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SAMMANFATTNING  
Turistdestinationen Hemavan-Tärnaby i Västerbotten expanderar mer och mer tack vare 
vinterskidsäsongen. De beräknar att intresset kommer att öka ytterligare under de kommande 
åren. En begränsning för expansionen är bland annat att kommunikationen till området är 
begränsad. Detta skapar ett problem då de inte har möjlighet att ta emot alla de gäster som 
skulle vilja resa till Hemavan-Tärnaby. Att sätta in fler avgående flyg till destinationen skulle 
kunna generera nya gäster och vinster för orten, med det är även förenat med stora kostnader 
och därmed också stora finansiella risker. För att minska de ekonomiska riskerna funderar 
flygplatsen nu på att ta in en extern finansiär som skulle kunna tänka sig att öppna 
chartertrafik till destinationen. En sådan satsning kommer att få konsekvenser för de befintliga 
företagen som verkar på orten, charteraktören kommer troligtvis att ta plats och påverka 
befintliga relationer och samarbeten inom destinationen.  
 
Det vi undersöker är vilka förutsättningarna är för en lyckad samarbetsstrategi i 
turismsektorn? Genom de teorier vi har behandlat rörande ämnet så har vi sammanställt fyra 
övergripande samverkansområden.  
Nätverk För att komplettera den enskilda verksamheten kan ett nätverk skapas, genom detta 
kan parterna komplettera varandra genom att dela med sig av sina kärnkompetenser och få 
tillgång till andras. Om samverkan rör ett specifikt ämne kan ämnesnätverk bildas där 
samarbetet kan ske på olika plan.  
Målsättning För att sammanställa de olika aktörernas intressen är det viktigt att diskutera 
mål, styrkor, svagheter, möjligheter, hot och ett eventuellt gemensamt varumärke. Ofta är 
målet i samarbetet på en turismdestination att skapa tillväxt. 
Roller Förtydliga roller samt fördelning av makt och ansvar för att undvika konflikter, 
underlätta kommunikationen samt skapa förutsättningar för goda nätverksrelationer. 
Kommunikation Parterna som ingår i nätverket måste kunna lita på varandra och öppet 
kommunicera och dela med sig av information. 
 
Därefter så intervjuade vi fyra huvudintressenter i satsningen. Slutsatser som vi dragit är att 
det befintliga samarbetet på orten skulle kunna fungera bättre. Problemet idag består dels i 
kommunikationsproblem där parterna inte delger varandra sina planer. Dels så är 
målsättningen olika hos de olika aktörerna, där vissa vill bli mer lyxiga medan andra anser att 
personlighet och småskalighet är nyckelbegrepp. Alla ser en stor möjlighet med att expandera, 
vissa har dock större intresse än andra att utvidga verksamheten till årsbasis istället för den 
mer vintersäsongsbetonade verksamhet som sker idag. Ansvarsfördelningen är otydlig i 
dagsläget och detta om något påverkar samarbetet på orten negativt där idag många har dragit 
sig ur PR-gruppens nätverkssatsning. En grundläggande faktor för att ett samarbete skall 
fungera är att parterna delar med sig av information till varandra. Förstår parterna varandra 
och har tydliga roller så är det lättare att acceptera olikheterna och anpassa samarbetet efter 
dessa. Vinster med ett samarbete är inte alltid primärt monetära, utan kan visa sig först på 
längre sikt. Men ett samarbete kan leda till en ökad tillväxt och kanske framförallt erbjuda 
gästerna en rikare upplevelse med fler valmöjligheter. Det krävs att samtliga parter behandlar 
varandra respektfullt och är medvetna om att situationer där alla aktörer är vinnare sällan 
uppnås; utan det handlar om ett givande och ett tagande.  



  

DISPOSITION  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vi presenterar här vårt problem och syfte, 
samt ger en bakgrund till desamma.  
 
 
 
 
 
Här ger vi vår syn på kunskap, förklarar 
vårt angreppssätt samt anger vår 
förförståelse. 
 
 
 
I detta kapitel presenteras en teoretisk 
bakgrund samt att vi summerar de 
viktigaste faktorerna ut teorin. 
 
 
 
 
 
Här förklarar vi hur vi praktiskt har gått 
tillväga med vår undersökning. 
 
 
 
 
 
 
I det här kapitlet redovisar vi vår 
undersökning. 
 
 
 
 
 
Först så jämför vi här vår insamlade data 
och ställer jämförelsen därefter mot 
begrepp från teorin.  
 
 
 
 
 
Här redovisar vi våra ”svar” till problem 
och syfte.  
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1. INLEDNING 
Vi kommer här att presentera bakgrunden till vår problemformulering och denna bakgrund 
kommer sedan att mynna ut i just problemet. Därefter kommer vi att förklara syftet med 
arbetet samt att vi kommer att lägga fram våra avgränsningar. Slutligen så presenteras en 
kortare ordlista för att förtydliga vissa begrepp som vi kommer att använda oss utav i arbetet.  
 

1.1 Problembakgrund 
Det finns mycket att vinna på att samarbeta. Genom att enskilda företag går samman och 
bildar ett nätverk, kan de bland annat få tillgång till resurser och kompetenser som de inte 
själva besitter1. Vid bildandet av ett nätverk försöker man skapa det utifrån och runt en 
gemensam uppsättning av kärnvärden och ett gemensamt mål. Ett nätverk är ofta stabilt över 
tiden bara det överlever den första mer oklara tiden och samarbetet börjar få ett flyt. Ett 
nätverk är beroende av flera interna faktorer hos de olika aktörerna, såsom resurser och 
kunskaper.2   
 
Vilka ska vara med och samarbeta? I det samhälle vi lever i idag så är det av stor vikt för 
mindre företag att samverka för att på så vis ha en bred front gentemot de större aktörerna. 
Konflikter kan uppstå om de större intressenterna är oroliga för att förlora sitt inflytande eller 
kontrollen över sina verksamheter när fler aktörer skall gå samman3.  
 
Turismindustrin är en känslig bransch då den är beroende av informationssamhällets 
utveckling och den måste ständigt anpassa sig efter kundernas krav. Att inleda samarbeten 
turismföretag emellan innebär en rad fördelar för de inblandade. De kan till exempel hjälpas 
åt att locka fler gäster och dela de gemensamma naturresurserna istället för att konkurrera om 
dessa. Att gå samman har även stora fördelar i marknadsföringssyfte. De kan tillsammans 
erbjuda gästerna ett större koncept, vilket inte hade varit fallet om de enskilda aktörerna 
verkat på egen hand.4  
 
När aktörerna går samman kan de locka kundgrupper genom gemensamma ansatser. Detta 
innebär att enskilda kundgrupper nås av samma budskap från hela destinationen. De olika 
aktörerna kan dra nytta av de olika kunskaper som finns i nätverket och delar med sig av sina 
egna erfarenheter. Detta är ett sätt att ständigt utveckla verksamheten och anpassa den till de 
ständiga förändringarna i omvärlden. För att samarbetet skall fungera krävs det att parterna 
måste kunna lita på varandra och öppet kunna kommunicera och dela med sig av 
information.5 Inom just turismbranschen så är det av ytterst vikt att tänka på att inte 
överbelasta destinationen.6 Det är även viktigt att få lokalbefolkningen att känna att de har 

                                                
1
 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 

new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol 43 
2 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581 
3 Jamal, T. & Getz, D., (1995), Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism 
Resarch, Vol. 22, No.1, pp 186-204 
4 Saxena, G., (2003), Relationships, networks and the learning regions: case evidence from the Peak District 
National Park School of Science and Environment, Coventry University 
5 Ibid.  
6 Dredge Dianne (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581 
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inflytande över utvecklingsprocessen. Detta för att de inte skall känna sig överkörda utan 
istället stödja utvecklingen.7 
 
Turistdestinationen Hemavan-Tärnaby i Västerbotten expanderar mer och mer tack vare 
vinterskidsäsongen. De beräknar att intresset kommer att öka ytterligare under de kommande 
åren. De anser sig vara en snösäker destination, något som troligen kommer att bli ett allt 
viktigare konkurrensmedel med de klimatförändringar som påverkar oss i dagsläget. En 
begränsning för expansionen är bland annat att kommunikationen till området är begränsad. I 
dagsläget har flygplatsen sex avgångar till Stockholm i veckan, men det råder en brist på 
flygstolar. Detta skapar ett problem då de inte har möjlighet att ta emot alla de gäster som 
skulle vilja resa till Hemavan-Tärnaby.8   
 
Att sätta in fler avgående flyg till destinationen skulle kunna generera nya gäster och vinster 
för orten, med det är även förenat med stora kostnader och därmed stora finansiella risker. För 
att minska de ekonomiska riskerna funderar flygplatsen nu på att ta in en extern finansiär som 
skulle kunna tänka sig att öppna chartertrafik till destinationen. En sådan satsning kommer att 
få konsekvenser för de befintliga företagen som verkar på orten, charteraktören kommer 
troligtvis att ta plats och påverka befintliga relationer och samarbeten inom destinationen.  
 
Relationerna och de existerande samarbetsförhållanden som råder inom området är i dagsläget 
komplicerade. År 1967 gick företag på orten samman och bildade Tärnafjällens PR-förening. 
Syftet var att få igång en gemensam marknadsföring och öka kännedomen om Tärnafjällen. 
Det har under årens lopp varit svårt att hålla samman de enskilda företagen och sammanföra 
deras intressen och mål. Under mitten av nittiotalet gjorde föreningen en satsning på att 
försöka förtydliga sin roll som nav i verksamheten att ena de lokala intressenterna i 
turismnäringens och Tärnafjällens fortsatta utveckling. PR-föreningen har tidvis dragits med 
mycket dålig ekonomi, någonting kulminerade under 90-talet. Under denna tid blossade 
konflikter upp mellan företagen och många anläggningar gick dåligt.9 
 
Under den ekonomiskt pressade situation som rådde i Hemavan-Tärnaby såg aktivitetsbolaget 
Strömma AB sin chans att utvidga sin verksamhet som tidigare enbart bedrivits sommartid. 
Strömma etablerade sig på området och köpte upp stora anläggningar och tog även över 
driften av liftarna.10 Anledningen till att Strömma fick upp ögonen för Tärnafjällen och valde 
att gå in just där var för att de sedan några år tillbaka hade en relation till Stig Strand. Stig 
Strands företag, Ski-Hemavan, anordnade gruppaktiviteter i Hemavan-Tärnaby och vid 
tidpunkten då Strömma inledde relationen anordnade Stig Strand främst aktiviteter under 
vinterhalvåret. Detta samarbete byggde på att byta personal mellan säsongerna då de bägge 
främst arbetade säsongsbetonat men på olika halvår.11 Att en ny stor aktör klev in i det 
befintliga samarbetet utlöste en intressekonflikt mellan Strömma och de lokala aktörerna i 
PR-föreningen. Föreningen nominerade Strömmas vd för området till att bli ordförande för att 
på så sätt kunna få ett ordentligt stöd till föreningen. Den demokratiska processen ledde dock 
till att Strömma ej fick ordförandeplatsen och de hoppade därmed av PR-föreningen. Detta 
föranledde en något sårig relation, där Strömma å ena sidan kan anse sig inte behöva lägga ner 

                                                
7 Jamal, T. & Getz, D., (1995), Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism 
Resarch, Vol. 22, No.1, pp 186-204 
8 http://www.hemavantarnabyairport.se 2007-04-20 16:00 
9 Arell, Nils, (2002), Turism i Tärna – om externt och lokalt – om flera små och en stor stark, Gerum, 
Kulturgeografisk institutionen, Umeå Universitet, s. 34 ff. 
10 Ibid., s. 42 ff. 
11 Ibid., s. 44 ff. 
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extra tid och pengar på en så pass liten verksamhet som PR-föreningen är. Och där PR-
föreningen å ena sidan kan tycka att Strömma ändå fortfarande är en extern aktör, med 
ledning på annan ort och dålig förankring i den lokala kulturen samtidigt som det faktum att 
Strömma är ett bolag med resurser helt hade kunnat ändra PR-föreningens möjligheter att 
agera med Strömmas stöd i ryggen. Faktum är dock att PR-föreningens arbete med en 
gemensam marknadsföring för orten helt klart bli mer fulländad om alla aktörer var med och 
samarbetade.12 
 
Detta är en studie gjord på uppdrag från Hemavan-Tärnaby Airport i vilken vi vill identifiera 
hur situationen är i Hemavan-Tärnaby idag. Vi hittade uppdraget på ”examensjobb.se” och 
anmälde intresse. För att en chartersatsning ska kunna bli verkighet krävs inte enbart insatser 
och uppoffringar från de aktiva aktörerna i samarbetet utan alla aktörer på orten kommer att 
bli mer eller mindre påverkade. Vi tycker oss se att relationerna mellan företagen på orten 
redan idag är komplicerad vilket skulle kunna vara ett problem vid ett samarbete. Hur tänker 
de olika intressenterna och vilka samverkansfaktorer kan komma att bli avgörande vid en 
chartersatsning till destinationen Hemavan-Tärnaby?  
 

1.2 Problem 
Vilka är förutsättningarna för en lyckad samarbetsstrategi i turismsektorn? 
 

1.3 Syfte 
Vårt huvudsyfte är att få förförståelse för hur väl de nuvarande aktörerna på arenan kan leva 
upp till de samverkansfaktorer som är väsentliga för ett gott samarbete både lokalt men också 
gentemot en extern aktör. 
 
För att ta reda på detta så kommer vi även att svara på följande delsyften. Vad är 
förutsättningarna för samverkan i samband med en framtida chartersatsning i Hemavan-
Tärnaby, hur ser egentligen de olika aktörerna på tanken att samarbeta och vilka är deras i så 
fall eventuella roller? Vilka mål ser de med samarbetet och fungerar kommunikationen mellan 
aktörer i området? Vi kommer att intervjua aktörer som kan tänkas bli påverkade av och vara 
intresserade av att delta i en chartersatsning i Hemavan-Tärnaby och därigenom försöka fånga 
upp deras intresse. Vi vill i vår studie identifiera hot och möjligheter kring sådana satsningar 
och belysa både problemområden och framgångsfaktorer. Genom att ha kunskap om dessa 
faktorer i förväg tror vi att en satsning av detta slag kan underlättas. 
 

1.4 Avgränsningar 
När vi i arbetet beskriver aktörerna i området, utgår vi ifrån de fyra huvudintressenter i 
området som vi har lokaliserat (se kapitel 4.1). Det vore för oss, inom ramen för en c-uppsats, 
en omöjlighet att låta alla aktörer på orten komma till tals och vi har begränsat oss till att låta 
PR-föreningen representera sina medlemmar. Med denna avgränsning är vi medvetna om att 
de aktörer som inte är medlemmar i PR-föreningen faller utanför denna studie.  
 
 

                                                
12 Arell, Nils, (2002), Turism i Tärna – om externt och lokalt – om flera små och en stor stark, Gerum, 
Kulturgeografisk institutionen, Umeå Universitet, s. 48 ff., 58 f., 76 ff. 
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1.5 Begreppsförklaringar och klargöranden 
Enligt Danermark så betyder ordet samarbete:  
Samarbete är något som kontinuerligt sker i vår dagliga kontakt med andra människor, 
samverkan å andra sidan är en arbetsprocess mot ett gemensamt mål. ”Samverka är alltså 
medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad 
grupp avseende ett definierat problem och syfte” 13 
 
Vi kommer dock att använda ordet som synonym till att samverka. Detta dels därför att vi här 
inte kommer att gå in på de dagliga samarbeten som finns (såsom att vi står i kö och lägga upp 
varor på bandet i matbutiken) utan vi kommer endast att titta på samarbete i form av 
samverkan. Vi kommer att använda bägge orden och mena samma sak för att på så vis variera 
språkbruket något. 
 
Samverkansfaktorer är ett ord som vi kommer att bruka flitigt. Samverkan kan vi förklara 
med ”gemensamt handlande för ett visst syfte” och samverkansfaktorer är därmed de faktorer 
som är nödvändiga för att kunna handla gemensamt för ett visst syfte.  
 
Vi kommer kontinuerligt i arbetet att benämna våra intervjupersoner främst vid förnamn, detta 
inte på grund av att vi är så familjära med dem utan helt enkelt för att öka läsvänligheten. Vi 
tror inte enbart att det är lättare att läsa en text med endast förnamn, istället för återkommande 
för- och efternamn, utan vi tror också att det är lättare att hänga med i en text med förnamn än 
en text där personer benämns vid efternamn. 
 
Begreppen ”extern aktör” och ”lokal aktör” kommer att användas flitigt i detta arbete. Vi är 
medvetna om att det ibland kan vara förvirrande då en av aktörerna vi behandlar, Strömma, 
kan anses vara både extern och lokal. Lokal i och med att de är verksamma på plats i 
Hemavan-Tärnaby och extern i och med att de driver sin verksamhet från annan ort. Vi ser på 
Strömma som en extern aktör jämfört med andra aktörer verksamma i området. 

                                                
13 Danermark, Berth, (2003), Samverkan – himmel eller helvete?, Gothia, Stockholm, kap. 1 
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2. UTGÅNGSPUNKTER 
Här kommer vi att presentera vår syn på teorier samt vårt angreppssätt gentemot dessa. Vi 
kommer även att nämna vår förkunskap, vårt tillvägagångssätt vid val av teorier samt 
slutligen framföra viss källkritik.  
 

2.1 Förförståelse  
I en studie som innefattar tolkning så spelar förståelse roll, och författare bör granska sina 
egna förutfattade kunskaper och uppfattningar för att kunna tolka så korrekt som möjligt.14  
Vår förförståelse för ämnet är relativt stor, en av oss har sedan tidigare läst kursen 
”Upplevelseturism” vid universitetet. Bägge författarna har läst både marknadsförings- och 
organisationskurser. I övrigt så är det mer allmän kunskap vi har i ämnet (= samverkan), men 
i och med att det är ett dagligt förekommande ämne som diskuteras i olika sammanhang så är 
vi alltså sedan tidigare relativt bekanta med det. Samverkan och dess problem är något som 
inte minst behandlas dagligen i nyhetsbevakningar, det kan röra sig om alltifrån politik, 
religion och miljö med den gemensamma nämnaren samverkan. Jorden krymper för varje dag 
som går, vi blir mer och mer globala och för att bli det så krävs det samverkan. Självklart så 
har vi inte kunnat undgå att bli färgade av det vi dagligen hör om samverkan, men vi tror 
också att det kan ha hjälpt oss att få upp ögonen och ha en mer neutral syn på ämnet. 
Samverkan är komplext och det är svårt att med ord beskriva precis hur det går till, eller ens 
hur det ska och bör gå till. Det vi har lärt oss ifrån allt vi blir matade med, inte minst ifrån 
media, är förutom det faktum att samverkan är viktigt, också det faktum att samverkan är 
svårt och kan missbrukas. Det finns en risk att det kallas att samverka även fast det kanske 
bara är den största aktörens sätt att under ett fint namn få större tillgångar och gagna sig mer 
makt. I och med att ämnet är fyllt av värderingar, så är vi författare säkerligen också fyllda av 
detsamma just kring ämnet. Enligt Bryman så är en forskare helt utan värderingar en 
omöjlighet, och forskarens värderingar kan speglas överallt i hennes (hans) arbete.15  
 

2.1.1 Praktisk karaktär  
Samverkan för turistsatsningar är något som sker på många orter. Detta är något som vi har 
varit i kontakt med förut, men då som turister; vid semesterresor såsom charter till exempel så 
är det stora samverkansprojekt som erbjuds till kunden. Att vi har provat på att vara en del av 
ett liknande samverkansprojekt ser vi positivt på, även om det enbart är från kundperspektivet 
utan insyn i det reella samarbetet. Men vi tror att detta gör att vi på ett annat sätt kan förstå 
vikten av att en samverkan fungerar smidigt, i denna sektor kanske viktigare än i många andra 
i och med att det direkt är kunderna som blir lidande. Och lidande kunder väljer i stor 
utsträckning att inte komma tillbaka. Vi har också praktiskt fått se hur mycket en 
turistsamverkan kan ge i mervärde till kunderna när den fungerar som sig bör.  
 

2.1.2 Teoretisk karaktär 
Vi har bägge sedan tidigare varit i kontakt med teorier kring ämnet vi fördjupar oss i; 
turismen, marknadsföringen och viss organisationsteori. Detta tror vi inte har påverkat vår 
objektivitet när vi nu utifrån samverkanssynvinkeln tittat på dessa teorier utan vi har gått in 
med öppna ögon, ljus och lykta, för att försöka finna ut det som känns relevant. 
Samverkansteorier är dock bägge författarna noviser på.  

                                                
14 Bryman, A., (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Andra upplagan, Liber Ekonomi, Malmö, s. 25 ff.  
15 Ibid., s. 37 f.  
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2.2 Författarnas syn på vetenskap och kunskap 
Det finns flera olika kunskapsteoretiska utgångspunkter, där två tydliga motpoler är 
positivism och hermeneutik. Positivism härrör från naturvetenskapen och inom detta synsätt 
så ska forskning gå att mäta för att på så vis stärka sanningshalten. Inom positivismen så 
uppfattas vetenskapen som objektiv, i och med att absoluta sanningar finns, i och med att 
teorierna ska kunna testas och fungera enligt naturvetenskapliga metoder. I enlighet med 
positivismen så kan författare anta antingen ett deduktivt eller ett induktivt perspektiv (se 
kapitel 2.3 Angreppssätt). Till skillnad från den naturvetenskapliga positivismen så kan 
författare se på vetenskap ur ett tolkningsperspektiv, så kallad hermeneutik. Hermeneutiken 
menar att människan och hennes institutioner skiljer sig från naturvetenskapens lagar och 
därför ej kan tolkas utifrån samma synsätt. Ett annat väl accepterat synsätt på teori är realism. 
Realismen är i sig uppdelad i två olika uppfattningar, det är empirisk realism och kritisk 
realism. Med empirisk realism menas att verkligheten kan förstås genom olika slags metoder. 
Med kritisk realism å andra sidan så menas att verkligheten är olika beroende av vem som 
tolkar den samt att forskare här även kan använda sig utav teori som ej går att mäta och 
observera (till skillnad från positivismen).16  
 
Vår syn på vetenskap är den hermeneutiska. Vi menar att det finns kunskap/vetenskap som ej 
går att mäta eller observera men som ändock är verklig. Vi tror heller inte på den objektivitet 
som positivismen påstår finns, utan vi tror att teorier påverkas av människan bakom dem. Och 
vi menar detsamma om empiriska studier, såsom vår studie här, att någonstans så kommer den 
mänskliga faktorn att påverka resultatet, studien är ej helt objektiv eller mätbar. Med detta 
sagt så framgår väl också att vår ontologiska ståndpunkt är konstruktionism; vilket innebär att 
organisationer och kulturer konstrueras av aktörer och är i högsta grad påverkbara17.  
 
