket 

också kunde ses för detta samarbete. 

 

Samtidigt framgår det av resultatet att olikheterna mellan kommunerna också 

innebär en mängd utmaningar för samarbetet och turismutvecklingen i regionen. 
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Företagens varierande storlek, mognad samt inriktning innebär stora svårigheter, 

vilket kan tänkas bero på att aktörernas olika synsätt gör det svårare att uppnå en 

gemensam lösning.  Jamal och Getz (1995) menar att intressegruppers olika 

åsikter ofta utgör ett hinder för turismsamarbeten. Vidare framgick det av 

intervjuerna att kommunernas olika tillgångar och ekonomiska resurser är en stor 

utmaning. Kommunerna har inte samma möjligheter att bidra, vilket skapar 

problem vid resurssättning av gemensamma strategier och handlingsplaner. En 

fråga man kan ställa sig är huruvida det man satsar också ska motsvara det man 

får ut. Om man kan bidra med mindre resurser, ska man då också få mindre 

utdelning, eller ska man ändå dela lika? En av informanterna menade att en 

utmaning med samarbetet är just att allting alltid ska vara rättvist, vilket personen 

menade inte alltid är det bästa, åtminstone inte kortsiktigt. Här är det av stor vikt 

att klargöra vilket ansvar som respektive part förväntas ha så det inte skapas en 

otydlig organisationsstruktur, vilket Dredge (2006) menar kan vara problematiskt 

för samarbetet. Slutligen är andra utmaningar som togs upp av informanterna 

svårigheten med att hitta rätt målgrupp för rätt resmål samt de begränsade 

transportmöjligheter som finns inom regionen. Dessa faktorer nämndes inte i 

tidigare studier, vilket skulle kunna förklaras av att dessa utmaningar egentligen 

inte har med samarbetet i sig att göra utan snarare med de geografiska 

förutsättningar som finns inom regionen. 

 

Med utgångspunkt i detta tycks skillnaderna mellan kommunerna erbjuda stora 

möjligheter men också stora utmaningar för samarbetet och turismutvecklingen i 

regionen. Å ena sidan ses kontrasten mellan stad och landsbygd som en stor 

tillgång då de bland annat valt att basera sin affärsidé och sitt varumärke på just 

dessa olikheter. Å andra sidan ses också skillnaderna som en stor utmaning 

gällande exempelvis resurssättning och implementering av planerna. På många 

sätt kan olikheterna mellan kommunerna anses representera två sidor av samma 

mynt, där skillnaderna mellan kommunerna dels är regionens styrka, dels 

regionens svaghet. Problemet verkar inte vara att skapa en gemensam vision utan 

snarare att genomföra den. Sammanfattningsvis kan det sägas att utmaningarna 

med Umeåregionens samarbete är starkt knutna till regionens ojämna geografier. 

Kommunernas varierade storlek samt tillgång till resurser har en stor betydelse 

för samarbetet och bestämmer till stor del vad som kan göras och inte. Vid 

utvecklingen av destinationen måste aktörerna ständigt förhålla sig till parternas 

olika förutsättningar, vilket förmodligen inte är helt enkelt. Exempelvis kan 

kommunernas olika storlek och tillgång till resurser leda till ett maktförhållande 

där vissa aktörer får mindre inflytande över beslutsprocessen, vilket enligt 

Bramwell och Lane (2000) är en stor utmaning med turismsamarbeten.  

 

Trots detta är dock samtliga informanter överens om att tillgången till en större 

stad är en fördel för hela regionen. Umeå har ett stort utbud av både restauranger 

och boendemöjligheter vilket anses kunna gynna kranskommunerna, särskilt 
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eftersom Bjurholm har brist på boende i kommunen. Detta kan liknas vid 

förhållandet mellan Pisa och Florens, där Florens har ett betydligt större 

serviceutbud än Pisa (Brambini & Vang, 2013). Fortsättningsvis har Bjurholm 

sämre tillgänglighet än Umeå, vilket enligt Hall (2005) är en av de faktorer som 

kan göra det svårare att locka besökare. Bjurholm kan sammantaget anses ha en 

lägre attraktivitet än Umeå, vilket gör att kommunen riskerar att bli en 

skuggdestination. Av intervjuerna framgick det dessutom att Umeå saknar 

aktivitetsföretag medan Bjurholm har gott om dessa. Det är vanligt att turister bor 

i Umeå medan de under dagtid besöker olika aktiviteter som finns i Bjurholm. 

Detta är även typiskt för en skuggdestination där det egna resmålet endast blir till 

en endagstripp för turisterna (Brambini & Vang, 2013). Informanterna från 

Bjurholm menar att endagsbesöken är negativt ur en turistekonomisk synvinkel 

eftersom det innebär att kommunen går miste om intäkter då besökarna endast 

stannar en kortare tid. Detta var också något som kunde ses för Pisa då flertalet 

turister valde att övernatta i Florens (Brambini & Vang, 2013).   