Det finns begreppsutvecklande, beskrivande, förklarande samt normativa studier. 
Begreppsutvecklande studier är studier utan empiriskt material som snarast beskriver eller 
förklarar enbart utifrån teorier. Beskrivande studier svarar på frågor såsom var, när, hur, vem 
och vilka när förklarande studier svarar på frågan varför. Förklarande studier kan delas upp i 
tre underkategorier: teoriprövande, teorikonsumerande och teoriutvecklande. Teoriprövande 
studier syftar till att testa en uppsättning teorier om dessa stämmer, teorikonsumerande 
handlar om i princip detsamma med den skillnaden att här så rör det sig om att testa teorierna 
till ett specifikt fall. Teoriutvecklande studier utförs med syftet att empirin skall resultera i nya 
teorier, eller påbyggnad till befintliga teorier. En normativ studie behandlar mänskligt 
handlande och dess gränser.18 Vi gör en förklarande studie med teori på plats från början 
vilket innebär att vår studie är antingen teoriprövande eller teorikonsumerande19, där vi för en 
teorikonsumerande studie med fallet i centrum. Det vi syftar till att komma fram till är hur 
teorin kan hjälpa till att förklara situationen i Hemavan-Tärnaby.  
 

2.3 Angreppssätt  
Det finns så att säga två olika huvudtyper av angreppssätt; deduktiv och induktiv. Deduktivt 
angreppssätt innebär att författaren(na) utgår ifrån teorier för att sedan härleda dessa till en 
                                                
16 Bryman, A., (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Andra upplagan, Liber Ekonomi, Malmö, s. 24 ff.  
17 Ibid., s. 30 f. 
18 Esaiasson P., Gilljam M., H. och Wängnerud L., (2003), Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, individ 
och marknad, Andra upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 33 ff., 40 ff. 
19 Ibid., s. 97 
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empirisk undersökning. Teorin är grundstommen och den utgår författaren ifrån när hon 
framställer sina hypoteser och bygger därefter sin empiri på detta skelett. Induktivt 
angreppssätt å andra sidan är ett angreppssätt i det närmaste tvärtemot det deduktiva; 
induktion innebär att författaren börjar med empirin och hittar därifrån hypoteser som 
slutligen genererar teori.20 Vi kommer att använda oss utav det deduktiva angreppssättet, där 
vi utgår ifrån teori och därefter genomför en empirisk undersökning.  
 
Vår forskningsstrategi är kvalitativ, i och med att vi ser på hur de olika aktörerna påverkar sin 
sociala omgivning och vi har, som tidigare nämnts, ett hermeneutiskt synsätt på verkligheten. 
Till skillnad från kvantitativ forskning så gör vi inga ansatser att kvantifiera vår data, utan vi 
betonar snarare den konstruerade verkligheten21. Datan kan antingen klassificeras eller 
kvantifieras. Klassificering innebär att datan sorteras in i olika klasser som måste uppfylla 
följande krav enligt Ejvegård, de ska vara: reliabla, valida, uttömmande, ömsesidigt 
uteslutande och så skall författaren undvika tomma klasser. Kvantifiering å andra sidan 
innebär att datan går att räkna om i siffror. Kvantifierbar data brukar kallas för hårddata och 
motsatsen är då mjukdata.22 Vårt material är mjukdata.  
 

2.4 Val av teorier  

Vi har valt källor ifrån olika teoribildningar; turism, organisation, marknadsföring och 
ledarskap. En fördel med att välja teorier från olika ”ämnen” är att det bidrar med ett vidare 
kunskapsspektra och öppnar på så sätt upp för nytänkande.23  

För att hitta artiklar så sökte vi till att börja med via Google Scholar på sökorden ”Turism 
Samverkan”, dessa gav flera träffar, främst i form av uppsatser och arbeten. Google Scholar är 
en sökmotor från vilken det går att finna vetenskaplig litteratur, om inte alltid hela artiklar 
finns där så finns likväl abstracts att tillgå som utgångspunkter och om artikeln känns relevant 
är det därefter möjligt att hämta hem den från universitetsbibliotekets kataloger24. Vi valde ut 
ett antal uppsatser som kändes relevanta och läste igenom dessa i syfte att skaffa oss en större 
förförståelse för ämnet. Detta gav oss också inspiration i vår start av sökning efter artiklar. En 
rapport som vi fann via Google Scholar på sökorden ”tourism, ”relationships”, ”networks” är 
Saxenas25 som handlar om hur aktörer som ingår i ett nätverk kan dela med sig av information 
och lära av varandra för att få samarbetet att fungera. 
 
Detta gjorde vi via universitetsbibliotekets kataloger, vi sökte via databaser för 
företagsekonomi – EBSCOhost (Business Source Premier)26. När vi sökte på databasen så 
klickade vi även i en ruta för att alla artiklar skulle vara peer reviewed för att på så vis 
säkerställa visst krav gällande saklighet och äkthet. Där använde vi sökord som ”tourism”, 
”collaboration” och ”network” och vi fann att Dredges27 artikel var av intresse för oss därför 

                                                
20 Bryman, A., (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Andra upplagan, Liber Ekonomi, Malmö, s. 20 ff.  
21 Ibid., s. 33 ff. 
22 Ejvegård, Rolf, (2003), Vetenskaplig metod, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, s. 35 f.  
23 Esaiasson P., Gilljam M.,  H. och Wängnerud L., (2003), Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Andra upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 31 
24 http://scholar.google.se/ 2007-03-19 08:30 
25 Saxena, G., (2003), Relationships, networks and the learning regions: case evidence from the Peak District 
National Park, School of Science and Environment, Coventry University  
26 http://www.ub.umu.se/infosok/databaser.htm 2007-03-19 15:00 
27 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp, 562-581 
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att den tar upp mycket av problematiken kring olika slags nätverk. När vi använde sökordet 
”collaboration” fann vi Jamal & Gertz28 artikel i Annals of Tourism and Research (1995) om 
hur ett samarbete mellan olika aktörer och intressenter på en ort kan gå samman och bidra till 
att bilda en turismdestination. En artikel vi fann användbar är Pechlaners29 artikel som är 
publicerad i AIEST (2001). I artikeln presenteras hur viktigt det är för företag att identifiera 
sina kärnkompetenser och hur de kan använda dessa när de skall differentiera sig på 
marknaden. En annan artikel som byggde vidare på samma tema är Smiths30 artikel som är 
publicerad i Annals of Tourism Research (1994). Denna artikel beskriver hur 
produkten/tjänsten kan ses som en sammansättning av olika delar samt hur dessa på bästa 
möjliga sätt kan integreras med varandra för att ge en så bra upplevelse som möjligt. Vi insåg 
även att destinationens image har stor betydelse för hur attraktiv destinationen blir i gästernas 
ögon och sökte nu vidare med hjälp av orden ”destinations” och ”image” och vi kom över en 
artikel av Laws, Scott & Parfitt31 i International Journal of Tourism research (2002).  
 
Vi har även sökt efter artiklar på NUTEK´s informationsida, NUTEK är ansvarig myndighet 
för turismfrämjande. Här hittade vi en rapport framtagen av den svenska turistdelegationen.32 
 
Internet, såsom hemsidor till olika företag och organisationer, har vi använt oss av för att där 
hämta kompletterande information i vissa frågor.  
 
För att hitta fler källor använde vi oss av Umeå Universitetsbiblioteks lokala databas 
ALBUM 33. Här sökte vi med hjälp av ord som ”destinationsmarknadsföring”, ”charter” och 
”tourism”. För att förse oss med mer information om charterresor och upphandling av sådana 
sökte vi på dessa ord och fann Marcussens och Windahls34 rapport (2005). Vi har dels använt 
oss utav Berth Danermarks35 bok (2003) som från grunden beskriver vad samverkan är, 
nämner möjliga tillgångar och motgångar med samverkan. Denna bok fann vi när vi sökte via 
ALBUM på ordet ”samverkan”. Därefter har vi även tagit teorier från Philip Kotler36 (2002), 
härifrån har vi tagit teorier som kan hjälpa oss att visa på marknadsfördelar med att samverka 
och hur detta kan användas för att skapa en marknadsfördel. Från Bolman och Deals37 bok 
(1997) har vi tagit organisationsteorier som behandlar nätverk och informella grupper. Kotlers 
samt Bolman och Deals böcker är böcker som redan stod i våra privata bokhyllor. Ljung et. 
al.38 (1998) samt Hansson39 (2001) använde vi för att förklara kommunikation, även dessa 
böcker stod redan i våra bokhyllor.  
                                                
28 Jamal, T. & Getz, D., (1995), Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism 
Research, Vol. 22, No.1, pp. 186-204  
29 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol. 43 
30 Smith, S., (1994), The tourism Product, Annals of Tourism Research, Vol. 21, No.3, pp. 582-295  
31 Laws, E., Scott, N. & Parfitt, N., (2002), Synergies in Destination Image Management, International Journal 
of Tourism research, 4, pp. 39-55  
32 http://www.tourist.se/ Turistdeligationen, Swedish Tourist Authority ”Perspektiv på hållbart turistiskt 
företagande”: 2007-04-20 13:00 
33 http://www.ub.umu.se/ 2007-03-19 11:00 
34 Marcussen, Cecilia, Windahl, Maria, (2005) Upphandling av all inclusive-resor – en studie av researrangörers 
arbete med hållbar utveckling, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande 
35 Danermark, Berth, (2003), Samverkan – himmel eller helvete?, Gothia, Stockholm 
36 Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John and Wong, Veronica, (2002), Principles of Marketing, Third 
European Edition, Prentice Hall Europe, London 
37 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E., (1997), Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, 
Lund 
38 Ljung, J., Nilsson, P. och Olsson, U. E., (1998), Företag och marknad – Samarbete och konkurrens, 
Studentlitteratur, Lund 
39 Hansson, Jörgen, (2001), Skapande personalarbete, Andra helt omarbetade upplagan, Prisma, Stockholm 
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För att få en större inblick i hur turism kan påverka en turistort, har vi använt oss av Lars 
Aronsson40 (2000) bok samt Yvonne von Friedrich Gränsjös41 (2001).  För att få mer 
bakgrund till charterkonceptet har använt oss av fakta ur boken Tomas von Seths42 (2001) bok 
som ger en tillbakablick på charterns historia. Dessa böcker hittade vi via ALBUM på 
sökorden ”tourism”, ”destinationsmarknadsföring” respektive ”charter”. 
 
Något som vi nu ansåg saknades var framförallt litteratur kring området och turismen där, för 
att på så vis få mer kött på benen och lättare kunna dra slutsatser kring förhållanden där 
(intervjuer ger mycket, men det väger dock tyngre om det också finns sedan tidigare befästat 
vissa förhållanden). Vi fick då tag i Nils Arells43 rapport från kulturgeografisk institutionen 
vid Umeå Universitet (2002). 
 
För att stärka uppsatsens trovärdighet så har vi konsulterat flera metodböcker, dessa har vi 
haft tillgång till själv alternativt lånat från universitetsbiblioteket. 
 

2.5 Källkritik  
Enligt Ejvegård måste en källa alltid granskas, vare sig den är tryckt eller ej. En författare bör 
kunna ställa både saklighetskrav samt objektivitetskrav på källor. En källa bör granskas ur 
följande synvinklar: äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet. Att komma ihåg är dock att 
det sällan finns någon metod som aldrig sviker; även den bäste expert kan göra misstag och 
vissa material är mer svårtolkade än andra.44  
 
Äkthet innebär att källan är sann, för att betrygga oss om detta så har vi sökt källor som är väl 
granskade (peer reviwed) och därmed anser vi att tillförlitligheten är hög. För att betrygga oss 
gällande oberoende så har vi tagit källor som vi tror kan ha varit påverkade utifrån med en 
nypa salt (se nedan i detta kapitel). Färskhet och samtidighet har vi sett till genom att försöka 
sålla ut äldre källor. 
 
Vårt ämne är speciellt på så sätt att det dels inte är mätbart och dels så är det godtyckligt 
huruvida det fungerar eller inte; ett samarbete kommer alltid att få olika betydelse och uttryck 
hos de olika aktörerna. Och detsamma gäller att beroende på vem man är, från vilken kontext 
man kommer, så kommer man att lägga in olika värden i ordet samarbete. Till exempel 
Danermarks45 bok är en reflektion över hans erfarenheter och syn på samarbete, och kan 
därför inte räknas som en universell sanning som det kanske hade kunnat göra om det gällt 
något mer mätbart (E=Mc2 till exempel). Detta är något som vi ständigt under 
bearbetningsprocessen varit medvetna om och därmed försökt att undvika att lägga in alltför 
mycket betydelse i olika företeelser som måhända inte objektivt ha dessa betydelser. Vi har 
under teorisökningsprocessen valt bort flera artiklar på grund av deras höga ålder, men vi har 

                                                
40 Aronsson, Lars, (2000), The development of sustainable tourism, London, Continuum 
41 Friedrich Gränsjö, Yvonne von, (2001), Destinationsmarknadsföring – en studie av turism ur ett 
producentperspektiv, Akademitryck SB, Stockholm Universitet 
42 Seth, Tomas von, (2001), Älskade charter – historien om vad som fick vanligt folk att börja resa, Stockholm, 
Vagabond media 
43 Arell, Nils, (2002), Turism i Tärna – om externt och lokalt – om flera små och en stor stark, Gerum, 
Kulturgeografisk institutionen, Umeå Universitet 
44 Ejvegård, Rolf, (2003), Vetenskaplig metod, Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund, s. 62 ff.  
45 Danermark, Berth, (2003), Samverkan – himmel eller helvete?, Gothia, Stockholm 
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ändock med artiklar som är dryga decenniet (till exempel Jamal och Getzs46 artikel samt 
Smiths47 artikel) och vi är medvetna om att mycket hinner hända både inom trender och 
forskning under ett decennium, vi har därför varit observanta i dessa något äldre artiklar på 
vad som verkligen är aktuellt. När vi har sökt artiklar så har vi sökt efter artiklar som är peer 
reviewed för att på så vis befästa styrkan och sanningshalten i dem ytterligare, så bägge 
artiklarna48 som vi funnit vid Umeå universitets biblioteks databaser är peer reviewed och 
därmed väl granskade redan.  
 
Som nämnt så har alla sina subjektiva meningar och detta lyses ibland igenom, exempelvis i 
Arells text om turismen i Tärna49 där han kontinuerligt benämner området för Tärnaby-
Hemavan, vilket också görs i Tärnaby idag medan det i Hemavan heter Hemavan-Tärnaby 
liksom storägaren Strömma har valt att benämna området. Detta är en pågående konflikt i 
området, och vi författare gör ju också en ståndpunkt när vi i det här arbetet väljer att 
benämna området för Hemavan-Tärnaby. Detta gör vi på grund av att vår uppdragsgivare, 
Hemavan-Tärnaby airport benämner området i den namnordningen. Varför Arell valt sin 
benämning framgår ej, men likväl så är den ju en ståndpunkt i en konflikt som han inte kan 
inte kan ha undgått.  
 
Dredges50 artikel är en källa som vi har använt väl i detta arbete. Vi är dock medvetna om att 
denna artikel inte är skriven för just vår samarbetssituation och när det handlar om ett ”mjukt” 
ämne såsom samarbete så är alla situationer unika och kräver en koppling till sin egen 
omgivande situation. I Esaiasson et. al. kan vi läsa att tolkning av en text bör ske från två 
synvinklar – vad den betyder för mig och vad den betyder för författaren av texten51. Det vi 
använt oss utav anser vi vara mer allmängiltigt och därmed applicerbart till andra situation än 
för enbart just den som författaren hade i åtanke.    
 
Artiklarna av Smith52 och  av Pechlaner53 har vi tillgång till enbart i kompendieform, men inte 
hittat igen för utskrift på Internet. Vi är medvetna om att detta kan försvåra arbetet med att 
granska våra källor. Rapporten av Saxena54 bygger på en casestudie vilket kan göra att 
materialet inte helt kan generaliseras till att passa in på vårt område. Vi har dock ändå bedömt 
att de teorier vi använd oss av är tillräckligt neutrala och relevanta för att kunna användas i 
vår rapport. Laws, Scott och Parfitts55 artikel är liksom de ovan nämnda artiklarna är skrivna 
på engelska. Vi är medvetna om att vi kan ha tolkat texten felaktigt eftersom att inte någon av 
                                                
46 Jamal, T. & Getz, D., (1995), Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism 
Research, Vol. 22, No.1, pp. 186-204  
47 Smith, S., (1994), The tourism Product, Annals of Tourism Research, Vol. 21, No.3, pp. 582-295  
48 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp 562-581 
Jamal, T. & Getz, D., (1995), Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism 
Resarch, Vol. 22, No.1, pp 186-204 
49 Arell, Nils, (2002), Turism i Tärna – om externt och lokalt – om flera små och en stor stark, Gerum, 
Kulturgeografisk institutionen, Umeå Universitet, s. 23 
50 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581 
51 Esaiasson P., Gilljam M.,  H. och Wängnerud L., (2003), Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Andra upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 245 
52 Smith, S., (1994), The tourism Product, Annals of Tourism Research, Vol. 21, No.3, pp. 582-295  
53 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol. 43 
54 Saxena, G., (2003), Relationships, networks and the learning regions: case evidence from the Peak District 
National Park, School of Science and Environment, Coventry University  
55 Laws, E., Scott, N. & Parfitt, N., (2002), Synergies in Destination Image Management, International Journal 
of Tourism research, 4, pp. 39-55  
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oss har engelska som modersmål. Detta anser vi dock vara liten risk till, men inte helt 
obefintlig att vissa skiftningar i artiklarna har gått oss förbi.  
 
Marcussens och Windahls56 rapport är en kandidatuppsats. Då författarna inte har en högre 
akademisk utbildning, är vi medvetna om att detta kan vara en brist för rapportens kvalité. Vi 
anser dock att den är välarbetad och tillförlitlig i de delar vi valt att titta närmare på. Vi vill 
inte heller helt likställa all inclusive-resan (som uppsatsen behandlar) med charterresan (som 
vi behandlar), men uppfattar ändå att likheten är så pass stor, att vi valt att generalisera 
resultaten till vårt område. Tomas von Seths57 är framtagen på initiativ av Fritidsresor, vilket 
kan ha inverkat på hur informationen i boken framställs. Vi har därför valt att enbart använda 
oss utav de rena faktadelar från denna källa.  
 
Vi är medvetna om att Internet inte alltid är den mest pålitliga källan, men informationen vi 
har hämtat därifrån är främst av mer allmängiltig karaktär som kommer från relativt kända 
adresser och vi anser den därmed så pass riktig att vi har brukat den.  

                                                
56 Marcussen, Cecilia, Windahl, Maria, (2005) Upphandling av all inclusive-resor – en studie av researrangörers 
arbete med hållbar utveckling, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande 
57 Seth, Tomas von, (2001), Älskade charter – historien om vad som fick vanligt folk att börja resa, Stockholm, 
Vagabond media 
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3. TEORIER  
I detta kapitel kommer vi att presentera den teoretiska bakgrund mot vilken vi har gjort vår 
undersökning. Först så introducerar vi samverkan och nätverk för att därefter gå in mer 
specifikt på dessa begrepp inom turismsektorn. Efter varje avsnitt så kommer vi att 
summariskt, kursivt, presentera de viktigaste samverkansfaktorerna som vi nämnt i avsnittet. 
Detta gör vi för att mer överskådligt kunna göra en analys mot vår egeninsamlade data 
småningom i arbetet. Avslutningsvis så presenterar vi en sammanfattning av 
samverkansfaktorerna. 
 

3.1 Samverkan  
Det finns många anledningar till alla slags samverkan, Danermark listar bland annat goda 
anledningar såsom att det är stimulerande, ger andra referensramar, kompletterande kunskaper 
och erfarenheter.58 Ett samarbete kan göra att arbetet sker effektivare, billigare och bättre samt 
att samarbetet kan hjälpa till att rationalisera. Det är positivt att få nya kunskaper, kontakter, 
erfarenheter och detta leder till utveckling både av personer och av organisationer.59  
Danermark nämner även en negativ sida av att samverka; prestige, press och kamp.60 Andra 
negativa aspekter som kan uppkomma är en osäkerhet inför förändringen, oklarhet om makt 
och inflytande, oro och irritation som tar både kraft och tid. 61 För att ett samarbete ska ge ett 
mervärde så krävs det reflektioner innan samarbetet drar igång av både de negativa och 
positiva sidorna med att arbeta ihop.62 Alla aktörer har olika förväntningar, och dessa bör 
också diskuteras öppet för att alla ska känna att de faktiskt kommer att få något att vinna utav 
samarbetet. 63   
 

3.1.2 Samverkan mellan företag 
Samverkan är svår att organisera, detta just i och med att det är parter från olika 
organisationer – organisationsstrukturer och att parterna även har olika ambitionsnivåer. För 
att ett samarbete ska flyta så smidigt som möjligt så krävs det en tydlig ledning. Ledningen 
kan vara en redan existerande ledning från ett företag, eller en intern ledning inom 
samverkansgruppen. Danermark menar att nyckelbegreppen för ledningen är legitimitet och 
kompetens.64  Olika organisationer har olika slags regelverk som de följer och dessa visar på 
vem som har ansvar och makt. Det är olika yrkesetik i olika företag. Vad styr egentligen 
arbetet inom samverkansgruppen, inte bara vem som styr det måste klargöras innan ett 
effektivt arbete kan uppnås. 65 Beslutsfattande är också en viktig fråga inom 
samverkansgruppen, som kommer att visa på olikheterna mellan de olika parterna. Olika 
parter kommer att ha olika stora beslutsbefogenheter vilket kan leda till ineffektivitet om 
klartecken från högre instanser måste inväntas. Beslutsrätt bör delegeras i sådana frågor som 
är inom ämnesområdet för samverkan.66  Enligt Danermark så kan beslutsfattande vid problem 

                                                
58 Danermark, Berth, (2003), Samverkan – himmel eller helvete?, Gothia, Stockholm, s. 22 ff. 
59 Ibid., s. 7 ff. 
60 Ibid., s. 22 ff. 
61 Ibid., s. 7 ff. 
62 Ibid., s. 22 ff. 
63 Ibid., s. 7 ff. 
64 Ibid., s. 19 
65 Ibid., s. 41 ff. 
66 Ibid., s. 32 ff. 
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underlättas genom att parterna tidigt går igenom hur ett problem ska definieras, förstås och 
åtgärdas.67 
 
    
 
Det är också viktigt att inse att allt inte går att förändra, vissa olikheter kommer att kvarstå. 
Vissa olikheter kommer enbart att vara till det positiva och berika samarbetet – samarbeten 
startar ofta just på grund av att vi är olika och kan bidra med olika delar. Men vissa olikheter 
kommer kanske inte att bidra med något positivt, men dessa måste ändå accepteras. Parterna 
får helt enkelt lära sig att leva med varandras ”avigsidor och rätor”. 68   
 
Mänsklighetens utveckling har lett fram till att i industriländerna idag så sker i princip all 
mänsklig verksamhet i gemenskap med andra. Vi skolas från barnaben in i organisationer med 
andra mänskliga kontakter.69 Hur dessa konstellationer tar sig uttryck är vitt olika, de kan ske 
både i nät- och pyramidform. I ett nät är ledaren i centrum för att på så sätt öka tillgänglighet, 
men även jämlikhet – fler får mer utrymme att komma till tals på lika villkor. Ett sådant nät 
byggs ut från kärnan, men alla trådarna är förankrade med varandra och detta föranleder ett 
ömsesidigt beroende alla parter. En konstellation i nätform är till för att underlätta 
kommunikationer och relationer.70  
 
(1) Samverkansfaktorer: Allmänt om samverkan mellan företag 
– När flera parter går samman är det viktigt att parterna tidigt diskuterar de olika parternas 
förväntningar på samarbetet samt att reda ut ansvarsområden och ambitionsnivåer  
– För att samarbetet skall flyta smidigt och effektivt krävs en tydlig ledning och att de olika 
aktörernas beslutsmakt fastställs. 
– Genom att anordna samarbetet i nätform ökar tillgängligheten och jämlikheten.  
 

3.2 Nätverk som grund  
Nätverksteorier kan fungera som en grund och förklaring till ett samarbetes planerings- och 
uppbyggnadsprocess. Krasst sett på nätverksteorier så behandlar dessa relationen mellan 
regering, företag och samhälle och hur dessa relationer i sin tur öppnar upp för diskussioner 
rörande identifikation, kommunikation, resursfördelning och kollektivt handlande.71   
 
Vid bildandet av ett nätverk försöker man skapa det utifrån och runt en gemensam 
uppsättning av kärnvärden och ett gemensamt mål. Ett nätverk är ofta stabilt över tiden, bara 
det tar sig förbi den första tiden och samarbetet börjar få ett flyt, detta i och med att nätverket 
binds samman av gemensamma och pågående intressen. Nätverket är beroende av flera 
interna faktorer hos de olika aktörerna, såsom resurser, expertis, ledarskap och auktoritet samt 
externa faktorer såsom ihållande problem, allmänna åsikter och ekonomiska förhållanden.72  
 
Bolman och Deal redogör för Kanters förslag till hur ett nätverk ska uppstartas och menar att 
den första viktiga aspekten att medvetandegöra är vem som kan tillföra något (hjälpa) och 
                                                
67 Danermark, Berth, (2003), Samverkan – himmel eller helvete?, Gothia, Stockholm, s. 15 ff. 
68 Ibid., s. 32 ff. 
69 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E., (1997), Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, 
Lund, s. 25 
70 Ibid., s. 93 f.  
71 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581 
72 Ibid. 
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därefter se till att skapa en relation till denne någon. När detta väl är gjort så är det enklare att 
i en relation påbörja en diskussion över hur ett resurs- eller stödutbyte skall kunna komma till 
skott.73 
 
Vanligtvis så har medarbetare på arbetsplatser formella roller och arbetstitlar, men i vissa 
arbetsformer – såsom nätverk så saknas dessa formella roller. Det är i denna typ av informella 
struktur viktigt att ändå explicit ange uppgiftsroller för att tydliggöra var och ens ansvar inom 
gruppen. Alla inom gruppen har olika intressen och förmågor, men även olika grader av 
engagemang. Om detta uppmärksammas så är det därefter lättare att fördela uppgiftsrollerna 
för att på så vis få rätt kvinna (man) på rätt plats.74  
    
Flera olika nätverk kan överlappa varandra, och hakar in i varandra, nätverk breder ut sig både 
horisontellt och vertikalt i och med att det består av så många olika aktörer samt på grund av 
att ett nätverk sträcker sig över både rymd och tid. Ett nätverks gränser kan vara öppna eller 
stängda beroende av vilken typ av verksamhet/samarbete som utförs inom nätverket, syftet 
med nätverk är oftast att skapa synergier och vinst. Det är dock svårt, om inte omöjligt, att 
definiera ett nätverk utan att referera till dess kontext. 75   
    
När nätverk överlappar varandra kan detta medföra konflikter, främst på grund av frånvaro av 
tydliga roller och ansvar. Detta är något som kan leda till att nätverken bryts upp och dör ut, 
eller så kan själva konflikterna medföra ytterligare synergieffekter såsom öppnare 
kommunikationer, större tolerans av olikheter, innovation och lärdom.76 Det kan vara idé att 
göra en SWOT-analys för att därigenom översiktligt kunna se de interna och externa 
möjligheter, hot, styrkor och svagheter som nätverket kommer att ha. 77   
 

3.2.1 SWOT 
En SWOT-analys är en analys av ett företag eller en organisations interna och externa klimat; 
en slags möjlighetskarta. Denna karta är sedan en hjälp för företaget och visar på var det är av 
vikt att lägga på extra krut och vad för marknadsfördelar som företaget faktiskt sitter inne 
med. De externa faktorerna som undersöks i en SWOT-analys är möjligheter och hot, där 
ingår bland annat det ekonomiska klimatet, demografiska förändringar, marknaden, teknik, 
konkurrenter och politik. De interna faktorerna är styrkor och svagheter, och dessa är givetvis 
unika i varje enskilt fall beroende på verksamhet. En SWOT innehåller data av varierande 
tillförlitlighet och vikt, men den visar ändock på ett överskådligt vis en viktig sida av 
marknaden och företagets plats på denna.78 
 
(2) Samverkansfaktorer: Nätverk som grund 
– För att sammanställa de olika aktörernas intressen kan en lösning vara att göra en SWOT-
analys och därigenom översiktligt kunna se de interna och externa möjligheterna, hot, styrkor 
och svagheter som nätverket kommer att ha.  
 
                                                
73 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E., (1997), Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, 
Lund, s. 217 
74 Ibid., s. 181 
75 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581 
76 Ibid. 
77 Ibid. 
78 Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John and Wong, Veronica, (2002), Principles of Marketing, Third 
European Edition, Prentice Hall Europe, London, s. 81 ff.  
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3.3 Utformning av nätverk  
Ett ämnesnätverk är en sammansättning av aktörer med ett brett gemensamt intresse i en 
specifik fråga, eller rättare sagt ett specifikt ämne; ett nätverk knutet till detta ämne. Denna 
typ av nätverk kan liknas med en mer generell form av sociala relationer; som fungerar både 
självständigt och tillsammans, med den gemensamma nämnaren i ämnet i fråga. 
Ämnesnätverk existerar i allehanda olika sammansättningar; formella eller ickeformella samt 
över olika grader av samarbete. 79   
   
Ett ämnesnätverk kan illustreras som i figur 1 nedan. I figur 1 så visas tydligt komplexiteten i 
ett nätverk där många olika intressenter är medverkande parter på olika plan men med en 
specifik fråga med bestämda regler kring, som en kärna i mitten.  
 

 
Figur 1: Ämnesnätverk och policygemenskap80 
 
(3) Samverkansfaktorer: Utformning av nätverk 
– Om flera aktörer verkar självständigt och tillsammans kring ett specifikt ämne kan 
ämnesnätverk bildas där utrymme ges för parterna samverkar på olika plan. 
 

3.3.1 Multipla nätverk  
Ett multipelt nätverk är när flera olika nätverk är integrerade tillsammans. Detta är inte 
ovanligt förekommande, men för att ett multipelt nätverk ska fungera så smidigt som möjligt 
är det av vikt att ha överblick över relationerna och samspelet. För att få en överblick över 
nätverksbilden är det god idé att studera figur 2 och där kunna se var olika aktörer påverkar. I 
figur 2 så framgår det att trots en tydlig gräns för ett ”medräknande utrymme” (ett nätverk 
med tydlig gräns) så kan så kallade subnätverk också få inblick i ”kärnnätverket”. 81  
 

                                                
79 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
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Figur 2: Nätverk och gemensamt förfaringsutrymme82 
 
För att ett så komplext nätverk som i figur 2 ska kunna fungera så krävs det mycket av 
aktörernas kommunikativa förmågor. Förhållandet mellan aktörerna ska vara så oinskränkt 
som möjligt och därigenom kan de skapa enighet. Aktörerna måste ha en delad förståelse för 
målet och vara beredda att kompromissa i och med att skilda synsätt på vägar till målet 
kommer att finnas. Aktörerna måste även kunna se värdet i att argumentera i och med att 
dialoger är redskapet som skapar och över huvudtaget möjliggör samverkan i nätverksform.83 
De olika parterna har inte bara olika syn på makten utan på grund av att de kommer från olika 
företagskulturer så har de olika jargonger och synsätt. För att detta inte ska utgöra ett problem 
i samarbetet så är det viktigt att klargöra dessa olikheter i inledningsskedet av samarbetet för 
att kunna utesluta exempelvis intern yrkesjargong.84  
 

 3.3.2 Kommunikation 
Kommunikation sker mellan en sändare och en mottagare, där sändaren överför ett budskap 
till mottagaren som uppfattar meddelandet på ett för sändaren förhoppningsvis 
tillfredsställande sätt. Sättet som meddelandet överförs på är via olika så kallade 
kommunikationskanaler. En kommunikationskanal kan antingen vara enkelriktad – då har 
mottagaren ingen möjlighet att respondera, eller så kan kanalen vara interaktiv – med 
möjligheter för mottagaren att respondera.85 Enligt Hansson så ställer flexibla organisationer  
(- såsom nätverk) större krav på kommunikation och detta är något som, såsom Hansson 
uttrycker det, måste odlas fram.86  
 

                                                
82 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581 
83 Ibid. 
84 Danermark, Berth, (2003), Samverkan – himmel eller helvete?, Gothia, Stockholm, s. 28 ff. 
85 Ljung, J., Nilsson, P. och Olsson, U. E., (1998), Företag och marknad – Samarbete och konkurrens, 
Studentlitteratur, Lund, s. 70 ff.  
86 Hansson, Jörgen, (2001), Skapande personalarbete, Andra helt omarbetade upplagan, Prisma, Stockholm, s. 
195, 222 
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(4) Samverkansfaktorer: Multipla nätverk  
– När flera olika nätverk interagerar med varandra krävs mycket goda kommunikativa 
insatser för att skapa förutsättningar för goda nätverksrelationer. 
– Dialoger är redskapet som skapar och över huvudtaget möjliggör samverkan i 
nätverksform. 
 

3.3.3 Gemensam planeringsprocess  
När fler och fler nätverk uppstartas så suddas gränser ut och för att då ha något tydligt att röra 
sig inom så blir policys än viktigare. Målet med ett samarbete är en hållbar utveckling, men i 
och med att processen är dynamisk så är detta sällan problemfritt, med gemensamma policys 
så förenklas arbetet mot målet. Just i och med att många aktörer är involverade så innebär det 
en komplex maktsituation och de olika aktörerna kan ha tillgång till olika mycket resurser och 
information. Ett gemensamt planeringsarbete sträcker sig enbart över de gränser som 
aktörerna är villiga att förhandla och kompromissa över. Detta kan leda till att vissa gränser 
spänns mer än andra vilket i sin tur ofta leder till konflikter eller åtminstone instabilitet. Ett 
planeringssamarbete är dynamiskt och det gäller inte minst rörande uteslutande eller 
medverkande i nätverket.87   
 
(5) Samverkansfaktorer: Gemensam planeringsprocess  
– För att underlätta en komplex maktsituation som lätt uppstår när många aktörer är 
inblandade och tillgången till information och resurser är ojämn är det viktigt att ett 
gemensamt planeringsarbete inleds. I detta planeringsarbete bör parterna komma överens om 
de gränser som aktörerna är villiga att förhandla och kompromissa över. 
 

3.4 Samarbete kring en turismdestination 
 

3.4.1 Turistprodukten 
Turism kan ses som en produkt som är sammansatt av en rad olika faktorer och tjänster.  Hur 
väl ett företag lyckas i sitt möte mellan produkt och gäst avgörs i hur väl varje enskild faktor 
och tjänst är designad och hur de smälter ihop till en helhet och kompletterar varandra.88 Det 
gäller att vara försiktig vid hanteringen av turismprodukten på en ort. Turismen påverkar 
orten i frågor rörande ekonomi, geografiska- och fysiska faktorer samt även frågor rörande det 
sociala och kulturella området. De ekonomiska frågorna rör bland annat arbetstillfällen och 
inkomster från turismnäringen. Ett svårt moment är att många av de arbetstillfällen som 
skapas är säsongsbetonade och får konsekvensen att anställningstryggheten uteblir. En annan 
nackdel kan vara att turistföretagen ägs av företag som har huvudkontor på annan ort och 
bemannar turistföretagen med egen personal.89 
 
Att de geografiska-, fysiska- och ekologiska faktorerna påverkas innebär framförallt att det 
finns en risk att orten överexploateras. Att orten expanderar kan dock vara en fördel med 
positiva konsekvenser som att kommunikationen till orten förbättras.90  Sociala och kulturella 

                                                
87 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581 
88

 Smith, S., (1994), The tourism Product, Annals of Tourism Research, Vol. 21, No.3, pp 582-295 
89 http://www.tourist.se/ ”Perspektiv på hållbart turistiskt företagande” 2007-04-20 13:00 
90 Aronsson, Lars, (2000), The development of sustainable tourism, London, Continuum, s. 136-137, 142-145 
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faktorer påverkas genom samspelet mellan lokalbefolkningen och turisterna. Det gäller att 
informera och kommunicera med lokalbefolkningen för att involvera dem och få dem 
engagerade i frågor rörande detta samspel.91 
 

3.4.2 Turismdestinationen 
Turismindustrin är en känslig bransch då den är mycket beroende av informationssamhällets 
utveckling och den måste ständigt anpassa sig efter kundernas krav. Att inleda samarbeten 
turismföretag emellan kan som sagt innebära en rad fördelar för de inblandade. De kan till 
exempel hjälpas åt att locka fler gäster och dela de gemensamma naturresurserna istället för 
att konkurrera om dem. Att gå samman har även stora fördelar i marknadsföringssyfte. De kan 
tillsammans utveckla destinationen och göra gästens upplevelse till ett större koncept, vilket 
inte hade varit fallet om de enskilda aktörerna verkat på egen hand.92  
 
När gäster skall välja resmål går de enligt Laws, Scott och Parfitt igenom fem steg: beslut, 
informationssökning, val, semesteraktiviteter och tillfredsställelse/klagomål. Med detta i 
baktanke, är det viktigt att vara medveten om att gästen först väljer destination, sedan hotell. 
Att samarbeta kan vara avgörande för att få gästen att välja den egna destinationen framför en 
annan.93 När aktörer går samman kan de locka kundgrupper genom gemensamma ansatser. 
Detta innebär att enskilda kundgrupper nås av samma budskap från hela destinationen, vilket 
gör kunderna mer övertygade i sitt val av resmål. De olika aktörerna kan dra nytta av de olika 
kunskaper som finns mellan de som samarbetar och delar med sig av sina egna erfarenheter. 
Detta är ett sätt att ständigt utveckla verksamheten och anpassa den till de ständiga 
förändringarna i dess omvärld. Att ständigt generera nya kunskaper och uppmuntra lärande 
vilket i sin tur innebär stora konkurrensfördelar för de verksamma företagen inom 
destinationen.94 
 
För att samarbetet skall fungera krävs det att parterna kan lita på varandra och öppet 
kommunicera och dela med sig av information95. Samarbete beskrivs av Jamal och Getz som 
en process i vilken huvudaktörerna som verkar inom samma område gemensamt beslutar om 
destinationens framtid.96 Aktörer inom turismplanering måste kunna agera reflektivt när 
problem uppstår oavsett meningsskillnader i åsikter och värde aktörerna emellan. Planerarna 
måste därför vara uppmärksamma på sin politiska omgivning och framförallt vad som är 
själva syftet med planeringsprocessen. Ett samarbete inom turismplanering kan vara uppbyggt 
i olika funktioner eller sektioner, till exempel utifrån landyta, miljöledning, tillhandahållande 
av infrastruktur eller gemensam service och välbestånd.97  
 
                                                
91 Aronsson, Lars, (2000), The development of sustainable tourism, London, Continuum, s. 137-138 
92

  Saxena, G., (2003), Relationships, networks and the learning regions: case evidence from the Peak District 
National Park School of Science and Environment, Coventry University 
93 Laws, E., Scott, N. & Parfitt, N. , Synergies in Destination Image Management,  International Journal of 
Tourism research, 4, 39-55 (2002) pp 39-45 och 52-55 (2002) 
+ Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John and Wong, Veronica, (2002), Principles of Marketing, Third 
European Edition, Prentice Hall Europe, London, s. 215 
94 Laws, E., Scott, N. & Parfitt, N., (2002), Synergies in Destination Image Management,  International Journal 
of Tourism research, 4, pp. 39-55  
95 Saxena, G., (2003), Relationships, networks and the learning regions: case evidence from the Peak District 
National Park School of Science and Environment, Coventry University 
96 Jamal, T. & Getz, D (1995), Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism 
Research, Vol. 22, No.1 pp 186-204 
97 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6, pp. 562-581  
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(6) Samverkansfaktorer: Turismdestinationen  
– Parterna måste kunna lita på varandra och öppet kommunicera och dela med sig av 
information. 
– Gästen väljer först destination, sedan hotell. Att samarbeta kan vara avgörande för att få 
gästen att välja den egna destinationen framför en annan. 
 

3.4.3 Skapa ett gemensamt varumärke  
När flera aktörer på en turismdestination sluter sig samman bör detta även speglas i den 
gemensamma marknadsföringen. På detta sätt skapas en stark destinationsimage. 
Semesterdestinationsimage definieras av Laws, Scott och Parfitt som ”summan av tro, 
uppfattningar och intryck som en person har av destinationen”. Att förpacka 
destinationskonceptet och välja vilka aspekter som skall framhävas på marknaden görs i två 
steg. Först bör destinationens specifika fördelar definieras och sedan måste strategier för hur 
rätt målgrupp skall attraheras upprättas.98 
 
Att enas kring ett gemensamt varumärke och därmed gemensamma mål stärker samarbetet 
mellan de olika aktörerna.  Genom ett starkt varumärke ges möjlighet att särskilja sig från 
konkurrenter. Att skapa ett varumärke bygger på att skapa en känslomässig länk mellan 
produkt och konsument, genom att anspela på image och livsstil. Målet är att placera sig högt 
i besökarens medvetande och uppta en egen marknadsnisch.99 
 
(7) Samverkansfaktorer: Skapa ett gemensamt varumärke  
– Genom att skapa ett gemensamt varumärke och mål (att positionera sig högt i besökarnas 
medvetande) stärks samarbetet mellan de olika parterna.  
 

3.4.4 Utformning av nätverk på turismdestinationen 
För att utveckla ett samarbete mellan självständiga företag inom turistbranschen, kan 
temporära nätverk bildas. Företag kan sedan dela med sig av sina resurser med hjälp av 
informationsteknologi. I denna typ av samarbete identifierar varje enskilt företag sina viktiga 
kärnkompetenser, kärntjänster samt var de har sin största kundpotential. När de gjort detta kan 
de ta hjälp av andra företag i nätverket för att inhämta andra kompetenser som behövs för att 
komplettera verksamheten. Att ha en väl utarbetad strategi eller affärsidé är viktigt, och denna 
måste ständigt utvecklas för att anpassas till kundernas behov och konkurrensförhållanden 
från andra verksamheter. 100 
 
(8) Samverkansfaktorer: Utformning av nätverk 
– För att komplettera verksamheten kan ett nätverk skapas, genom detta kan parterna dela 
med sig av sina kärnkompetenser.   
 

3.4.5 Intressenterna 
De finns ofta många intressenter i frågor som rör turismdestinationers utveckling och framtid. 
De lokala myndigheterna värnar ofta om den privata sektorn och lokalbefolkningens behov 
                                                
98 Laws, E., Scott, N. & Parfitt, N., (2002) , Synergies in Destination Image Management,  International Journal 
of Tourism research, 4, pp. 39-55  
99 Ibid. 
100

 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol 43 
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och önskemål, de förfogar ofta även över marken som disponeras. Regeringens engagemang 
gäller vanligen att utveckla tillgängligheten och infrastrukturen för att göra destinationen mer 
attraktiv. Intressenterna är många och det finns sällan en ensam individ eller organisation som 
enskilt kan styra över destinationens utvecklingsprocess. Slutsatser av studier inom området 
är att samhällsengagemanget måste formas dynamiskt och aktivt för att anpassa sig till de 
ekonomiska, sociala och omgivningsfaktoriska förändringar som sker i samhället.101 
 
När ett samarbete skall initieras är det viktigt att identifiera huvudintressenterna och att ta 
med dem tidigt i processen. I inledningsskedet samlas intressenterna och skapar en gemensam 
utgångspunkt och bestämmer vad de vill få ut av samarbetet. Enbart att få delta i ett samarbete 
kan för vissa aktörer vara viktigare än att nå ett visst mål. Vissa stora intressenter kan vara 
rädda att förlora kontroll över beslutsfattande medan andra mindre intressenter ser stora 
möjligheter att få mer att säga till om vad det gäller destinationens utveckling. En viktig 
intressent i samarbetet är lokalbefolkningen, om de känner att de inte har inflytande över 
utvecklingsprocessen så kan det leda till mycket negativa känslor och skeptiska tankar. En 
fråga är om intressenterna endast skall medverka i visionsprocessen eller om de även skall 
vara med och sätta upp mål och policys. Ställning behöver tas till om de lokala myndigheterna 
ensamma skall ha ansvaret för att sätta upp och genomföra mål och policys, genom ett 
kommunalt samarbete. En lösning för att nå de uppställda målen är om utveckling sker genom 
en funktionell och kraftfull turismorganisation som står för den lokala kontrollen. Detta skulle 
då ske genom stöd från alla inblandade faktorer i turistindustrin.102 
 
(9) Samverkansfaktorer: Intressenterna  
– Vissa stora intressenter kan vara rädda att förlora kontroll över beslutsfattande medan 
andra mindre intressenter ser stora möjligheter att få mer att säga till om vad det gäller 
destinationens utveckling 
– När ett samarbete skall initieras är det är viktigt identifiera huvudintressenterna och att ta 
med dem tidigt i processen. 
 