 

Av resultatet blir det tydligt att Bjurholm uppvisar vissa tendenser till att vara en 

skuggdestination till Umeå. Zillinger (2004) menar att destinationer som hamnar 

i en attraktionsskugga riskerar att förbises, vilket också skulle kunna bli fallet för 

Bjurholms kommun. Dock poängterar samtliga informanter att närheten till Umeå 

först och främst ses som en fördel. I dagsläget har Bjurholm inte möjlighet att 

ensamt locka mängder av besökare, vilket gör att dem är rätt nöjda över att få vara 

nära Norrlands största stad. Turismen är en viktig näring för Bjurholms kommun 

och därför är man kanske hellre en skuggdestination än ingen destination alls, då 

det sistnämnda alternativet är ännu värre. Dessutom är det rimligt att anta att 

närheten till Umeå ses som övervägande positivt eftersom staden även har en stor 

betydelse för frågor bortanför turismen. Informanterna beskriver att kommunerna 

också samarbetar inom andra områden och samhällsfunktioner, vilket kan tänkas 

innebära att tillgången till en större stad är viktig för hela samhället i sig. 

Exempelvis är Bjurholm enligt SKL (2016) en ”Pendlingskommun nära större 

stad”, vilket tyder på att Umeå är särskilt viktig för Bjurholms befolknings 

sysselsättning. Sammanfattningsvis kan det konstateras att närheten till Umeå ses 

som övervägande positivt för Bjurholms utveckling. Åtminstone så länge de inte 

lyckats bygga upp ett starkt och välkänt varumärke som gör att de klarar av att stå 

på egna ben. Att klara sig själv är svårt för även större städer, vilket gör 

samarbeten viktiga för att kunna lyckas. Det är helt enkelt så man bygger en 

destination i dagsläget. 
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6. SLUTSATSER 

 
Syftet med denna studie var att ur ett producentperspektiv undersöka möjligheter 

och utmaningar för samarbete mellan olika aktörer i Umeå kommun och 

Bjurholms kommun. En slutsats som kan dras av studien är att samarbetet mellan 

kommunerna ses som en självklarhet och att man därför samarbetar inom en rad 

olika områden, framförallt marknadsföring. Vidare visar studien att regionens 

ojämna geografier har en stor betydelse för samarbetet, där olikheterna mellan 

kommunerna ses som en stor möjlighet samtidigt som det också ses som en stor 

utmaning för samarbetet.  

 

Denna studie syftade också till att undersöka om och på vilket sätt Bjurholms 

kommun kan vara en skuggdestination till Umeå. Resultatet visade att Bjurholm 

uppvisar vissa tendenser till att befinna sig i Umeås skugga. Dock ansåg samtliga 

aktörer att närheten till Umeå är övervägande positivt.  

 

Eftersom denna studie endast undersöker två kommuner inom Umeåregionens 

turismsamarbete kan resultatet inte antas gälla för hela Umeåregionen eller andra 

kommuner inom destinationen. Att liknande möjligheter och utmaningar skulle 

kunna identifieras inom övriga kommuner är dock inte osannolikt då resultatet 

även finner stöd i annan forskning inom området.  

 

 

6.1. Framtida studier 
 

Precis som ovan nämnt bör denna studie betraktas som en pilotstudie till ett större 

forskningsprojekt, där fler kommunöverskridande samarbeten i Sverige studeras.  

Förslagsvis kan framtida studier lägga ett ytterligare fokus på hur ojämna 

geografier och maktförhållanden påverkar turismsamarbeten. Detta är av intresse 

eftersom det kan bidra med ny kunskap om hur dessa aspekter bör hanteras i en 

turismplaneringsprocess där involverade aktörer har olika förutsättningar. 

Slutligen uppmuntras även fortsatt forskning om hur synen på samarbete skiljer 

sig mellan kommunala och privata aktörer, då dessa kan antas ha olika perspektiv 

på turismutvecklingen inom en destination.  
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SAMMANFATTNING 

 
Syftet med denna studie var att ur ett producentperspektiv undersöka möjligheter 

och utmaningar för samarbete mellan olika aktörer i Umeå kommun och 

Bjurholms kommun. Följande frågeställningar användes i studien: På vilket sätt 

och inom vilka aktiviteter sker samarbete mellan aktörerna? Finns det en 

konkurrens mellan aktörerna, i så fall på vilket sätt? Vilka möjligheter och 

utmaningar finns med Umeåregionens samarbete inom turism? För att besvara 

syftet genomfördes totalt fem individuella intervjuer. Av dessa representerade två 

informanter Umeå och två informanter Bjurholm. Dessutom genomfördes en 

intervju med en anställd på Umeåregionens officiella destinationsbolag, Visit 

Umeå AB.  

 

Resultatet visar att kommunerna samarbetar inom destinationsutvecklingsarbetet 

genom en kontaktperson som hjälper och stöttar kommunerna. Dessutom 

samarbetar de inom en rad olika aktiviteter, däribland marknadsföring av 

regionen. Aktörerna menar att det finns en viss konkurrens mellan kommunerna 

och företagen när turisten väl är på plats, men att det är samarbetstänket som 

dominerar på destinationen. Vidare visar studiens resultat att aktörerna både ser 

stora möjligheter men också stora utmaningar för samarbetet och 

turismutvecklingen i regionen. Av intervjuerna framgick det att skillnaderna 

mellan kommunerna används aktivt för att marknadsföra destinationen, samtidigt 

som det också skapar problem vid resurssättning och genomförande av visionen.  