3.4.6 Tillväxt genom samarbete 
Företagsledningens och personalens ambitioner om högre anseende och högre lön är ofta 
huvudmotiven till att företag satsar på tillväxt. När företag växer är det viktigt att vara 
uppmärksam. Det finns alltid en risk att ledningen inte hinner inhämta nya kunskaper i samma 
takt som företaget växer. Det är viktigt att ledningen har de aktuella kunskaper som krävs och 
för vidare dessa samt att se till att erfarenheter som gjorts delas.103 
 
Många av konkurrensfördelarna avgörs, i utformningen av informationssystem. Företaget 
måste, som tidigare beskrivits, ständigt anpassa verksamheten till den flexibla marknaden som 
ständigt ställer nya krav. Ett sätt att svara på de nya kraven som ställs är att ta fram nya 
produkter som krävs och hitta nya marknader som är intresserade av dem.104  
 
Det finns olika sätt att utöka sin marknadsandel och skapa tillväxt i företaget. Ansoff föreslår 
fyra olika strategier i sin modell:  

                                                
101 Jamal, T. & Getz, D (1995), Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism 
Research, Vol. 22, No.1 pp 186-204 
102 Ibid. 
103 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol 43 
104 Ibid. 
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Marknadspenetration; innebär att företaget väljer att stanna kvar på samma marknad med 
samma produkter, men marknadsför mer.  
Produktutveckling; är när företaget erbjuder nya produkter till sina gamla kunder. 
Marknadsutveckling; sker genom att företaget marknadsför existerande produkter på nya 
marknader.  
Differentiering är det sista alternativet, detta alternativ innebär att nya produkter marknadsförs 
på nya marknader.105 

 
Figur 3: Ansoffs Produkt / marknadsmix106 
 
Det är en fördel för ett företag att välja differentiering som tillväxtstrategi och etablera sig på 
nya marknader med nya produkter. Med hjälp av denna strategi skiljer företaget sig från 
konkurrenter inom samma bransch och därmed minskar risken för kopior. Detta är dock också 
den svåraste ”rutan” att lyckas med; det krävs gott om både resurser, tålamod och 
engagemang för att lyckas. 107   
 
(10) Samverkansfaktorer: Tillväxt genom samarbete  
– Genom att tillsammans använda sig av differentiering som tillväxtstrategi skiljer sig 
företaget från konkurrenter inom samma bransch och minska risken för kopior. 
 

3.5 Charterkonceptet 
En charterresa är en färdigpaketerad resa där oftast både resa, boende, mat och aktiviteter 
ingår. Detta innebär att gästen betalat för hela upplevelsen innan resan och hon behöver 
därmed göra färre val under vistelsen på destinationen.108 Det är researrangören som avgör 
vilka delar som skall ingå i gästens semesterupplevelse. Detta innebär även att researrangören 
väljer vilka leverantörer som skall ingå i charterkonceptet, ett val som gästen skulle ha gjort 

                                                
105 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol 43 
106 Ibid. 
107  Ibid. 
108 Seth, Tomas von, (2001), Älskade charter – historien om vad som fick vanligt folk att börja resa, Stockholm, 
Vagabond media, s. 16 
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själv om denne satt ihop resan på egen hand. Detta kan komma att få konsekvenser för de 
befintliga aktörerna på destinationen.109 
 

3.5.1 Hur researrangörer samarbetar med lokala aktö rer 
Att en extern aktör av typen charterarrangör gör entré på en destination får konsekvenser för 
det befintliga lokala samarbetet. Konsekvenserna rör bland annat intressen gällande de 
ekonomiska, sociala och ekologiska områdena. Destinationen kan gynnas genom att fler jobb 
skapas och att orten utvecklas.110 Det finns en risk att charterarrangören enbart tar in sin egen 
personal, att utvecklingen går för snabbt och att destinationen överexploateras. Detta drabbar 
både miljön och även de som bor på orten.111 
 
Hur en researrangör interagerar med de lokala aktörerna har ofta att göra med storleken på 
reseföretaget. De stora företagen har vanligen ett koncept som finns på många olika orter, och 
deras främsta konkurrensmedel blir därför priset. De stora arrangörerna har ofta egen anställd 
personal på destinationerna som får i uppgift att se till att samarbetet mellan de lokala 
anläggningarna, den lokala personalen och turisterna fungerar. Denna personal sköter även 
kontakten med huvudkontoret, detta kan innebära långa kommunikationsvägar som kan bli ett 
hinder om problem uppstår. När researrangören väljer ut parter som de kan tänka sig att 
samarbeta med tittar de på var parterna befinner sig, pris och att de håller standarden 
beträffande kvalitetsstandarder och standarder för hälsa och säkerhet. Researrangören vill 
även att anläggningar som ingår i samarbetet följer de föreskrifter som finns beträffande hur 
verksamheter skall drivas.112 
 
Små aktörer lockar i stor utsträckning sina kunder med exklusivitet och unika upplevelser, de 
arbetar i stor utsträckning med att skapa en nära och närvarande relation med de parter och 
anläggningar som företaget samarbetar med. Små aktörer lägger ofta stor vikt vid att 
kommunikationen aktörerna emellan fungerar och på så sätt skapar utrymme för 
informationsutbyte och lärande, detta ger korta kommunikationsvägar och problem kan 
avhjälpas direkt. När de små aktörerna väljer ut samarbetspartners gör de ofta detta genom att 
själva sköta kontakterna eller gå efter rekommendationer för att se om aktörer och 
anläggningar håller måttet.113 
 
(11) Samverkansfaktorer: Hur researrangörer interagerar/samarbetar med lokala aktörer  
Vid samarbete med en stor aktör kan kommunikationsvägarna bli långa och möjligheterna att 
påverka samarbetet mindre än i ett samarbete med en mindre aktör. 
 

3.6 Sammanfattande samverkansfaktorer 
Eftersom att många samverkansfaktorer går in i varandra har vi valt att sammanställa dem. Vi 
har sammanställt dem i fyra övergripande kategorier som vi tycker speglar 
begreppsbildningen rättvist och som vi även ser som en vettig grund till vår fortsatta studie i 
linje med problem och syfte. 

                                                
109Friedrich Gränsjö, Yvonne von, (2001), Destinationsmarknadsföring – en studie av turism ur ett 
producentperspektiv, Akademitryck SB, Stockholm Universitet, s. 17 
110  http://www.tourist.se/ ”Perspektiv på hållbart turistiskt företagande”, 2007-04-20 13:00 
111 Aronsson, Lars, (2000), The development of sustainable tourism, London, Continuum, s. 136-137, 142-145 
112 Marcussen, Cecilia, Windahl, Maria, (2005) Upphandling av all inclusive-resor – en studie av researrangörers 
arbete med hållbar utveckling, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, s. 36 ff. 
113 Ibid., s. 36 ff.  
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Nätverk (1, 3, 8) 
Ett samarbete kan göra att arbetet sker effektivare, billigare och bättre. Det är positivt att få 
nya kunskaper, kontakter, erfarenheter och detta leder till utveckling både av personer och av 
organisationer. 
 
Inom turistbranschen finns ofta små självständiga aktörer på en destination, genom att gå ihop 
och samarbeta med andra aktörer kan ett nätverk bildas. I denna typ av samarbete identifierar 
varje enskilt företag sina viktiga kärnkompetenser, kärntjänster samt var de har sin största 
kundpotential. När de gjort detta kan de ta hjälp av andra företag i nätverket för att inhämta 
andra kompetenser som behövs för att komplettera verksamheten. Att samarbeta på detta sätt 
breddar verksamheten och gör det möjligt att ständigt utvecklas för att anpassa sin verksamhet 
till kundernas behov och konkurrensförhållanden från andra verksamheter.  
 
Om samverkan rör ett specifikt ämne kan ämnesnätverk bildas där resurser kan delas och 
samarbetet kan ske på olika plan.  
 
Målsättning (2, 10) 
För att sammanställa de olika aktörernas intresse är det viktigt att diskutera vad de olika 
parterna vill uppnå med samarbetet, det vill säga samarbetets mål. Inget nätverk är det andra 
likt och samarbetets form och premisser beror på faktorer och omständigheter i dess 
omgivning. Det är därför viktigt att urskilja och analysera styrkor, svagheter, möjligheter, hot 
som finns kring samarbetet i just det egna specifika nätverket. Genom att på detta sätt göra en 
SWOT-analys över samarbetet, ges en någorlunda tydlig bild över de marknadsfördelar som 
ett samarbete i nätverksform kan ge företagen. Att lägga ner tid på dessa områden gör att 
syftet med samarbetet blir klarare och det blir tydligare vad var och en har att vinna på att 
delta i samarbetet. För att förhindra missförstånd och konflikter bör detta göras i ett inledande 
skede. Genom att tillsammans dra nytta av erfarenheter och sprida kunskap kan nya produkter 
skapas och genom att föra ut dem på nya marknader skapas en tillväxt i företaget Ofta är 
målet i samarbetet kring en turismdestination att skapa just tillväxt och därmed vinster för 
företagen. Här är det viktigt att ny kunskap inhämtas i samma takt som företaget växer för att 
hela tiden anpassa verksamheten till marknadens och gästernas krav. Denna nya kunskap 
måste sedan spridas till alla i nätverket för att inte låta någon del halta i verksamheten. Lika 
viktigt som att generera ny kunskap är att ta vara på gammal. Genom att dela med sig av 
erfarenheter, slipper misstag upprepas och framgångsfaktorer kan spridas i nätverket.  
 
Roller (1, 5, 9, 11) 
Förtydliga roller samt fördelning av makt och ansvar för att undvika konflikter, underlätta 
kommunikationen samt skapa förutsättningar för goda nätverksrelationer.  
 
När ett samarbete inleds är det viktigt att identifiera huvudintressenterna och ta med dem i ett 
tidigt i processen. I och med att parterna som samarbetar troligen är olika stora och har olika 
mycket inflytande, kan även detta betyda att vissa aktörers ord väger tyngre än andras. De 
olika parterna har även tillgång till olika mycket resurser och information. I och med att 
parterna har olika bakgrund och har olika syn på makt och inflytande, är det bra att klargöra 
eventuella olikheter innan samarbetet inleds. Det är även viktigt att inse att parterna har olika 
intressen, förmågor och engagemang i samarbetet. Stora intressenter kan vara rädda att förlora 
kontrollen över beslutsfattandet medan andra mindre intressenter kan se stora möjligheter att 
få mer att säga till om, när det gäller destinationens utveckling. Vid samarbete med en stor 
aktör kan kommunikationsvägarna bli långa och möjligheterna att påverka samarbetet mindre 
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än i samarbetet med en mindre aktör. Genom att klart definiera de olika rollerna i samarbetet 
är det lättare att fördela ansvar samt att få rätt person på rätt plats och därmed underlätta 
samarbetet. 
 
Kommunikation (4, 6, 7) 
Parterna som ingår i nätverket måste kunna lita på varandra och öppet kommunicera och dela 
med sig av information. Parterna måste inse värdet i att argumentera och använda dialogen 
som redskap för att möjliggöra samarbetet i nätverksform. Aktörer inom turismplanering 
måste kunna agera reflektivt när problem uppstår för att lösa och komma till rätta med 
meningsskillnader i åsikter aktörerna emellan. De olika aktörerna kan vinna mycket på att 
kommunicera med varandra genom att dela med sig av sina kunskaper och dela med sig av 
sina erfarenheter i nätverket. På detta sätt kan verksamheten ständigt anpassas till de krav som 
gästerna i den föränderliga omvärlden ställer. 
 
Kommunikationen mellan parterna kan vara avgörande när ett budskap skall sändas ut till de 
potentiella gästerna. Det är viktigt att vara medveten om att gästerna först väljer destination, 
sedan hotell. Att samarbetet och kommunikationen mellan de samarbetande parterna fungerar 
kan vara avgörande för att få gästen att välja den egna destinationen framför en annan. En 
fråga som kan vara aktuell vid samarbetet på en turistdestination är hur vida parterna i 
nätverket skall gå samman och bilda ett gemensamt varumärke. På detta sätt blir 
destinationens varumärke starkare och får förhoppningsvis en högre igenkänningsfaktor och 
en högre placering i gästernas medvetande. 
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4. PRAKTISK METOD  
Vi kommer i detta kapitel att förklara vårt tillvägagångssätt gällande den praktiska 
undersökningen. Vi kommer att börja med urvalet och därefter förklara vår frågemall för att 
slutligen gå in på frågor rörande validitet och reliabilitet.   
 

4.1 Urval 
Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval i och med att vi ej har nyttjat en slumpmässig 
urvalsteknik.114 Det finns tre olika typer av icke-sannolikhetsurval; bekvämlighetsurval, 
snöbollsurval och kvoturval. Bekvämlighetsurval är just val gjorda på grund av bekvämlighet, 
exempelvis att bara välja att intervjua personer på samma ort. Snöbollsurval (kallas även 
kedjeurval) är ett slags bekvämlighetsurval som går till så att forskaren först utgår från ett 
mindre urval och senare vidgar detta genom kontakter vunna från det initiala lilla urvalet. 
Slutligen kvoturval är en urvalsstrategi som framförallt används inom kommersiella 
undersökningar, detta urval är på sätt och vis likt ett stratifierat urval som är ett 
sannolikhetsurval, men skillnaden dem emellan är att vid kvoturval så är det forskaren själv 
som fastställer vilka som skall delta i undersökningen.115   
 
Vi har gjort ett snöbollsurval. Vi bestämde oss först för att intervjua Tomas Åkerlund på 
Hemavan-Tärnaby airport, valet föll på Tomas därför att han både är vd och flygplatschef och 
därmed bäst kapabel att representera flygplatsen. Därefter så valde vi att intervjua en 
representant ur PR-föreningen i området, förslagsvis turistbyrån som drivs av densamma. Vi 
ringde till turistbyrån där de kopplade vidare oss till ordföranden för PR-föreningen som sa i 
sin tur kopplade oss vidare till Birgitta Corin som är ledamot i styrelsen och vice ordförande i 
PR-föreningen. Birgitta är även hotellchef och VD för Tärnaby fjällhotell AB, som hon 
arrenderar av Strömma samt att hon sitter med i flygplatsstyrelsen. Vår tredje intervju fick vi 
idé om efter att ha pratat med Tomas Åkerlund, som då nämnde entreprenören Stig Strand 
som spelat en stor roll i turismens utveckling i området. Stig driver anläggningen Trolltunet 
tillsammans som bland annat erbjuder de aktiviteter. Förutom Trolltunet så är Stig 
egenföretagare där han bland annat föreläser. En roll som Stig har spelat för områdets 
utveckling är att det är delvis tack vare hans företagsamhet som Strömma fick upp ögonen för 
området och valde att köpa in sig där. Sen så ledde Birgitta Corin in oss på ytterligare en 
intervju, som vi kanske själva hade funderat på – men hon gav oss ett namn: Pelle Lindberg 
som sedan månadsskiftet augusti/september 2006 är VD för bolaget Strömma fjäll & aktivitet, 
detta är ett dotterbolag till Strömma AB.  
 
Andra viktiga frågor gällande urval är hur stort det ska vara. Detta är en fråga som oftast är 
styrd av tid och pengar, men generellt så gäller att desto större urval desto större precision i 
undersökningen.116 Enligt Esaiasson et. al. så är ett litet urval att föredra vid intervjuer; 
femton personer plus minus tio 117. Vi har valt ett litet urval, eftersom att vi anser att detta 
urval räcker för att kunna ge en bild av ställningen på plats i Hemavan samt en mer allmän 
inblick i vad som krävs för att skapa en bra samarbetssituation.  
 
Vid en kvalitativ undersökning så kan urvalet antingen vara informanter eller respondenter. 
Informanter används som vittnen – att vittna om hur något egentligen förhåller sig. Vid 

                                                
114 Bryman, A., (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Andra upplagan, Liber Ekonomi, Malmö, s. 101 f. 
115 Ibid., s. 114 ff.  
116 Ibid., s. 111f.  
117 Esaiasson P., Gilljam M.,  H. och Wängnerud L., (2003), Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Andra upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 286 f.  
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informantundersökningar så ställs sällan samma frågor till samtliga intervjupersoner utan 
dessa utvecklas allt eftersom forskaren blir vittne om mer kring undersökningsförhållandet i 
fråga. Respondenter å andra sidan utgör själva studieobjekt (istället för detta ”någots” 
förhållande som vid informantundersökningar), vid respondentundersökningar så är forskaren 
intresserad av hur intervjupersonen ser på en speciell fråga och här är det därmed vanligt att 
samtliga intervjupersoner får om inte samma så liknande frågor. Det finns två olika typer av 
respondentundersökningar: samtalsintervjuer och frågeundersökningar; där samtalsintervjuer 
är friare än frågeundersökningar både vad det gäller urval samt samtalet mellan 
intervjupersonen och forskaren.118 Vi kommer att utföra en respondentundersökning – där vi 
är intresserade av hur intervjupersonerna uppfattar samarbete och deras syn på detta. Detta 
kommer att ske i form av samtalsintervjuer där vi låter samtalet ha sin gång, samt att vi ju 
faktiskt format vårt urval efter vad som framkommit under tidigare intervjuer.  
 

4.2 Förförståelse inför intervjuerna/intervjuguidek onstruktionen 
I ett inledande samtal med Tomas Åkerlund på Hemavans flygplats förstod vi att det fanns ett 
intresse av att få fler flygningar till flygplatsen. I dagsläget är det flygplatsen själv som står 
för kostnaderna. Då kostnaderna för att stå för flygtrafiken är stora funderar flygplatsen nu på 
att erbjuda etablerade företag att anordna charterresor till Hemavan och på så sätt få dem att 
stå för flygkostnaderna. Denna typ av resor skulle troligen ha positiv inverkan på 
destinationen Hemavan-Tärnaby, men även ställa krav på de existerande aktörerna som verkar 
på orten. Vi vill i våra intervjuer förtydliga hur de olika parterna ser på ett sådant samarbete 
samt om satsningen skulle kunna genomföras på ett sätt som skulle vara fördelaktigt för alla 
parter. Metoden vi ansett bäst för att undersöka detta är använda kvalitativa intervjuer. 
 
Innan vi begav oss ut att intervjua så beställde vi information om området från Tärnaby 
turistbyrå samt att vi sökte upp information om dem vi skulle intervjua på Internet. Detta för 
att känna att vi hade kött på benen inför intervjuerna, och på så vis kunna få ut så mycket som 
möjligt från intervjuerna genom att slippa ta reda på baskunskaper som vi själva lätt kunnat 
läsa oss till.  
 

4.3 Forskningsstrategi och sanningskriterier 
Den kvalitativa strategin är mer öppen för tolkningar och ger en möjlighet att se situationen ur 
de intervjuades perspektiv än en kvantitativ strategi. I den kvalitativa forskningen ses även 
interaktion och socialisering ur ontologiskt perspektiv, vilket innebär att de inblandade 
parterna själva kan skapa och påverka situationen.119 
 
I kvalitativ forskning kan den externa validiteten (studiens upprepbarhet) vara svår att uppnå 
eftersom att miljöer, situationer och förutsättningar förändras under tiden efter studien. Det är 
lättare att uppnå den interna reliabiliteten, vilket betyder att de som skriver rapporten kommer 
överens om hur de skall tolka informationen om vad de sett och hört. För att rapporten skall 
vara trovärdig är det viktigt att den interna validiteten är hög. Med detta menas att de 
tolkningar och observationer som författarna gör skall stämma överens med de slutsatser som 
dras. Det är här viktigt att gå efter de mallar som finns för hur pålitliga studier skall utföras. 
Någonting som kan vara svårt att uppnå i studien är resultatets förmåga att stämma in på 

                                                
118 Esaiasson P., Gilljam M.,  H. och Wängnerud L., (2003), Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Andra upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 253 ff.  
119 Bryman, A., (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Andra upplagan, Liber Ekonomi, Malmö, s. 250 ff.  
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andra situationer (svårt med fallstudier och studier med begränsat urval) vilket måste vara 
fallet för att den externa validiteten skall vara hög. För att studien skall vara trovärdig är det 
viktigt att författarna inte medvetet låtit sina egna åsikter färga slutsatserna de dragit av sitt 
insamlade material.120 
 
För att tolka personerna som ingår i de kvalitativa studierna och sätta sig in i deras situation är 
det även viktigt att observera miljön som omger och påverkar dem. Detaljer såväl som större 
sammanhang kan hjälpa författarna att förstå och förmedla varför personen tänker och agerar 
på ett visst sätt.121 
 

4.3.1 Kvalitativ intervju 
Anledningen till att vi valde en kvalitativ intervjuform, var för att ge intervjupersonerna så 
mycket utrymme som möjligt att föra fram sina egna tankar och åsikter. Till skillnad mot den 
strukturerade intervjun ges här möjlighet att ställa uppföljningsfrågor och, beroende på svaren 
på frågorna, låta intervjun ändra riktning122. Denna intervjuform passade även bra då den är 
mycket flexibel och gav oss möjlighet att följa upp intervjupersonens svar på ett naturligt sätt.  
 
Den kvalitativa intervjun kan ske i antingen ostrukturerad eller semi-strukturerad form. Den 
ostrukturerade intervjun blir mer som ett samtal utan alltför många i förväg bestämda 
beröringspunkter. I den semi-strukturerade formen används ofta en intervjuguide med 
specifika ämnen som intervjuaren vill behandla under intervjun.123 Vi valde att använda oss 
av en semi-strukturerad intervjuform; de ämnen vi hade för avsikt att behandla sammanställde 
vi och formulerade i ett antal frågeställningar i en intervjuguide. Vi hade dock i åtanke att inte 
vara allt för specifika i våra frågeställningar, då vi inte ville begränsa våra intervjupersoners 
synsätt eller tankesätt som kunde vara annorlunda än vårt eget. Beroende på hur 
intervjupersonerna svarade på våra frågor, följde vi upp dessa svar med nya frågor. Vi hade i 
förväg konstruerat frågorna i en följd som vi ansåg lämplig, men under intervjuns gång 
anpassade vi ordningen så att frågorna kom in så naturligt som möjligt i samtalsgången. 
 

4.4 Intervjuguidkonstruktion 
Vi utformade våra intervjuguider utifrån vårt syfte samt efter de teorier vi använt oss av. Vi 
försökte även neutralisera oss från de svar vi trodde vi skulle få när vi utformade frågorna. 
Detta även för att inte leda in intervjupersonerna på ett i förväg givet spår. Vår ambition var 
att få en naturlig följd i frågorna så att de lätt kunde ledas in på nästkommande ämne. Vi 
försökte formulera frågorna så enkelt som möjligt, så att de skulle vara lätta och tydliga att 
förstå. Vi valde att ställa öppna frågor som det inte gick att enbart svara ja eller nej på, detta 
för att försäkra oss om att inte färga intervjupersonernas svar med våra egna uppfattningar. 
 
Såsom vi har lagt upp vår studie med samverkansfaktorer som en stringent tråd så lade vi 
även upp våra intervjuer. Jämförelser mot teori sker i både kvantitativa och kvalitativa 
analyser124. Vi bygger upp vår intervjuguide utifrån jämförelsepunkter hämtade ur teorin; det 
vill säga våra sammanställda samverkansfaktorer (se bilaga 1). 

                                                
120 Bryman, A., (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Andra upplagan, Liber Ekonomi, Malmö, s. 257 ff.  
121 Ibid., s. 265 ff.  
122 Ibid., s. 300 ff.  
123 Ibid., s. 301 ff.  
124 Esaiasson P., Gilljam M.,  H. och Wängnerud L., (2003), Metodpraktikan Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Andra upplagan, Nordstedts juridik, Stockholm, s. 250 



28 

 
 
  
 

 

4.5 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Innan intervjuerna hade vi försökt att ta reda på så mycket som möjligt om de personer vi 
skulle intervjua samt om deras arbetsplatser. Detta gjorde vi för att lättare kunna sätta oss in i 
deras arbetssituation. Vi bokade in intervjuerna via telefon, där vi berättade vilka vi var och 
vad vi gjorde – vi nämnde redan här att det vi gör är på uppdrag av Hemavan flygplats. 
Anledningen till att vi valde att berätta det var för att ge intervjupersonerna en möjlighet att 
sätta sig in i den aktuella situationen och fundera över hur detta skulle påverka just dem. Hade 
vi inte valt att säga det tror vi istället att det hade medfört att svaren inte skulle bli lika 
specifika. 
 
Under intervjuerna använde vi oss av en bandspelare för att inte missa någon viktig 
information. Detta för att vi båda (författarna) skulle kunna vara observanta och närvarande i 
intervjusituationerna som vi utförde på personernas arbetsplatser. Därmed fick vi också en 
möjlighet att kunna iaktta hur intervjupersonen svarade på våra frågor. Vi anser att detta ökar 
den interna reabiliteten då vi kunde ta med oss bandet hem och vid hemkomsten tillsammans 
bestämma hur vi skulle tolka det vi fått höra. Vi valde dock att också föra anteckningar under 
intervjuernas gång för att lättare kunna bocka av vad som hittills avverkats under samtalet. En 
bandspelare kan givetvis ha påverkat intervjupersonerna hämmande, men det är främst när 
något känsligt ämne behandlas tror vi. När vi kontaktade personerna första gången frågade vi 
därför om de gick med på att låta oss spela in intervjun. Vi ställde även denna fråga vid själva 
intervjutillfället.  
 
Den första intervjun; med Tomas Åkerlund, genomfördes på Hemavan-Tärnaby airport som 
är vår första intervjupersons arbetsplats. På grund av vår intervjupersons arbetsförhållande så 
blev vi tvungna att genomföra intervjun uppe i flygtornet. Detta rum var enskilt, dock 
förekom en rad moment som kunde upplevas störande. I rummet stod en tv på och intervjun 
bröts tillfälligt några gånger då vår intervjuperson var tvungen att svara på anrop på radion. 
 
Den andra intervjun; med Birgitta Corin, ägde rum på Tärnaby Fjällhotell. Vi hade i förhand 
bestämt med Birgitta att genomföra intervjun på Hemavan Högfjällshotell men Birgitta 
kontaktade oss på intervjudagen och bad att få skjuta upp intervjun en timme samt byta plats, 
vilket kan tyda på att hon var en smula stressad innan intervjun. Intervjun genomfördes på 
Birgittas initiativ i hotellets allrum, där många hotellgäster befann sig. Att genomföra 
intervjun där vem som helst kunde höra hennes resonemang kan ha haft negativ inverkan på 
intervjuns resultat.  
 
Både den tredje och den fjärde intervjun genomfördes via telefon. Den tredje intervjun var 
med Pelle Lindberg  och den skedde i en lugn hemmamiljö för oss, dock så befann han sig i 
bilen på väg till kontoret - han var något försenad, med tanke på att vi hade bokat in den här 
tiden för intervjun i god tid. Att Pelle körde bil kan ha påverkat hans koncentrationsförmåga. 
Slutligen intervjun med Stig Strand skedde också den i en för oss lugn miljö hemifrån. Stig 
befann sig på sin arbetsplats, samtalet skedde på mobiltelefon.  
 
Vi erbjöd samtliga intervjupersoner att i förväg få ta del av intervjufrågorna för att de på så 
vis skulle vara förberedda och ytterligare få se vad vi var ute efter, alla förutom Stig Strand 
antog detta erbjudande. En fördel som vi kan se med att intervjupersonerna i förväg sett 
frågorna är att de kan förbereda sig och på så vis lättare fatta sig när vi ställer frågorna. En 
nackdel med att intervjupersonerna i förväg sett frågorna är om de då förbereder en strategi 
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för att svara på frågorna med modifikation, och på så vis undanhålla information som de vid 
en spontanfråga kanske hade givit. Vi anser dock att våra frågor inte är sådana att vi fann 
någon risk att intervjupersonerna skulle vilja undanhålla oss från information – i och med att 
samverkan är en fråga i mångt och mycket gällande tycke och smak.  
Vi frågade även om intervjupersonerna gick med på att benämnas i samband med 
intervjuerna, vilket samtliga accepterade. 
 

4.6 Intervjuanalys 
Vi var noga med att analysera materialet medan vi hade situationen färsk i huvudet. Detta 
gjorde vi utifrån våra anteckningar samtidigt som vi lyssnade på banden från intervjuerna. Vi 
har både tillsammans och enskilt lyssnat igenom banden, flertalet gånger. Intervjun med 
Tomas samt intervjun med Birgitta, vilka vi gjorde på plats uppe i Hemavan-Tärnaby, var 
ungefär timmeslånga vardera. Telefonintervjuerna vilka vi gjorde med Pelle och Stig var cirka 
20 minuter vardera. Tidsdifferensen mellan ”på-plats-intervjuerna” och telefonintervjuerna 
beror i stor mån på att det är lättare att föra ett samtal vid ett reellt möte än över telefon, och 
därmed så stack även ”på-plats-intervjuerna” ibland iväg på sidospår på grund av samtalets 
naturliga gång.  
 
Efter transkribering av materialet sammanställde vi empirikapitlet (kapitel 5) utifrån vardera 
intervju. Empirikapitlet är på så vis en slags sammanfattning av vad som framkom under 
intervjuerna. Därefter analyserar vi innehållet i empirin och gör en jämförelse mot teorin 
också i ett enskilt analyskapitel (kapitel 6).  
 

4.7 Intervjukritik  
Vi är medvetna om att vår tolkning av intervjuerna är subjektiv och kan skilja sig från vad 
intervjupersonerna egentligen menat. Vi har i största möjliga utsträckning under intervjuernas 
gång ställt kontrollfrågor för att försäkra oss om att vi uppfattat intervjupersonerna rätt. Här 
kan dock missförstånd ändå ske och påverka den interna validiteten125. Vi har dock försökt att 
i största möjliga utsträckning diskutera våra individuella tolkningar (författarnas) och 
sammanfört dem till en gemensam utgångspunkt får vår gemensamma tolkning. Därmed anser 
vi att den interna reliabiliteten är hög. Vi inser att intervjuerna är svåra att upprepas av andra 
då vi som personer och vårt sätt att ställa frågorna på antagligen påverkat intervjupersonernas 
svar. Det är därmed svårt att hålla en hög nivå på den externa reliabiliteten. 
 
En annan viktig faktor värd att notera är att de svar som vi har fått antagligen inte kan 
generaliseras till att gälla alla i en liknande situation som intervjupersonerna, utan att de är 
högst individuella. Resultaten av intervjuerna har därför begränsad extern validitet126. Den 
interna validiteten anser vi däremot vara högre i och med att vi varit ytterst noggranna i vårt 
tolkande av datan. Detta dels med hjälp av att ha intervjuerna på band och därmed kunnat 
lyssna igenom dessa flertalet gånger efteråt, men också i och med att vi är två författare som 
bägge anser att de tolkningar vi gjort är rätt – så väger det tyngre än en persons subjektiva 
syn.  
 

                                                
125 Bryman, A., (2004), Samhällsvetenskapliga metoder, Andra upplagan, Liber Ekonomi, Malmö, s. 257 ff.  
126 Ibid., s. 257 ff.  
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Vid beskrivningen av hur vi gått till väga kan vi ha missat detaljer som gör att transparensen 
(insynen i hur vi gått till väga) brustit i vårt arbete. Vi är medvetna om att vi inte detaljerat har 
beskrivit hur och när intervjupersonerna har använt sig av till exempel kroppsspråk.  
 
En annan sak som negativt kan ha påverkat intervjuerna är att samtliga intervjuer tyvärr inte 
har skett i en lugn och ”skyddad” miljö utan yttre påverkan kan, och lär, till viss del ha spelat 
en roll i intervjuförfarandet. Vi tror dock inte att det skall ha påverkat studien negativt, med 
tanke på att intervjupersonerna själva ändå har fått välja var de vill att intervjuerna ska ske 
samt att frågorna inte direkt är av så pass känslig karaktär att de är direkt hemliga. 
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5. EMPIRI 
Vi kommer i det här kapitlet att presentera våra intervjuer. Vi börjar dock med att redogöra 
vissa bakgrundvariabler som kan vara av intresse att veta innan själva studien redovisas.  
 

5.1 Hemavan-Tärnaby 
Turistdestinationen Hemavan-Tärnaby i Västerbotten består av de två byarna Hemavan och 
Tärnaby.127 Från början så bestod turismen i Hemavan-Tärnaby av sommarturister som kom 
för att fjällvandra och fiska128, och det är först i slutet av 1900-talet som det vände och blev 
vintersäsongen som kom att dra flest turister i och med utförsåkningens växande 
popularitet129. Redan på 1930-talet så blev turism något av hela områdets inkomstkälla i och 
med att gårdarna började inkvartera turister, sedan dess så har invånarna i Hemavan-Tärnaby 
med eller emot sin vilja hela enkelt fått acceptera att turism är en överlevnadsfaktor för 
området130. Tidigt så kom rekryteringen av gäster att kunna liknas med nätverksverksamhet; 
bekanta pratade med bekanta och på detta sätt så spred sig ryktet om att Hemavan-Tärnaby 
var ett ställe väl värt att besöka på semestern. Från 1950-talet så började även samarbetet 
mellan olika intressenter såsom kommun, föreningar och landsting att få allt större betydelse i 
och med turismexpansionen. På 1960-talet så utfärdades en generalplan för Hemavan, och 
aktörerna på orten var nu väl medvetna om vikten av att planera strategiskt för att kunna få 
långsiktiga vinningar.131 Dåliga kommunikationer har under 1900-talet varit en hämmande 
faktor för turismutvecklingen i Hemavan-Tärnaby132. I och med att Hemavan flygplats 
invigdes för linjeflyg1993 så öppnades helt nya kommunikationsmöjligheter och därmed även 
nya marknader.133Området expanderar mer och mer tack vare vinterskidsäsongen. De 
beräknar att intresset kommer att öka ytterligare under de kommande åren. De anser sig vara 
en snösäker destination, något som troligen kommer att bli ett allt viktigare konkurrensmedel 
med de klimatförändringar som påverkar oss i dagsläget.134   
 

5.2 Hemavan-Tärnaby Airport 
Enligt Arell så har dåliga kommunikationer under 1900-talet varit en hämmande faktor för 
turismutvecklingen i Hemavan-Tärnaby135. Flygtrafiken har sedan millennieskiftet ökat 
kraftigt, och efterfrågan har lett till fler avgångar.136 Förra året, år 2006, nåddes målet att 
flygplatsen skulle vara trafikerad sex dagar i veckan och under det året steg även antalet 
passagerare från 12 500 till 18 289, vilket är en ökning på 44 procent och är rekord i 
passagerarantal.137 
 
Restrycket till destinationen Hemavan-Tärnaby är stort och i dagsläget råder det en brist på 
flygstolar. Att flygplatsen nu har fler avgångar än tidigare har inneburit att intresset att resa 

                                                
127 www.tarnaby.se/vinter 
128 Arell, Nils, (2002), Turism i Tärna – om externt och lokalt – om flera små och en stor stark, Gerum, 
Kulturgeografisk institutionen, Umeå Universitet, s. 15 f.  
129 Ibid., s. 8, 23 
130 Ibid., s. 16 f.  
131 Ibid., s. 22 ff.  
132 Ibid., s. 15 
133 Ibid., s. 67, 72 
134 http://www.hemavantarnabyairport.se 2007-04-20 16:00 
135 Arell, Nils, (2002), Turism i Tärna – om externt och lokalt – om flera små och en stor stark, Gerum, 
Kulturgeografisk institutionen, Umeå Universitet, s. 15 
136 Ibid., s. 67, 72 
137 www.hemavantarnabyairport.se 2007-04-20 16:00 
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till orten ökat ännu mer. Just nu arbetar flygplatsen med att få ökad flygkapacitet för att se till 
att täcka det behov som finns.138 Som ett led i denna satsning vill man nu starta chartertrafik 
till Hemavan-Tärnaby Airport. De som är ytterst ansvariga för beslut av detta slag samt 
investeringar är flygplatsens styrelse. Vi har valt att intervjua flygplatschefen Tomas 
Åkerlund, som även är VD, för att höra hur han tänker kring satsningen.  
 

5.2.1 VD och flygplatschef Tomas Åkerlund  
I vår intervju med Tomas Åkerlund berättar han att det finns en trend i att vi reser allt mer. I 
dagsläget finansierar flygplatsen själva knappt en avgång till Stockholm per dag. Efterfrågan 
på fler resor är stor och han ser en stor möjlighet att få fler avgångar till Hemavan-Tärnaby 
Airport genom att samarbeta med en extern charterarrangör.  
 

 ”Vi har ett unikt läge med skidbackarna inom tre fyra hundra meter. Vi har ett unikt läge 
att kunna etablera oss på marknaden.” 

 
I dagsläget står Strömma för viss chartertrafik från Stockholm, de chartrar cirka 40-50 turer 
per år för att få upp folk till sina anläggningar. Det är på ett liknande sätt som Tomas vill att 
den utökade chartersatsningen skall fungera, men med en turoperatör som säljer hela orten. 
Det är en stor ekonomisk fördel att ta hjälp av en turoperatör med stora resurser som tar sig an 
charterkonceptet fullt ut. Att få en större redan etablerad researrangör, som till exempel Ving 
eller Fritidsresor, att stå för satsningen skulle även innebära andra fördelar. Charterresorna 
och orten skulle då kunna marknadsföras i arrangörens redan etablerade säljkanaler. 
 

”Det är jättebra att Strömma kör sina turer, men de gör det för att få folk till sina egna 
anläggningar. Vi skulle vilja ha en turoperatör som liknande Vingresor eller Fritidsresor 
som till exempel skulle kunna sälja orten i sina kataloger.” 

 
Visionen är att inte enbart behöva begränsa charterresorna till att enbart avgå från Stockholm. 
Denna marknad är redan inarbetad och nu vill man expandera genom att etablera avgångar 
från nya marknader såsom de övriga nordiska huvudstäderna samt eventuellt flyga från 
London via Skavsta. För att öka försäljningen ser Tomas gärna att säljorganisationer med 
inhemska agenter som marknadsför orten skall startas upp i de städer där de tänkta 
charterresorna är tänkta att avgå ifrån, detta är någonting som saknas i dagsläget. 
 

”Stockholm är redan en inarbetad marknad, så vi känner oss redo att ta oss an nya 
marknader och flyga från de andra nordiska huvudstäderna, Malmö och eventuellt 
London… Vi saknar en säljorganisation ute i Europa, som vi skulle kunna använda för att 
sälja in det här.” 

 
Flygplatsens kapacitet är i dagsläget begränsad och kan på grund av belysningsskäl endast ta 
ner plan som rymmer 50-70 passagerare. Det finns dock goda möjligheter att ordna detta och 
inom ett par år kan man förhoppningsvis kunna ta ner plan som rymmer upp till hundra 
passagerare. Frågan är om kapaciteten skall utökas för att locka charterbolag eller skall de 
vänta på att den eventuella expansionen/arrangören kräver det.  
 

”Problemet är att likna vid hönan och ägget eller Moment 22; att det kostar så pass mycket 
att starta upp att det är svårt att få någon att gå in och ta första säsongens risk... det är så 
stora pengar det rör sig om.” 

 

                                                
138 www.hemavantarnabyairport.se 2007-04-20 16:00 
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Just nu ligger charterperioden från februari till och med maj, men det finns förhoppningar om 
att satsningen även skulle kunna utökas under sommaren. Detta skulle troligtvis gynna hela 
orten då möjligheterna till exempelvis det attraktiva flugfisket/fisket är stort här.  
 

”Vi skulle väldigt gärna vilja chartra även på sommaren, detta är ju ännu tuffare då orten 
inte är så driven på sommarturismen än… Vi tror att en stor turoperatör skulle kunna hjälpa 
oss att marknadsföra sommarturismen.” 

 
Tomas är medveten om att det finns risker med att etablera en charterlinje till Hemavan. Den 
största risken med satsningen att etablera en charterlinje till Hemavan-Tärnaby Airport anser 
Tomas vara den ekonomiska faktorn, då det krävs stora summor för att få igång satsningen.  
En vanlig flyglinje tar cirka tre år att få snurr på och han är medveten om att researrangörerna 
troligtvis inte kommer att vänta ut en eventuell vinst i tre år. 
 

”Det är därför viktigt att satsningen går åtminstone hyfsat redan första året för att en 
turoperatör ska vilja vara kvar.” 

 
Uppstartskostnaderna som satsningen kommer att innebära är stora för en researrangör och 
risken är förhållandevis hög i jämförelse mot dessa. Flygplatsen kan inte på något sätt 
garantera vinster, men för att underlätta den ekonomiska biten för arrangören är Tomas villig 
att bjuda på landningsavgifter och stödja och hjälpa till vid satsningen. ”Vi kan stödja och 
hjälpa till, men någon större aktör måste ta den ekonomiska garantin.” Här menar han att det 
är viktigt att det är arrangören eller flygresenärerna som får ta del av de reducerade priserna så 
att de inte försvinner till rena vinster för mellanhänder.  
Tomas är mycket nöjd med hur bokningen av biljetter sköts på flygplatsen. Personalen på 
flygplatsen står i dagsläget för biljettbokning på flyget  
 
 
Han menar att det vore bra om de kunde fortsätta stå för bokningen och då även kunna sälja 
enstaka stolar. Han säger om personalen att ”De är de väldigt duktiga på att fylla planen”. 
En annan fördel med att stå för denna tjänst menar han är att de skulle kunna utnyttja de 
tillbakavändande planen och även sälja platser till dessa flygturer till befolkningen i 
närområdet. På så sätt menar han att de skulle få färre tomma stolar på planen. 
 

”Vår kund är i första hand flygbolagen, som ju är flygplatsens kunder, passagerarna blir 
sedan flygplatsens eller områdets kunder. Turisterna blir indirekt våra kunder.” 

 
Flygplatspersonalen rekommenderar aktiviteter på orten, om det till exempel är ett företag 
som skall boka flygbiljetter, de har god kontakt med de andra företagen på orten och 
rekommenderar dem gärna.  På så sätt är det möjligt att få ihop ett paket av resa och aktivitet 
till orten. Det händer att aktivitetsbolagen (till exempel Stig Strand) själva chartrar ett plan till 
sina grupper. 
 

”Vi skulle gärna vilja höja nivån och bli ett lite exklusivare resmål, i och med att det blir 
lite dyrare när vi inte flyger med så stora maskiner… Prata om exklusiviteten att landa mitt 
i och att vi därför är lite dyrare (fast det egentligen är för att vi flyger mindre plan).” 

 
Tomas berättar om att de ett tag hade ett flygråd för att ta upp saker rörande samarbetsfrågor. 
Numera diskuteras sådana saker i Tärnaby actiongroup, där både små och stora saker 
angående samarbeten med mera kan tas upp och behandlas. De samarbetar även med PR-
föreningen som står för ortens turistinformation. Här ser han dock ett frustrationsmoment 
”problemet är att de som inte säljer turistiskt inte vill vara med i PR-gruppen”. 
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För att skapa en gemensam image och göra Hemavan-Tärnaby till ett mer attraktivt 
charterresmål ser Tomas gärna att orten framställs som ett lite exklusivare (finare) resmål. 
Han ser gärna att gärna att denna exklusivitet speglas i hela charterkonceptet och ger förslaget 
att göra ett paket där gästen blir hämtad med skoter direkt från flyget.  
 
I marknadsföringssyfte jobbar flygplatsen med att ta fram en dvd från orten som 
presentationsmaterial för den internationella marknaden. En linje i satsningen är att 
flygplatsen bytt namn till Hemavan-Tärnaby Airport.  
 

”Vi bytte namn för ett år sen, från Hemavan flygplats till Hemavan-Tärnaby Airport... Vi 
har här valt att nämna ortsnamnen i samma ordning som Strömma gör i sin 
marknadsföring… Vi hoppas på att övriga i forumet PR-föreningen hakar på 
namnsammansättningen och att en liknande logga utarbetas. I och med namnbytet till 
Hemavan-Tärnaby hoppas vi få draghjälp av Anja Persson och Jens Byggmark.” 

 
De har ett nära samarbete med PR-föreningen, och hoppas på att de med flera skall haka på 
med samma namnsammansättning, men Tomas menar att deras resurser är begränsade (de har 
lite ”muskler”) och det går långsamt framåt. Han anser att uppslutningen i PR-föreningen är 
dålig.  
 