 

Denna studie syftade också till att undersöka om och på vilket sätt Bjurholms 

kommun kan vara en skuggdestination till Umeå. Studien visar att Bjurholm 

uppvisar vissa tendenser till att befinna sig i Umeås skugga. Exempelvis har 

Bjurholm ett sämre serviceutbud samt sämre tillgänglighet vilket tyder på en lägre 

attraktivitet. Dessutom var det vanligt förekommande att turister bor i Umeå och 

endast besöker Bjurholm dagtid. Trots detta ansågs dock närheten till Umeå vara 

övervägande positivt.   
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Intervjuguide, kommunala aktörer 
 

 

Bakgrund 
- Berätta lite om ditt nuvarande jobb på kommunen. Arbetsroll/arbetsuppgifter?  

- Hur upplever du att det är att jobba med turismfrågor i kommunen? Vad är 

kommunens styrkor/utmaningar när det gäller att locka besökare?  

 

Umeåregionens samarbete 
- Varför upprättades samarbetet? Vems initiativ var det?  

- På vilket sätt och inom vilka områden samarbetar ni inom Umeåregionen idag? Finns 

det en vilja att utvidga samarbetet till att omfatta även andra områden? 

- Hur tror du att samarbetet ser ut bland turistföretagarna i kommunen? Samarbetar de 

med andra företag inom/utanför den egna kommunen? Finns det en vilja hos 

företagarna att utveckla samarbeten? 

- Umeåregionens samarbete sträcker sig över fler områden än turism. Vad har detta för 

betydelse för turismsamarbetet? 

- Vilka möjligheter finns för de olika kommunerna att påverka turismutvecklingen i 

regionen? 

- Upplever du att det trots destinationssamarbetet finns en konkurrens mellan 

kommunerna att locka besökarna till just sin kommun? På vilket sätt? 

 

Möjligheter och utmaningar med samarbetet 
- Hur kan besöksnäringen i Umeå/Bjurholm gynnas av samarbetet? Hur bör man göra 

för att tillvarata dessa möjligheter?  

- Vad kan det finnas för utmaningar med ett kommunöverskridande samarbete? Hur bör 

man bemöta dessa utmaningar? Vad är viktigast för att ett kommunöverskridande 

samarbete ska fungera? 

- Hur tror du kontrasten mellan stad och landsbygd påverkar samarbetet? Vad finns det 

för möjligheter/utmaningar med detta? Hur ska man möta dessa möjligheter och 

utmaningar? 

- Hur påverkar det turismen i regionen att det finns ett betydligt större utbud av service, 

boenden och restauranger i Umeå jämfört med övriga kommuner? 
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Bilaga 2. Intervjuguide, näringslivet 
 

 

Bakgrund 
- Berätta lite om ditt nuvarande jobb. Arbetsroll/arbetsuppgifter? 

- Hur upplever du att det är att jobba inom turismbranschen i kommunen? Vad är 

kommunens styrkor/utmaningar när det gäller att locka besökare?  

 

Umeåregionens samarbete 
- På vilket sätt och inom vilka områden samarbetar ni inom Umeåregionen idag? Finns 

det en vilja att utvidga samarbetet till att omfatta även andra områden? 

- Samarbetar du med något företag inom/utanför den egna kommunen? Om ja, vilken 

typ av verksamhet? Om inte, ser du detta som en möjlighet? 

- Upplever du att det generellt finns en vilja hos företagarna att utveckla samarbeten 

med andra företag? 

- Umeåregionens samarbete sträcker sig över fler områden än turism. Vad har detta för 

betydelse för turismsamarbetet? 

- Anser du att du som turistföretagare har möjlighet att påverka utvecklingen i 

regionen? På vilket sätt? 

- Upplever du att det trots destinationssamarbetet finns en konkurrens mellan 

kommunerna att locka besökarna till just sin kommun? På vilket sätt?  

 

Möjligheter och utmaningar med samarbetet 
- Hur kan besöksnäringen i Umeå/Bjurholm gynnas av samarbetet? Hur kan det gynna 

turistföretagarna? Hur bör man göra för att tillvarata dessa möjligheter?  

- Vad kan det finnas för utmaningar med ett kommunöverskridande samarbete? Hur bör 

man bemöta dessa utmaningar? Vad är viktigast för att ett kommunöverskridande 

samarbete ska fungera? 

- Hur tror du kontrasten mellan stad och landsbygd påverkar samarbetet? Vad finns det 

för möjligheter/utmaningar med detta? Hur ska man möta dessa möjligheter och 

utmaningar? 

- Hur påverkar det turismen i regionen att det finns ett betydligt större utbud av service, 

boenden och restauranger i Umeå jämfört med övriga kommuner? 