Flygplatsen startade sin verksamhet under hösten 1993. Tomas menar att lokalbefolkningen är 
positiv till flygplatsen och antalet aktieägare har överstigit nittio. Han menar att många 
aktörer inte skulle finnas i dag om inte flygplatsen funnits. 
 
Tomas är medveten om att chartersatsningen även kommer att involvera lokalbefolkningen. 
Även dessa måste bli införstådda i hur man skall bli en charterort. Han tror att Internationella 
gäster antagligen ställer högre krav bland annat gällande standard. Tomas tror att det så 
småningom kommer att bli aktuellt ordna en träff med aktörerna på orten och menar att de 
som är på hugget och är flexibla kommer att nappa på chartersatsningen och vilja vara en del 
av den. 
 

”Jag är därför nyfiken på hur en stor turoperatör gör när de startar på ett nytt ställe… Vad skulle få 
dem att tycka att just det här är ett bra ställe? ” 

 

5.3 PR-föreningen 
Tärnafjällens PR-förening bildades 1967 för att få enskilda företagare att gemensamt 
marknadsföra Tärnafjällen. PR-föreningen blev mer och mer aktiv under 1990-talets mitt i 
och med att de insåg att medlemmarna aktivt måste arbeta mot gemensamma mål för att lyfta 
ur 90-talskrisen som ju inte bara drabbat övriga Sverige och världen utan även 
Västerbottensfjällen. I det här skedet så var medlemmarna väldigt splittrade och agerade 
huvudsakligen för egen vinning på kortsikt, samverkan, i den mån det alls existerade, 
fungerade dåligt. Det saknades helt enkelt någon form av ledning som skulle driva fram ett 
smidigt samarbete.139 
 
Idag arbetar PR-föreningen med att marknadsföra Tärnafjällen. Föreningen har cirka åttio 
enskilda medlemsföretag och dessa representeras av en styrelse. PR-föreningen driver 

                                                
139 Arell, Nils, (2002), Turism i Tärna – om externt och lokalt – om flera små och en stor stark, Gerum, 
Kulturgeografisk institutionen, Umeå Universitet, s. 42 
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Tärnafjällens turistbyrå som står som avsändare för informationen som samlas in från 
företagen och sedan sänds ut till allmänheten. Just nu arbetar PR föreningen med ett projekt 
”den lärande destinationen” där man jobbar för att skapa en vilja att vilja hämta information 
och fakta, analysera och handla bland medlemmarna i föreningen. Här vill man få stora och 
små aktörer att samverka och dra lärdom av varandra för att skapa en mer konkurrenskraftig 
och attraktiv destination för både turister och de som lever och har sina företag i 
Tärnafjällen.140 
 
Det är troligt att en chartersatsning kommer att påverka de enskilda företagarna på 
destinationen och vi såg en möjlighet att få deras syn på satsningen genom att kontakta en 
representant ur PR-föreningen. Vi vände oss till PR-föreningens ordförande Steinar Höögas 
med en förfrågan om att få göra en intervju beträffande detta. Dessvärre hade inte Steinar 
Höögas möjlighet att göra intervjun med oss, men han rekommenderade oss att kontakta 
Birgitta Corin som är ledarmot i styrelsen, och tillträdande vice ordförande i föreningen. Vi 
kontaktade Birgitta Corin och får då veta att Birgitta är hotellchef och VD för Tärnaby 
fjällhotell AB, som hon arrenderar av Strömma. Birgitta sitter också med i flygplatsstyrelsen. 
Vid intervjun med Birgitta så bad vi uttryckligen henne att besvara frågorna ur PR-
föreningens perspektiv.  
 

5.3.1 Vice ordförande i PR-föreningen Birgitta Cori n 
Birgitta menar att hon inte ser några problem med att ta in en extern aktör, bara möjligheter. 
En negativ sida skulle dock vara om en extern aktör säljer paket och ger gästerna 
förväntningar som de på orten sen ej kan leva upp till.  
 

”Skulle det inte funka blir vi så enormt drabbade; en extern aktör kan bara dra sig ur och gå till 
nästa ställe, men det påverkar oss i många år framåt… Efter en misslyckad händelse dömer man 
lätt ut hela orten… det blir kanske mest kännbart för en så liten ort. ” 

 
Birgitta ser därför gärna att PR-föreningen är med i en funktion som påverkar hur 
bokning/paket sätts ihop. Hon vill även att de är med och ser över hur paketen knyts ihop och 
hur det skall säljas ut mot kund. Vilken marknad/gäster är ju en avgörande fråga. Detta är 
mycket för att kvalitetssäkra paketen och se till att de är möjliga att leverera på ett bra sätt. 
Birgitta förtydligar vikten av att de får vara med och påverka utformningen av paketen i och 
med att resultaten av det som levereras påverkar dem så mycket. Det här är ett ämne som en 
delegation nu i vår ska prata om: gemensam bokning. Att ha en gemensam bokning menar 
hon är en fördel. På så sätt blir det lättare att komma ut till marknaden. Hon berättar att 
Strömma har lagt ner sin bokning från Hemavan och att denna numera bedrivs från 
Stockholm. 
 

”Vi gör nytta för medlemmarna genom att samordna aktiviteter och är som en tratt. Alla 
medlemmar skickar in information som vi bearbetar och skickar sedan ut igen… Vi sprider 
information och håller i turisminformationen… Detta gagnar både föreningens medlemmar 
och andra aktörer på orten… Vi vill samla området och bli ett… och ge den bilden till våra 
gäster.” 

 
Det är även PR-föreningen som driver turistbyrån på uppdrag av kommunen och det är denna 
som är hjärtat i föreningen. Det är i sin tur genom turistbyrån som orten ofta presenteras på 
mässor och som producerar informationsguider om orten. Birgitta berättar att satsningen är att 
samla området och få alla att gå ihop och bilda en gemensam destination. 
                                                
140 www.tarnaby.se 2004-04-23 08:30 
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”Det är olyckligt att Strömma inte vill vara med... Det är viktigt att få med dem för att vi 
inser att vi är ett område och vi vill helst ha med alla aktörer, och framförallt de stora som 
Strömma.” 

 
Trots att Strömma inte vill vara med i PR-föreningen samarbetar de ändå med dem i viss 
utsträckning.  
 

”Vi samarbetar ändå, de som jobbar på turistbyrån ringer och stämmer av med Strömmas 
representanter och samordnar vissa aktiviteter. Men det är ibland ganska svårt då vi inte i 
förväg vet riktigt vad de skall göra och de är ofta väldigt sent ute. Till exempel vet vi ännu 
inte vad som händer i sommar, om Strömma kommer att göra någonting, och det är väldigt 
jobbigt.” 

  
Birgitta belyser återigen PR-föreningens mål med att alla samarbetar mer, de är ju alla 
beroende av varandra trots att de är konkurrenter. Den dåliga ekonomin sätter dock gränser 
för pr-föreningens arbete med att samla området. Det blir en ond cirkel, när föreningen inte 
har råd med annonsering och kampanjer blir det svårt att förmedla till gästerna som kommer 
till orten att det är en enad destination.  
 

”När man driver turistanläggning och turistföretag här bygger mycket på att samarbeta på 
området och få gästerna att komma hit, sen är det egentligen mindre viktigt till just vilken 
anläggning de väljer… Vi behöver fler turister i dagsläget.” 

 
PR-föreningen har en enad front i frågan om att skapa en gemensam image för Hemavan-
Tärnaby. Just nu håller föreningen på att ta fram en symbol – gemensam logga för 
destinationen.  
 

”Nu har vi bland annat lagt ut ett arbete på olika reklambyråer att ta fram en symbol för 
område – en gemensam logo… Strömma är inte alls inblandade då de sagt nej till att dela 
med sig av sin logga. ” 

 
Birgitta säger att de har byn ligger i topp över flest världscupssegrar; USA-Österrike-
Schwiez-Tärnaby. Hon menar dock att det är en balansgång att utnyttja de kända namn som 
förknippas med orten. De måste bli bättre på att utnyttja dem i sin marknadsföring, samtidigt 
som de inte vill överutnyttja dessa människor som faktiskt har sina hem och familjer här. PR-
föreningen har avtal med Anja Pärsson att de får använda hennes namn i marknadsföring.  
 

”Några av våra kärnvärden som vi tycker är viktigt i Tärnaby-Hemavan är att vi är 
personliga, det är småskaligt, det skall aldrig bli något stort massturismställe, för det finns 
inte här… det kommer att dröja i så fall… vill ha fler hotell, fler bäddar och fler gäster, men 
vi ska göra det i lagom takt och behålla den småskaliga charmen som är det som gör att 
gästerna mår bra.” 

 
Idag bor cirka 1 850 personer i området, cirka 800 i Tärnaby och 400 i Hemavan och resten 
bor i dalgångarna. Orten har idag kapacitet att ta emot charter, men det medför även ett 
dilemma för lokalbefolkningen. Detta dilemma rör i första hand boendefrågan; i dag är 
andelen privata boenden mycket begränsad. De som har fritidshus i området hyr i stor 
utsträckning ut dessa till turister.  
 

”Det blir svårare och svårare att hitta någonstans där säsongspersonalen kan bo. Det finns 
inga permanentbostäder heller för dem som vill flytta hit, det finns ingenstans att bo och 
priserna på fritidshus ökar dramatiskt… Alla väntar på att någon annan skall ta första steget 
för att våga investera.” 
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Lokalbefolkningens intressen berörs främst i kommunen. Ett forum där i och för sig PR-
förningen också är med i och diskuterar. Det blir allt svårare att flytta till orten då 
boendemöjligheterna är mycket små. Det är för tillfället en smärre kris med personalboende, 
speciellt i Hemavan och till nästa år tror Birgitta att även Tärnaby kommer att få samma 
problem. Första spadtagen är redan tagna i Hemavan för att bygga fler bostäder, där det går 
fortare och det finns i dagsläget fler fritidshus där. Detta beror främst på geografiska faktorer. 
I Tärnaby väntas det på att någon ska börja driva projektet med mer boende. Allt hänger ihop 
och är beroende av varandra. Kommunen är just nu inne på att ta fram en ny detaljplan (bygg-
väg-vatten-avlopp) och arbetsgrupper bildas lokal för att ta fram prioriteringslister (lift-
boende-centrumbildning etc) över vad som behöver åtgärdas i området.  
 

5.4 Strömma 
Strömma AB är ett bolag som bedriver verksamheter inom upplevelseindustrin. Tidigare var 
deras inriktning främst sommaraktiviteter, men på senare år har bolaget även utvidgat sin 
verksamhet genom att även driva vinterverksamheter. 1999 så var ekonomin så pass dålig i 
Hemavan-Tärnaby att investeringar inte längre skedde i Liftbolaget. Den svårt pressade 
ekonomiska situationen på destinationen tillsammans med en rad andra faktorer ledde då fram 
till att Strömma såg sin chans att etablera sig i Hemavan-Tärnaby. Strömma ville inte gå in 
om de inte kunde få allt, inklusive Liftbolaget och detta på grund av det taktiska i att en stor 
koncentrerad aktör lättare kan få igenom beslut än om det är många som vill vara med och 
bestämma. De köpte hösten 1999 upp anläggningar som Värdshuset, Hemavan Fjällhotell 
samt Tärnaby fjällhotell och liftbolaget i Hemavan-Tärnaby.141  
 
Strömma Turism & Sjöfart AB profilerar sig i sina enskilda varumärken och marknadsför 
dem var och en för sig.142 Strömma är en stor aktör med mycket inflytande på destinationen 
Hemavan-Tärnaby, de har sitt kontor i Stockholm och arrenderar ut driften av sina 
anläggningar till lokala driftsansvariga (såsom Birgitta Corin). Pelle Lindberg är sedan 
månadsskiftet augusti/september 2006 VD för bolaget Strömma fjäll och aktivitet, detta är ett 
dotterbolag till Strömma AB. Vi fick även höra av Birgitta att Strömma håller på att utveckla 
ett samarbete med en charterarrangör för att börja sälja resor till destinationen kommande år. 
Birgitta tipsade oss därför att prata med Pelle Lindberg om detta, vi kontaktade Pelle Lindberg 
och kom överens om att göra en telefonintervju. 
 

5.4.1 VD Strömma fjäll och aktivitet Pelle Lindberg  
Pelle berättar att Strömmas kärntjänst är att de säljer minnen för livet. Med detta menar han 
att de säljer fritidsupplevelser för grupper och privatpersoner, men det kan också vara 
konferensupplägg för arbetsgrupper. 
 
Pelle berättar för oss att Strömma själva chartrar plan till Hemavan-Tärnaby. I år har de flugit 
2100 gäster i egenchartrade plan till destinationen från Stockholm. Pelle ställer sig mycket 
positiv till att Hemavan-Tärnaby airport startar upp en egen charterlinje i ett samarbete med 
en annan extern aktör. ”Fantastiskt” är hans reaktion. 
 

                                                
141 Arell, Nils, (2002), Turism i Tärna – om externt och lokalt – om flera små och en stor stark, Gerum, 
Kulturgeografisk institutionen, Umeå Universitet, s. 34 ff., 42 ff.  
142 http://www.stromma.se 2007-04-23 13:00 
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”I vår core business ingår det inte att vara charteroperatör, på sikt har vi väl en önskan, 
tanke om att vi inte ska behöva ta den risken själva utan att någon annan skall göra det. Vi 
har bara dragit igång loket, hade vi inte gjort det hade det inte ens funnits en flygplats” 

 
Pelle berättar att Strömma hela tiden själva letar efter externa aktörer och att de även jobbar 
med några fler resmål, bland annat Riksgränsen, dit de också kör egen charter. Till nästa år 
har de fått ett engelskt bolag att gå in och ta en egen charter till Riksgränsen. Detta alternativ 
är dock inte intressant för Strömma i Hemavan-Tärnaby. De försöker där titta på andra sätt att 
försöka marknadsföra och sälja in Hemavan-Tärnaby. Angående att samarbeta med Hemavan-
Tärnaby airport för att locka en extern charterarrangör svarar Pelle: 
 

”I Hemavan har vi inte synkat det, däremot i Kiruna eftersom de som äger flygplatsen i 
Kiruna heter luftfartsverket och har lite mer muskler. Där har vi ett samverkansprojekt som 
heter Swedish Lappland där vi jobbar med Tyskland, England och Frankrike för att få till 
ett charterprojekt. I Hemavan är det delvis kommunen som äger flygplatsen och 
muskelmässigt finns det inte samma resurser.” 

 
Han berättar också att de gjort ytterst få och små satsningar och idéupplägg, med att försökt 
sälja Hemavan-Tärnaby mot någon operatör utomlands. De håller på med danskar på 
idéstadiet, men det är ”big risky business” som han uttryckte det. På frågan om Pelle tror att 
det finns risker med att det eventuellt kopplas in två olika charterarrangörer svarar han: 

 
”Det är inga risker, det är bara toppen. Vi har bara en enda målsättning, det är därför vi har 
en charter, vi vill få upp folk till Hemavan. Vi tjänar inga pengar på chartern, vi förlorar 
pengar på chartern, men eftersom vi sitter på rätt mycket fastigheter, vi sitter på 
anläggningstillgångar i form av liftar och så vidare så måste vi ha upp folk som utnyttjar 
våra saker där uppe.” 

 
Pelle menar att de inte behöver ha, eller ens önskar något inflytande i flygplatsens 
chartersatsning, utan hittar flygplatsen någon operatör eller något sätt att få mer gäster till 
Hemavan så står de bara tacksamma och tycker att det är toppen 
 
De aktörer som Strömma samarbetar med i dagsläget är i första hand de egna operatörerna. 
Det vill säga de som driver Högfjällshotellet, Wärdshuset, Centrumhuset, Solkatten och 
Fjällhotellet. Angående alternativet att samarbeta med andra aktörer på orten menar han att 
det inte finns så många andra aktörer att tala om. De samarbetar ändå med vissa utvalda 
aktörer, som de anser det värt att arbeta tillsammans med. Samarbetet består i att de förser 
dessa aktörer med gäster som önskar aktiviteter som de själva inte har möjlighet att arrangera 
själva. 
 

”Det finns en konkurrerande anläggning som Stig har som heter Trolltunet sen finn det 
egentligen bara kompletterande saker i form av ICA och Statoil och såna saker. Vi 
samarbetar bland annat med Dogsledge, Heliski och Göran som har skoteruthyrningen har 
vi ett nära samarbete med skoteruthyrningen, det är väl i princip de. ” 

 
Angående lokalbefolkningens intressen, så bevakas dessa av Strömmas platschefer, som Pelle 
menar vara lokalbefolkning. Han menar att de har ”känselspröt ut rätt hårt”. Sedan valet i 
höstas och den politiska förändring som blev då, från bytet av kommunfullmäktige så har de 
också ett nära samarbete och dialog med kommunen i olika frågor. Aktuellt just nu är 
Hemavan som tagit fart byggboomsmässigt och där så tittas det på översiktsplaner, 
detaljplaner och utveckling för hela byn. Det har satts igång grupper där näringsidkare, 
kommunmänniskor och Strömma är involverade och tittar till exempel på hur Hemavan skall 
se ut om tio år. En intressekonflikt ligger i frågan om personalboende. Pelle tycker att det 
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borde ingå i byggsatsningen medan kommunen inte tycker det utan istället anser istället att 
Strömma själva skall ordna boende och personallägenheter. 
 
Pelle berättar att det har varit en diskussion i PR-föreningen där man diskuterar en bi-logga, 
det vill säga en logga utöver Strömmas egna. Han menar att de redan har en logotyp som de 
äger och har plockat fram, sen cirka fem år tillbaka och har investerar åtskilda miljoner i. 
Strömma vill ha sin logotyp för sig själva, men röster inom pr-föreningen tycker att området 
borde ha en logga som är hela destinationens symbol.  
 

”De tycker att vi är för fjuttiga och snåla som inte lånar ut våran logga, sen finns det lika 
många röster som säger att ”vi vill inte ha Strömmas logga för där står Hemavan med”  från 
Tärnabys sida. Sen är det väl lite mildare i Hemavan, för de ser väl inget problem med att 
det står Tärnaby i den loggan som vi har. Så det finns tre strömningar ungefär och vi har 
sagt att vi inte bara kan ge bort våran logga till kreti och pleti så vem som helst får använda 
den, vi har ju fyllt värdet i loggan med någonting under ett antal år. Då skulle vem som 
helst som bor i Tärnaby eller Hemavan kunna använda den där loggan och då har vi tappat 
vår identitet. Det är en problemställning definitivt.” 

 
Pelle ser det inte som någon fördel att fler har Hemavan-Tärnaby som avsändare. Han menar 
att de inte kan kontrollera kvalitén om för många små aktörer skall börja använda sig av deras 
logga. I dagsläget kan de kontrollera kvalitén på allting som har loggan på sig.  
 
Efter intervjun med Pelle så ringde vi till Tomas Åkerlund på flygplatsen för att höra med 
honom om han visste något om Strömmas kontakter med charterarrangörer, vilket han inte 
gjorde. 
 

5.5 Stig Strand 
Stig Strand gjorde karriär som skidåkare och tog hem flertalet världssegrar, han återvände 
därefter till hemorten i Tärnafjällen. Väl tillbaka så samarbetade han med Tony Olofsson och 
de köpte Hemavan Wärdshus och satsade mycket på företaget Ski Hemavan som höll på med 
aktiviteter. Att Ski Hemavan var så drivna var sedan en av orsakerna till att Strömma valde att 
satsa på Tärnafjällen.143 
 
Stig driver idag anläggningen Trolltunet tillsammans med sin fru Bianca Wiik, det är en 
anläggning med hotellrum, lägenheter, restauranger, konferensmöjligheter och framför allt så 
erbjuder de aktiviteter.144  Förutom Trolltunet så är Stig egenföretagare och föreläser bland 
annat om ”Vägen till framgång”.145  
 
Stig benämner sig själv som turistentreprenör med aktiviteter i sin inriktning, och lägger även 
till att han driver logi, restaurang och typisk boendeverksamhet i fjällvärlden.  
 

5.5.1 Turistentreprenören Stig Strand 
Vid vår intervju med Stig Strand så berättade han att deras kärntjänst är komplexa 
aktivitetsprogram till grupper, företrädesvis till företag. När vi frågade honom om de säljer till 
privatpersoner svarade han ”Nej, absolut inte, det är inte våran primära marknad utan den är 
sekundär”.  
                                                
143 http://www.tarnaby.se/vinter/default.asp?pageid=2787 2007-05-04 16:00 
144 http://www.hemavan.com/index.php 2007-05-04 15:00 
145 http://www.hemavan.nu/_pdf/StigStrand1.pdf 2007-05-04 16:30 
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Stigs syn på charter till Hemavan är beroende av vilket land det är tänkt ifrån. Han menade att 
det redan finns en till viss del upparbetad marknad i England och ställer sig därför främst 
positiv till den marknaden – om det är utomnordiskt. Han ser inget problem med att samarbeta 
med en extern researrangör.  
 

”Ja, nu måste jag tänka. Det som händer då är ju att den söker samarbetspartners i området 
för att kunna sälja kompletta paketlösningar. Och då hamnar ju försäljningen primärt hos 
någon annan, charterarrangören, och det är nog inget större problem.” 

 
Han ser inget problem med att någon utifrån skulle komma och vilja ha inflytande, utan 
menar på att det som den externa researrangören kommer att göra är ju att sälja. Stig Strand 
framhäver att de aldrig kommer att lägga över ansvaret på någon annan, utan det är de som 
håller i aktiviteterna. 
 

”Ja vi har ju som strategi att i stort sett sälja allting själv. Men det är ju ingenting sekundärt 
att någon annan säljer, däremot så kommer vi aldrig att lägga ut ansvaret på våra försäljare. 
Men vi har ingenting emot att det finns andra som säljer. Men dom har inga ensamrätter. ” 

 
Stig tillhör själv lokalbefolkningen i området och strävar i sin verksamhet för att så bra som 
möjligt hålla i sin verksamhet så att den gynnar lokalbefolkningen. Detta främst genom en 
strävan efter att hålla årsbaserad verksamhet, istället för säsongsbaserad. Deras anläggning 
håller inte stängt under sommarmånaderna, utan de har öppet året runt till skillnad från många 
andra anläggningar i området. Stig menar att ” det är väl skillnaden mellan lokaldrift och 
lokalt ägande kontra externt ägande och externdrift”.  
 
Stig arbetar inte på något speciellt sätt för att skapa en gemensam image för Hemavan-
Tärnaby, han menar att de inte är särskilt engagerade vare sig i PR-förningen eller några andra 
liknande gemenskaper. Stigs bolag är dock medlemmar i PR-föreningen, medan Trolltunet 
inte är medlemmar.  
 

”Men jag vill ju gärna tala om varför vi inte är med i PR-föreningen. Och det är helt enkelt 
för att vi tycker att... varför vi inte är med är därför att den stora draken inte är med, och 
dom har åkt snålskjuts på dom andra.” 

 
Den stora draken är i det här fallet Strömma, vilket Stig Strand framhäver med ”glimten i 
rösten”. Han tillägger en annan orsak också till att inte var medlem i PR-förningen och det är 
för att han tycker att den har för många stickspår och borde hålla fokus mer på det som är 
absolut gemensamt. ”PR-förningen ska i huvudsak syssla med information eller 
marknadsföring och inte nånting annat”.  
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6. ANALYS / DISKUSSION 
I det här avsnittet kommer vi att jämföra vår insamlade data med varandra och därefter ställa 
detta även mot de begreppsbildningar som vi har tittat på och på så vis analysera situationen. 
Det kan tyckas inrutat av oss att bygga upp vår analys utifrån de fyra samverkansfaktorer som 
vi utsett som grund, men i och med vårt angreppssätt (som teorikonsumerare) så ser vi det 
som en stabil grund att utgå ifrån. Vi är öppna för eventuella andra faktorer som kan 
uppkomma utifrån empirin och vi är även medvetna om att det är vi som har dragit 
slutsatserna om att teorin kan sammanfattas i dessa faktorer – så se dessa i så fall som en bit 
av vår analys; vi har kommit fram till att en samverkanssituation är beroende av dessa fyra 
faktorers (nätverk, målsättning, roller och kommunikation) påverkan. Avslutningsvis så tänkte 
vi illustrera situationen i området med hjälp av en matris, och därefter samla ihop analysen i 
en kortare diskussion. 
 

6.1 Nätverk  
I våra intervjuer har det framkommit att samarbete i nätverksform redan sker på orten, i olika 
konstellationer och detta arbetssätt är på sätt och vis redan väl invant i aktörernas dagliga 
verksamheter. Vid en närmare granskning av det existerande samarbetet så är frågan tydlig: 
hur väl fungerar det egentligen? Vi tycker oss se att aktörerna i dagsläget inte utnyttjar 
varandra fullt ut genom att samarbeta mer aktörerna emellan. Vi kan se flera olika slags 
nätverkskonstellationer där PR-förningen är den klarast uttalade, sen så står Strömma för ett 
eget slags nätverk där de håller i trådarna för sina anläggningar, som de arrenderar ut. 
Flygplatsen står som en central aktör i både Strömmas och PR-gruppens nätverk. Mitt i det 
här så skulle nu då eventuellt både flygplatsen och Strömma koppla in var sin extern 
charterarrangör som båda skall komma in och öppna upp ytterligare nätverk.  
 
Strömma arrangerar som sagt redan idag vissa charterturer, men detta är inget som sker 
kontinuerligt eller i särskilt stor utsträckning. Från flygplatsens sida vill man få en extern 
charterarrangör inte bara för ytterligare, kontinuerliga, flygningar – utan också för att på så vis 
få hjälpa att sälja området. 
 
För tydlighetens skull kommer vi i detta avsnitt inte nämna våra intervjupersoner vid namn, 
utan istället använda de verksamheter de representerar. Undantaget från detta är Stig Strand 
som vi pratat med både som ägare av Trolltunet och i egenskap av egenföretagare. 
 

Flygplatsen: Det är jättebra att Strömma kör sina turer, men de gör de för att få folk till sina 
egna anläggningar. Vi skulle vilja ha en turoperatör som liknande Vingresor eller 
Fritidsresor som till exempel skulle kunna sälja orten i sina kataloger. 
 
Stig Strand: Det som händer då är ju att den (externa researrangören) söker 
samarbetspartners i området för att kunna sälja kompletta paketlösningar. Och då hamnar ju 
försäljningen primärt hos någon annan, charterarrangören, och det är nog inget större 
problem. 

 
Turistentreprenören Stig Strand ser heller inget problem med intågandet av en extern 
charterarrangör, utan ser det snarare som en hjälp till att sälja. PR-föreningen vill gärna jobba 
aktivt med att försöka sälja området, detta är dock svårt att göra på grund av bristande 
resurser, de beskriver sitt arbete som en tratt.  
 

PR-gruppen: ”Vi gör nytta för medlemmarna genom att samordna aktiviteter och är som en 
tratt. Alla medlemmar skickar in information som vi bearbetar och skickar sedan ut igen… 
Vi sprider information och håller i turisminformationen… Detta gagnar både föreningens 
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medlemmar och andra aktörer på orten… Vi vill samla området och bli ett… och ge den 
bilden till våra gäster.” 

 
Strömma däremot väljer att inte samarbeta med flygplatsen, de ser i och för sig inget negativt 
med att en chartersatsning görs (vid vår intervju med VDn Pelle så nämnde han det som 
”Fantastiskt”), men han konstaterar också att det inte är aktuellt för dem att samarbeta med 
andra lokala aktörer. Samarbetet från Strömmas sida sker främst med dem som hyr deras 
anläggningar och sen så till viss del med vissa mindre entreprenörer i området.  
 

Strömma: ”Det finns en konkurrerande anläggning som Stig har som heter Trolltunet, sen 
finns det egentligen bara kompletterande saker i form av ICA och Statoil och såna saker 
Dogsledge, Delisk., Göran som vi samarbetar nära med som har skoteruthyrningen, det är 
väl i princip de.”  

 
Vi kan alltså tydligt fastslå att samtliga intervjupersoner vill  få till stånd en chartersatsnintg. 
Anledningen, målet, med en chartersatsning är att sälja mer – tillsammans. PR-föreningen har 
knapra resurser och det beror bland annat på att alla inte är medlemmar i föreningen, Strömma 
är som sagt inte med, men som Flygplatsens VD nämnde så är många andra aktörer på orten 
heller inte med – främst aktörer som inte i första hand sysslar med charter – men som ändock 
är beroende av turister, såsom dagligvaruhandel men även Stig Strands Trolltunet. Det är svårt 
att få ett nätverk att fungera om inte alla aktörer går in helhjärtat, det är ännu svårare om inte 
ens alla aktörer går in. För att locka in fler aktörer är det viktigt att visa att man har en 
gemensam grund att stå på, med gemensamma värderingar och mål, Birgitta Corin beskriver 
PR-föreningens syn på kärnvärden.  
 

PR-föreningen: ”Några av våra kärnvärden som vi tycker är viktigt i Tärnaby-Hemavan är 
att vi är personliga det är småskaligt, det skall aldrig bli något stort massturismställe, för det 
finns inte här… det kommer att dröja i så fall… vill ha fler hotell, fler bäddar och fler 
gäster, men vi ska göra det i lagom takt och behålla den småskaliga charmen som är det 
som gör att gästerna mår bra.” 

 
Danermark radar upp några positiva och negativa aspekter på samarbete såsom effektivitet, 
rationalisering, nya kunskaper, kontakter och erfarenheter samt prestige, osäkerhet och 
oklarhet om makt och inflytande146. För att styra ett samarbete så krävs det en tydlig 
ledning147.  Ett nätverk byggs sedan ut från kärnan, där alla blir ömsesidigt beroende av 
varandra148. 
 
Vi kan se att man från både Flygplatsens och PR-föreningens sida på sitt sätt strävar efter just 
de positiva aspekterna med samarbete, bägge vill dock gärna hålla kvar visst eget ansvar. 
Flygplatsen vill gärna i fortsättningen stå för bokningen att planen PR-föreningen vill absolut 
få vara med och paketera området. Detta innebär alltså att om de (flygplatsen, PR-föreningen) 
inte skulle få vara med och bidra med just sina kärnkompetenser så skulle de i större 
uträckning vara beroende av hur andra i nätverket agerar.  
 
Vid bildandet av ett nätverk försöker man skapa det utifrån och runt en gemensam 
uppsättning av kärnvärden och ett gemensamt mål 149. I denna typ av samarbete identifierar 

                                                
146 Danermark, Berth, (2003), Samverkan – himmel eller helvete?, Förlagshuset Gothia, Stockholm, s. 7 ff., 22 ff. 
147 Ibid., s. 19 
148 Bolman, Lee G., Deal, Terrence E., (1997), Nya perspektiv på organisation och ledarskap, Studentlitteratur, 
Lund, s. 93 f.  
149 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6 



43 

 
 
  
 

varje enskilt företag sina viktiga kärnkompetenser, kärntjänster samt var de har sin största 
kundpotential. När de gjort detta kan de ta hjälp av andra företag i nätverket för att inhämta 
andra kompetenser som behövs för att komplettera verksamheten. Att ha en väl utarbetad 
strategi eller affärsidé är viktigt, och denna måste ständigt utvecklas för att anpassas till 
kundernas behov och konkurrensförhållanden från andra verksamheter. 150 
 
PR-föreningen anser att kärnvärden i området är småskalighet och personlighet, medan 
flygplatsen gärna framhåller exklusivitet som en kärnfaktor. Dessa kan ju uppfattas som två 
sidor av samma mynt, men när flygplatsens VD vidareutvecklade vad han menade med 
exklusivitet för oss – såsom lyx och högre standard så framkom en konflikt, parterna emellan, 
för oss. I och med att det faktiskt är viktigt för ett nätverk att det grundar sig på gemensamma 
kärnvärden ser vi det som en potentiell risk när två nyckelaktörer i frågan ser så omvänt på 
kärnvärdena.  
 
De olika nätverken på orten kan illustreras som nedan, alltså som ett komplex multipelt 
nätverk där den stora utmaningen är chartersamarbetet som PR-föreningen vill ha en 
gemensamplanering med och som även måste planera gemensamt med Strömmanätverket i 
och med att det är Strömma som äger de flesta turistanläggningarna i området.  Utrymmet för 
uteslutande är något som vi kan se att Strömma utnyttjar, och en fråga som uppenbarligen inte 
är öppen för förhandling är logotypfrågan för Strömmas del. Den här figuren skulle kunna 
fungera som en grund vid förhandlingar de lokala aktörerna emellan. Där de olika parterna får 
tydliggöra sina gränser. 
 
 

 
Reviderad figur nummer 2.  
 

                                                
150

 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol 43 
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6.2 Målsättning  
Flygplatsens målsättning är att skapa tillväxt och etablera den nygamla produkten charterresor 
på nya marknader. Genom att lägga ut uppdraget på en extern aktör slipper flygplatsen stå för 
de ekonomiska riskerna. Vi ser flygplatsens satsning som en ansats att försöka tillfredsställa 
det ökade intresset för att resa till destinationen. Samtidigt är en liknande satsning aktuell för 
Strömma som i dagsläget chartrar egna plan till destinationen från Stockholm. Att samarbeta 
och locka externa charterarrangörer tillsammans med flygplatsen är inte aktuellt från 
Strömmas sida. 
 

Flygplatsen: ”Stockholm är redan en inarbetad marknad, så vi känner oss redo att ta oss an 
nya marknader och flyga från de andra nordiska huvudstäderna, Malmö och eventuellt 
London…” 
 
Strömma: ”I Hemavan har vi inte synkat det, däremot i Kiruna eftersom de som äger 
flygplatsen i Kiruna heter luftfartsverket och har lite mer muskler och där har vi ett 
samverkansprojekt som heter Swedish lappland Tyskland, England och Frankrike för att få 
till ett charterprojekt. I Hemavan är det delvis kommunen som äger flygplatsen och 
muskelmässigt finns det inte samma resurser.” 

 
Flygplatsen menar att de gärna vill ha in en extern aktör med muskler för att få igång 
satsningen. Strömma vill inte samarbeta med flygplatsen då de inte anser att flygplatsen har 
de muskler som behövs vid en sådan satsning. Flygplatsen samarbetar inte med Strömma då 
de främst jobbar för att få upp folk till de egna anläggningarna. De menar att ett mål med den 
här satsningen även är att en charterarrangör kan hjälpa till med marknadsföringen av hela 
destinationen. Genom att utnyttja arrangörens redan etablerade kommunikationskanaler kan 
alla aktörer få stå med som avsändare och inte enbart Strömma. Lyckas satsningen hoppas 
flygplatsens VD Tomas att detta även skall kunna bidra till att en utvidgad 
sommarturismsatsning. 
 

Flygplatsen skulle väldigt gärna vilja chartra även på sommaren, detta är ju ännu tuffare då 
orten inte är så driven på sommarturismen än… Vi tror att en stor turoperatör skulle kunna 
hjälpa oss att marknadsföra sommarturismen.” 

 
En viktig målsättning för PR-föreningen är att ena aktörerna på orten och bli sedda som en 
enad destination och ge gästerna den bilden. Detta anser de vara en viktig faktor, och det kan 
vi också se i och med att gästerna först väljer destination, sedan hotell. I PR-föerningen ser 
man även tillväxt som ett mål, men anser samtidigt att arbetet med att uppnå detta bör ske i 
lagom takt för att behålla den småskaliga charmen och för att se till att det finns en förmåga 
att ta hand om de gäster som besöker destinationen på ett bra sätt. Stig anser å sin sida att PR-
förening engagerar sig i för många sidorspår och att den endast borde syssla med 
marknadsföring och information som är gemensam.  
 

PR-föreningen: ”Vi vill ha fler hotell, fler bäddar och fler gäster, men vi ska göra det i 
lagom takt och behålla den småskaliga charmen som är det som gör att gästerna mår bra.” 
 
Stig Strand: ”PR-förningen ska i huvudsak syssla med information eller marknadsföring 
och inte nånting annat.” 

 
Skulle aktörerna på orten bättre kunna kommunicera sina mål, så tror vi att det vore en 
möjlighet att få med sig Strömma på att satsa mer på sommaren. Strömma vill sälja mer, 
samtidigt som de gärna ser mer engagemang från de lokala aktörerna. Vi ser ett brinnande 
engagemang från de lokala aktörerna och snarast en brist på samordning av dessa 
engagemang för att på så vis lättare uppnå målen. Från PR-föreningens sida ser man positivt 
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på att en extern charterrarrangör skulle ta plats i samarbetet, men de belyser att PR-föreningen 
gärna är med och ser över hur de kommer att marknadsföra och förpacka sina produkter. De 
menar att detta är viktigt för att undvika misslyckade leveranser till gästerna, något som 
kommer att drabba researrangören i sig, men även Hemavan-Tärnaby som helhet.  
 

PR-föreningen: ”Skulle det inte funka blir vi så enormt drabbade en extern aktör kan bara 
dra sig ur och gå till nästa ställe, men det påverkar oss i många år framåt… Efter en 
misslyckad händelse dömer man lätt ut hela orten…” 

 
Riskerna i ett samarbete är många men genom att tillsammans dra nytta av erfarenheter och 
sprida kunskap kan tillväxt skapas. Ofta är målet i samarbete kring en turismdestination att 
skapa just tillväxt och därmed vinster för företagen. Här är det viktigt att ny kunskap inhämtas 
i samma takt som företaget växer för att hela tiden anpassa verksamheten till marknadens och 
gästernas krav. Denna nya kunskap måste sedan spridas till alla i nätverket för att inte låta 
någon del halta i verksamheten. Lika viktigt som att generera ny kunskap är att ta vara på 
gammal. Genom att dela med sig av erfarenheter, slipper misstag upprepas och 
framgångsfaktorer kan spridas i nätverket. Detta får förhoppningsvis effekten att kvalitén höjs 
över lag.151 
 
Motsättningarna i samarbetet ligger i de skilda målsättningarna. Målet att skapa tillväxt är 
gemensamt för samtliga aktörer, liksom sättet det skulle kunna ske på. Vi tror dock att 
intressekonflikten ligger i att Strömma i första hand fokuserar på att få gäster under 
vintersäsongen. Övriga lokala aktörer blir inte bara missgynnade själva utan de ser också hur 
det påverkar hela området negativt. 
 
För att sammanställa de olika aktörernas intresse är det viktigt att diskutera vad de olika 
parterna vill uppnå med samarbetet, det vill säga samarbetets mål152. Inget nätverk är det andra 
likt och samarbetets form och premisser beror på faktorer och omständigheter i dess 
omgivning153. Genom att använda differentiering som tillväxtstrategi och etablera nya 
produkter på nya marknader kan företaget skilja sig från konkurrenter och minska risken för 
kopior.154 
 
Vi tycker oss se att både Strömma och flygplatsen ser stora möjligheter med att kontakta en 
extern researrangör. På detta sätt slipper de själva ta de ekonomiska riskerna, och samtidigt få 
fler besökare till Hemavan-Tärnaby.  Strömma vill dock i första hand få turisterna till de egna 
anläggningarna medan man från flygplatsens sida ser en möjlighet att få en utökad 
marknadsföring av hela destinationen. Detta skulle även skapa en möjlighet att i en 
förlängning även få igång en utökning av sommarverksamheten på orten. Vi tror att det finns 
en möjlighet för båda aktörerna att sätta igång sina chartersatsningar på var sitt håll och att 
använda tillväxtstrategin differentiering och etablera den nygamla produkten charterresor på 
nya marknader. Här anser vi att det är viktigt att se till att de två parterna kommunicerar med 
varandra och väljer olika marknader för att skilja sig från varandra och på så sätt komplettera 
varandra istället för att konkurrera.   
 

                                                
151 Pechlaner H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol 43 
152 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6 
153 Ibid. 
154 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol 43 
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Det är viktigt att urskilja och analysera styrkor, svagheter, möjligheter, hot som finns kring 
samarbetet i just det egna specifika nätverket. Genom att på detta sätt göra en SWOT-analys 
över samarbetet, ges en någorlunda tydlig bild över de marknadsfördelar som ett samarbete i 
nätverksform kan ge företagen. Att lägga ner tid på dessa områden gör att syftet med 
samarbetet blir klarare och det blir tydligare vad var och en har att vinna på att delta i 
samarbetet. För att förhindra missförstånd och konflikter bör detta göras i ett inledande skede 
i.155  
 
Strömma har erfarenhet sedan tidigare att anordna charter och har även kontakter med 
arrangörer i dagsläget. De är dock inte villiga att dela med sig av denna information och 
kunskap till flygplatsen då de inte anser att flygplatsen har de resurser som krävs för 
satsningen. Att flygplatsen inte har de ”muskler” som krävs, är någonting som de är mycket 
medvetna om, det är just därför de nu funderar på att ta in en extern aktör, utöver Strömma. Vi 
ser ett problem i Strömmas ovilja att samarbeta med flygplatsen. Om nu Strömma ser en 
fördel i att ha flera charterarrangörer ser vi det som en nackdel för dem att inte ha ett närmare 
samarbete med flygplatsen. Dels för att förse dem med kontakter och kunskap och dels för att 
se till att deras verksamheter inte krockar. Att flygplatsen lyckas med sin satsning gynnar 
uppenbarligen även Strömma. 
 
PR-föreningen ser många fördelar med att få in en charterarrangör som hjälper till att förse 
orten med fler gäster. De ser dock även en risk med att överlämna ansvaret helt till en sådan 
aktör, Stig Strand å andra sidan konstaterar att hans ansvar aldrig kommer att kunna 
överlämnas till någon annan. Birgitta, vice ordförande för PR-föreningen menar att det är 
viktigt att få vara med och kvalitetssäkra produkten charterpaket. Detta menar hon skulle vara 
ett sätt att förhindra att en arrangör går ut och lovar saker som de inte kan uppfylla på orten. 
Om leveransen skulle misslyckas menar PR-föreningen att en charterarrangör snabbt skulle 
kunna dra sig ur samarbetet, medan det skulle ta flera år för destinationen att återfå sitt rykte. 
Vi anser att denna aspekt är mycket viktig och berör alla parter på destinationen. Vi håller 
med om att det är viktigt för alla att inse att gästerna troligen inte ser att aktörerna på orten har 
olika avsändare. Ett misslyckande eller dålig attityd från någons sida kan drabba alla parter. 
 

6.3 Roller  
I dagsläget så är roller inte särskilt uttalade i området, försök till samverkan blir därmed heller 
inte helt lyckade utan alla jobbar mest för att gå med egenvinst. Stig Strand har som strategi 
att sälja allt själv och PR-föreningen nämner att alla väntar på att någon annan ska ta första 
steget. Problemet är lite såsom Strömma uttrycker det; att ingen tar initiativ.  
 

Stig Strand: ”Ja vi har ju som strategi att i stort sett sälja allting själv. Men det är ju 
ingenting sekundärt att någon annan säljer, däremot så kommer vi aldrig att lägga ut 
ansvaret på våra försäljare. Men vi har ingenting emot att det finns andra som säljer. Men 
dom har inga ensamrätter. ” 
 
PR-föreningen: ”Det blir svårare och svårare att hitta någonstans där säsongspersonalen kan 
bo. Det finns inga permanentbostäder heller för de som vill flytta hit, det finns ingenstans 
att bo och priserna på fritidshus ökar dramatiskt… Alla väntar på att någon annan skall ta 
första steget för att våga investera.” 

 

                                                
155 Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John and Wong, Veronica, (2002), Principles of Marketing, Third 
European Edition, Prentice Hall Europe, London, s. 81 ff.  
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För att illustrera situationen så har vi ritat upp en situationsmodell med huvudintressenterna 
på orten och en extern charterarrangör. Med charterarrangören som toppen av pyramiden då i 
och med att det är kring denna som turerna kommer att gå – det är ändå charterarrangören 
som i huvudsak kommer att vilja bestämma om sin chartersatsning. Och problemet är då att få 
alla de fyra hörnen att kunna, och vilja, sträva mot den gemensamma toppen.  
 

 
Situationsmodell som en pyramid.  
 
Från flygplatsens sida pratar man mycket om en extern aktör och säger sig också vara beredd 
att kompromissa om flygplatsens kärnkompetens, det väl fungerande bokningssystemet; de 
vill helst sköta detta själva – men är villiga att ge upp det om den externa aktören hellre vill 
handha bokningen.  
 
I och med att Tomas, i egenskap av VD för flygplatsen, i mångt och mycket är drivande i 
frågan om en extern charterarrangör så är han också väl insatt i problemen kring att faktiskt 
starta upp en charterflygning, och han är därmed beredd att anpassa sig så mycket som bara 
möjligt är för att komforttera för charterarrangören.  
 

Flygplatsen: ”Problemet är att likna vid hönan och ägget eller Moment 22; att det kostar så 
pass mycket att starta upp att det är svårt att få någon att gå in och första säsongens risk... 
det är så stora pengar det rör sig om.” 
 
Flygplatsen: ”Vi kan stödja och hjälpa till, men någon större aktör måste ta den ekonomiska 
garantin.” 

 
Birgitta å andra sidan är mer eftertänksam till att anpassa bort PR-föreningens 
kärnkompetens: kunskapen om området och att få vara med och paketera området.  
 

PR-föreningen: ”Skulle det inte funka blir vi så enormt drabbade en extern aktör kan bara 
dra sig ur och gå till nästa ställe, men det påverkar oss i många år framåt… Efter en 
misslyckad händelse dömer man lätt ut hela orten… det blir kanske mest kännbart för en så 
liten ort.” 

 
I övrigt så är PR-föreningens vice ordförande Brigitta positivt inställd till en chartersatsning 
och tror att det enbart kan gynna området. Det Stig dock konstaterar är att det inte sällan är 
skillnad när en lokalentreprenör kommer in på en arena mot för när en extern gör detsamma. 
Att den lokala entreprenören ofta arbetar mer för området, och lägger större vikt vid dess 
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intresse. Såsom i Tärnafjällen i dagsläget så har den externa aktören (Strömma) endast 
säsongsbetonad aktivitet medan Stigs Trolltunet har årsbaserad verksamhet.   
 

Stig Strand: Det är väl skillnaden mellan lokaldrift och lokalt ägande kontra externt ägande 
och externdrift.  

 
Vi tycker oss inte se att Strömmas uttrycker någon större sympati med de mindre lokala 
aktörerna på arenan och benämner dem bland som ”kreti och pleti” . Frågan är om Strömma 
egentligen har råd att vara nonchalanta gentemot de lokala, mindre aktörerna. Vi anser att 
helheten är viktigt för en destinations attraktionskraft; skulle bara Strömma finnas på plats så 
skulle området knappast locka lika mycket. Men Strömma är stora och har många bollar i 
luften på många håll, det gäller därför att hitta en strategi där de kan vara både lokala och 
stora utan att trampa någon på tårna.  
 
När nätverk överlappar varandra kan detta medföra konflikter, främst på grund av frånvaro av 
klarhet i frågor rörande roller och ansvar. Detta är något som kan leda till att nätverken bryts 
upp och dör ut, eller så kan själva konflikterna medföra ytterligare synergieffekter såsom 
öppnare kommunikationer, större tolerans av olikheter, innovation och lärdom.156     
 
Ett nätverk som skulle ha kunnat vara starkare idag är PR-föreningen, Strömma var tidigare 
medlemmar men bröt upp efter en ordförandekonflikt. Vi får intrycket av att det idag inte 
rankas särskilt högt att samarbeta med andra, vid motgångar så är det naturligtvis lättare att 
dra sig ur och enbart bry sig om sig själv. Detta beteende är dock inget som kommer att 
utveckla området, utan det kommer att krävas att samtliga aktörer är väl införstådda i 
samarbetet och att alla är villiga att satsa - för att kunna vinna.  
 
För att ett samarbete ska flyta så smidigt som möjligt är så krävs det en tydlig ledning. Frågan 
om legitimitet är den fråga som kan vara svårast att få bukt med om alla parter i 
samverkansgruppen är lika stora och vill ha lika stor påverkan över hur samarbetet ska 
skötas.157  
 
I Tärnafjällen så är alla aktörer inte lika stora, Strömma är idag en stor och övriga lokala 
aktörer små. Kommer en extern charteraktör in i området så blir det ytterligare en stor. Redan 
i dagsläget så är det svårt med samarbete, och detta kanske framförallt i frågor rörande 
ledning. Strömma hoppade av PR-föreningen när de inte fick leda densamma, samtidigt som 
Strömma klagar på övriga aktörer i området för att dessa inte tar initiativ. Ledningsfrågan är 
en Akilles häl som måste klaras ut för att ett samarbete ska kunna fungera.  
 
Just i och med att många aktörer är involverade så innebär det en komplex maktsituation och 
de olika aktörerna kan ha tillgång till olika mycket resurser och information. Ett gemensamt 
planeringsarbete sträcker sig enbart över de gränser som aktörerna är villiga att förhandla och 
kompromissa över.158   
 
Detta innebär att till exempel Strömma i praktiken skulle kunna fortsätta att vara utanför den 
gemensamma planeringsprocessen. Vilket i sin tur påverkar övriga lokala aktörers planering 

                                                
156 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6 
157 Danermark, Berth, (2003), Samverkan – himmel eller helvete?, Förlagshuset Gothia, Stockholm, s. 19 
158 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6 
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när de har svårt att besluta alltför mycket i och med att Strömma äger de flesta 
turistanläggningarna. Vi ser en stor konfliktrisk här, där det för att möjliggöra för vidare 
samarbeten krävs att Strömma öppnar upp mer, och släpper in övriga aktörer tidigare i 
planeringsskedet.  
 
De finns ofta många intressenter i frågor som rör turismdestinationers utveckling och framtid. 
De lokala myndigheterna värnar ofta om den privata sektorn och lokalbefolkningens behov 
och önskemål, de förfogar ofta även över marken som disponeras. Regeringens engagemang 
gäller vanligen att utveckla tillgängligheten och infrastrukturen för att göra destinationen mer 
attraktiv. Intressenterna är många och det finns sällan en ensam individ eller organisation som 
enskilt kan styra över destinationens utvecklingsprocess. 159 Ställning behöver tas till om de 
lokala myndigheterna ensamma skall ha ansvaret för att sätta upp och genomföra mål och 
policys, genom ett kommunalt samarbete 160. 
 
Det är viktigt att klargöra inte bara de direkt berörda aktörernas roller, utan även tala med 
indirekt berörda intressenter så att alla drar åt samma håll. Kommunen har tidigare spelat en 
central roll i Tärnafjällen, idag har Strömma i mångt och mycket övertagit kommunens 
tidigare anläggningar vilket har gjort rollerna otydliga. Att tydliggöra är ett nyckelbegrepp 
som inte kan belysas för noga.  
 
Hur en researrangör interagerar med de lokala aktörerna har ofta att göra med storleken på 
reseföretaget. De stora företagen har vanligen ett koncept som finns på många olika orter, och 
deras främsta konkurrensmedel blir därför priset. De stora arrangörerna har ofta egen anställd 
personal på destinationerna som får i uppgift att se till att samarbetet mellan de lokala 
anläggningarna, den lokala personalen och turisterna fungerar. Små aktörer å andra sidan 
lockar i stor utsträckning sina kunder med exklusivitet och unika upplevelser, de arbetar i stor 
utsträckning med att skapa en nära och närvarande relation med de parter och anläggningar 
som företaget samarbetar med.161 
 
Det här är en fråga som snarast ligger i framtiden att utlysa svaret på, men det är en viktig sak 
att ha i bakhuvudet vid samtal med olika arrangörer – vad vill vi, och vad vill de och hur ska 
detta kunna gå att förena. Det här är en fråga som sträcker sig över samtliga 
samverkansfaktorer, inte minst målsättning, men på grund av den redan idag komplex 
rollsituationen i området så tror vi att det kan vara allra svårast gällande just roller att få ett 
samarbete med ytterligare en extern aktör att gå ihop.  
 

6.4 Kommunikation  
PR-föreningens och Strömmas synsätt är väldigt lika, det som skiljer dem åt är att Strömma 
främst ser till egenintresset av att få upp gäster till de egna anläggningarna. Vi anser att PR-
föreningens synsätt i större utsträckning fokuserar på att få gästerna att välja destinationen. 
 

PR-föreningen: ”När man driver turismanläggning och turistföretag här bygger mycket på 
att samarbeta på området och få gästerna att komma hit, sen är det egentligen mindre viktigt 
till just vilken anläggning de väljer… Vi behöver fler turister i dagsläget.” 

                                                
159 Jamal, T. & Getz, D (1995), Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism 
Research, Vol. 22, No.1 pp 186-204 
160 Ibid. 
161 Marcussen, Cecilia, Windahl, Maria, (2005) Upphandling av all inclusive-resor – en studie av researrangörers 
arbete med hållbar utveckling, Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande, s. 40 ff.  
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Strömma: ”Det är inga risker, det är bara toppen. Vi har bara en enda målsättning, det är 
därför vi har en charter, vi vill få upp folk till Hemavan, vi tjänar inga pengar på chartern, 
vi förlorar pengar på chartern, men eftersom vi sitter på rätt mycket fastigheter, vi sitter på 
anläggningstillgångar i form av liftar och så vidare, så måste vi ha upp folk som utnyttjar 
våra saker där uppe.” 

 
Relationerna på orten och den interna kommunikationen påverkas i stor utsträckning av att 
Strömma inte är villiga att dela med sig av sitt varumärke Hemavan-Tärnaby. Vi anar att 
Strömma anser sig tillräckligt stora för att klara sig själva. Detta tror vi dock kan vara en stor 
brist när det gäller att få gästerna att välja just destinationen Hemavan-Tärnaby och för att 
sedan få dem att komma tillbaka dit; för ett erbjuda en rikare upplevelse så är det av vikt att 
de lokala förmågorna är med i och med att det är dem som kommer att ha kontakten med 
gästen. Att Strömma inte är med påverkar också andra företag, till exempel Stig Strands 
Trolltunet som delvis på grund av Strömmas utgång ej heller valt att vara medlem i Pr-
förningen.  
 

PR-föreningen: ”Det är olyckligt att Strömma inte vill vara med... Det är viktigt att få med dem för att 
vi inser att vi är ett område och vi vill helst ha med alla aktörer, och framförallt de stora som 
Strömma.” 
 
Stig Strand: ”Men jag vill ju gärna tala om varför vi inte är med i PR-föreningen. Och det är helt 
enkelt för att vi tycker att... varför vi inte är med är därför att den stora draken inte är med, och dom 
har åkt snålskjuts på dom andra. ” 
 
Strömma: ”Vi har sagt att vi inte bara kan ge bort våran logga till kreti och pleti vem som helst får 
använda den, vi har ju fyllt värdet i loggan med någonting under ett antal år. Då skulle vem som helst 
som bor i Tärnaby eller Hemavan kunna använda den där loggan och då har vi tappat vår identitet. Det 
är en problemställning definitivt.” 

 
För att företagen i PR-föreningen skall kunna mäta sig med den stora aktören Strömma är det 
ännu viktigare att PR-föreningen kan kommunicera ut sitt budskap och få med så många 
företag som möjligt i sin satsning att ena destinationen och använda sig av en egen symbol. 
Flygplatsen ser dock ett problem i att de som inte säljer produkter som är primärt producerade 
för turister inte vill vara med. Från flygplatsens sida har de löst problemet på egen hand med 
att genomföra namnbytet av flygplatsen, men lägger stor förhoppning vid att PR-gruppen 
fortsätter satsningen. 
 

Flygplatsen: ”Vi bytte namn för ett år sen, från Hemavan flygplats till Hemavan-Tärnaby 
Airport...  
Vi har här valt att nämna ortsnamnen i samma ordning som Stömma gör i sin 
marknadsföring… Vi hoppas på att övriga i forumet PR-föreningen hakar på 
namnsammansättningen och att en liknande logga utarbetas.” 

 
Strömma menar att namnsammansättningen är en av faktorerna som gör att dispyterna blivit 
många och långa. PR-gruppen menar att de försöker kommunicera med Strömma och stämma 
av med dem, detta är dock svårt när strömma inte verkar anse att samarbetet är av lika stor 
vikt.  
 

Strömma: ”De tycker att vi är för fjuttiga och snåla som inte lånar ut våran logga, sen finns 
det lika många röster som säger att ”vi ska fan inte ha strömmas logga för där står Hemavan 
med” säger man i Tärnaby. Sen är det väl lite mildare i Hemavan, för de ser väl inget 
problem med att det står Tärnaby i den loggan som vi har. Så det finns tre strömningar 
ungefär…” 
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PR-föreningen: ”Vi samarbetar ändå, de som jobbar på turistbyrån ringer och stämmer av 
med Strömmas representanter och samordna vissa aktiviteter. Men det är ibland ganska 
svårt då vi inte i förväg vet riktigt vad de skall göra och de är ofta väldigt sent ute. Till 
exempel vet vi ännu inte vad som händer i sommar, om Strömma kommer att göra 
någonting, och det är väldigt jobbigt.” 
 

Kommunikationen mellan parterna kan vara avgörande när ett budskap skall sändas ut till de 
potentiella gästerna. Det är viktigt att vara medveten om att gästerna först väljer destination, 
sedan hotell. Att samarbetet och kommunikationen mellan de samarbetande parterna fungerar 
kan vara avgörande för att få gästen att välja den egna destinationen framför en annan. 162En 
fråga som kan vara aktuell vid samarbetet på en turistdestination är hur vida parterna i 
nätverket skall gå samman och bilda ett gemensamt varumärke. På detta sätt blir varumärket 
starkare och får förhoppningsvis en högre igenkänningsfaktor och en högre placering i 
gästernas medvetande. 163 
 
I PR-föreningen ser man det som en förlust att Strömma inte vill vara med i PR-föreningen 
där man jobbar för att ena området. Strömma anser dock att aktörerna som är med i PR-
föreningen är för små och har för lite inflytande. Han ser inte att aktörerna håller måttet i den 
utsträckning han skulle vilja för att eventuellt dela med sig av Strömmas logga till dem. Att 
han anser att de är för små speglar sig även i att de inte får ta del av information som Strömma 
sitter på. 
 
Från flygplatsens sida har dock tagit saken i egna händer och flygplatsens namnbyte är ett led 
i hans egen satsning. Vi ser här att Strömma har en möjlighet som de inte tar tillvara på. Vi 
har full förståelse för att Strömma inte vill dela med sig av sin logga till vem som helst, men 
vi ser inte detta som en anledning att inte vara med i PR-föreningen. Vi tror att Strömma 
skulle kunna få ett bättre rykte på orten genom att vara mer närvarande och öppet dela med 
sig av informationen de sitter på. Vi tror att detta skulle bidra till att klimatet mellan aktörerna 
skulle förbättras och i sin tur generera nöjdare gäster.  
 
Parterna som ingår i nätverket måste kunna lita på varandra och öppet kommunicera och dela 
med sig av information. Parterna måste inse värdet i att argumentera och använda dialogen 
som redskap för att möjliggöra samarbetet i nätverksform. Aktörer inom turismplanering 
måste kunna agera reflektivt när problem uppstår för att lösa och komma till rätta med 
meningsskillnader i åsikter aktörerna emellan.164 De olika aktörerna kan vinna mycket på att 
kommunicera med varandra genom att dela med sig av sina kunskaper och dela med sig av 
sina erfarenheter i nätverket. På detta sätt kan verksamheten ständigt anpassas till de krav som 
gästerna i den föränderliga omvärlden ställer. 165 
 
PR-föerningen ser ett primärt syfte i att få gästerna att i första hand välja just destinationen 
Hemavan-Tärnaby, och det sekundära är för henne vilken anläggning de väljer. Därför är hon 
engagerad i att ena orten kring en gemensam avsändare och varumärke. Strömma ser även de 

                                                
162 Laws, E., Scott, N. & Parfitt, N., (2002) , Synergies in Destination Image Management,  International 
Journal of Tourism research, 4, pp. 39-55  
+ Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John and Wong, Veronica, (2002), Principles of Marketing, Third 
European Edition, Prentice Hall Europe, London, s. 215 
163

 Pechlaner, H., (2001), Growth strategies and tourism business models – How can tourism companies generate 
new growth?, Tourism Growth and Global Competition, Publication of the AIEST, Vol 43 
164 Dredge, Dianne, (2006), Networks, Conflict and Collaborative Communities, Journal of Sustainable Tourism, 
Volume 14, No. 6 
165 Laws, E., Scott, N. & Parfitt, N., (2002) , Synergies in Destination Image Management,  International 
Journal of Tourism research, 4, pp. 39-55 
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det primära syftet i att få fler gäster till Hemavan-Tärnaby, för dem är detta synonymt med att 
få gästerna att välja just Strömmas anläggningar. Stig Strand jobbar ensam – han är redan en 
etablerad entreprenör med att stort kontaktnät och har som strategi att sälja själv. Vi tror att 
PR-föreningen måste jobba ännu hårdare på att sälja in just sitt argument (”tillsammans kan 
de nå fler”) till sina medlemmar, men även till dem som inte är medlemmar i dagsläget. 
 
 
 

6.5 Avslutande diskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flygplatsen 
________________ 
 
De samarbetar för att 
få gäster till andra 
anläggningar än 
Strömmas 
 
 
 
________________ 
 
Vill få fler avgångar 
till Hemavan-
Tärnaby.  
 
 
 
 
 
________________ 
 
Vill fortsätta sälja 
och boka resorna 
 
________________ 
 
Vill sända ut ett enat 
budskap och har bytt 
namn för att likna 
Strömma 
Tanken är att 
charterarrangören 
skall sälja hela 
destinationen. 
 
 
________________ 

PR-föerningen 
________________ 
 
De ser gärna att 
Strömma är med i 
PR-föreningen.  
De har svårt att 
motivera alla små 
aktörer att vara med 
och samarbeta.  
________________ 
 
Vill få fler gäster att 
välja destinationen 
Hemavan-Tärnaby 
samtidigt som de vill 
bevara den 
personliga 
småskaligheten. 
 
________________ 
 
Vill vara med och 
paketera resorna 
 
________________ 
 
Vill skapa en bi-
logga till Strömmas. 
Det finns en 
frustration att de inte 
får information av 
Strömma i tid. 
De har svårigheter 
med att föra ut sitt 
budskap och få med 
sig alla aktörer. 
________________ 

Strömma 
________________ 
 
De ser inget behov 
av att samarbeta med 
Flygplatsen eller 
PR-gruppen. De 
anlitar externa parter 
för tillfälliga 
samarbeten. 
________________ 
 
De få fler gäster att 
välja att besöka 
Strömmas 
anläggningar 
 
 
 
 
_______________ 
 
Vill att någon annan 
tar över risken med 
charter 
________________ 
 
Ser ingen mening 
med att dela med sig 
av sin logga.  
De anser att det 
finns för många 
olika parter som drar 
åt olika håll för att 
ett samarbete skall 
inledas. 
 
________________ 

Stig Strand 
________________ 
 
Samarbetar med 
både Strömma, PR-
föreningen och 
Flygplatsen 
 
 
 
________________ 
 
Vill sälja in fler 
aktiviteter till 
företagsgrupper 
 
 
 
 
 
________________ 
 
Vill behålla ansvaret 
för de aktiviteter 
som genomförs 
________________ 
 
Vill att Strömma ska 
vara med i PR-
föreningen för att 
själva gå med 
 
 
 
 
 
 
________________ 

N
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Vi anser att våra övergripande faktorer håller stånd även efter att ha jämfört intervjuerna och 
tittat över begreppsbildningarna. Situationen idag är minst sagt infekterad mellan aktörerna i 
Hemavan-Tärnaby, och det här är något som ingen sticker under stol med – dock verkar 
försök till att lösa situationen utebli. Vi ser stora visioner hos de lokala aktörerna men en 
oförmåga att utagera dem. Detta kan till viss del bero på kanske just oförmåga, men det kan 
också bero på hur företagandeklimatet är i området när Strömma är storägare men befinner sig 
på annan ort och därmed varken kan tillåta de lokala aktörerna agera fritt, men heller inte 
finns på plats för att vara med och se de lokala förmågornas visioner. Beroendesituationen är 
komplex i området och detta påverkar också segheten. Det är svårt att expandera utan att ha 
möjlighet att ta dit fler människor på grund av dåliga kommunikationer. Det är svårt att 
expandera på grund av att det inte finns boendeutrymme för den personal som kommer att 
krävas vid en expansion. Det är svårt att expandera för att befogenheter att bestämma saknas 
och det är svårt att expandera på grund av att monetära resurser saknas.  
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7. RESULTAT 
Vi kommer här att redovisa svaren på våra syften, svaren på delsyftena har vi sammanställt i 
en SWOT-analys för att få en mer överskådlig bild över den specifika situationen. Därefter 
kommer vi att försöka ge ett svar på vårt huvudsyfte och därmed också kunna se hur 
resultaten mer generellt kan komma till användning i ett större sammanhang.  
 

7.1 SWOT – Ett samarbete kring en chartersatsning i  Hemavan-
Tärnaby  
 
Styrkor 
Nätverk: På destinationen finns många aktörer som har stor erfarenhet av turism. 
Målsättning: Det finns en vilja att ena destinationen och skapa tillväxt hos många av 
aktörerna. 
Roller: De olika aktörerna på destinationen besitter många olika kärnkompetenser 
Kommunikation: Ansatser görs för att ena destinationen och föra en dialog mellan aktörerna 
på orten.  
 
Svagheter  
Nätverk: Det framstår som att många aktörer på orten inte ser meningen med att samarbeta 
och vara med och delta i en satsning att ena destinationen.  
Målsättning: Än så länge uppfattar vi att målet med samarbetet på orten, och hur målet i så 
fall skall uppfyllas, inte är klart definierat.  
Roller: Vi tycker oss inte kunna se några uttalade roller eller ansvarsfördelningar mellan de 
olika aktörerna på orten. Detta får som konsekvens att det råder intressekonflikter kring bland 
annat marknadsföringen av destinationen. 
Kommunikation: Kommunikationen mellan aktörerna på orten är bristfällig på många punkter. 
Vi tror att ansatser till en dialog har gjorts, men vi kan tänka oss att även faktorn hur dialogen 
förs är av stor vikt. Med tanke på att Strömma befinner sig i Stockholm, kan vi tänka oss att 
det kan uppstå problem när informationen skall sändas ut. 
 
Möjligheter 
Nätverk: Om fler börjar besöka destinationen tror vi att även sommarsatsningen skulle kunna 
ta fart. Sommarverksamheten skulle antagligen innebära att arbetstillfällena blir fler för 
lokalbefolkningen. 
Målsättning: Tillväxt verkar vara en målsättning för många av aktörerna. Eftersom att det nu 
finns ett ökat restryck till destinationen finns stora möjligheter att generera tillväxt.  
Roller: En charteraktör skulle kunna marknadsföra destinationen i sina kataloger och även ge 
möjlighet till en utökad sommarsatsning.  
Kommunikation: I dagsläget står Strömma för mycket av marknadsföringen, kan parterna 
samarbeta och stämma av med varandra kan de bli ännu bättre. 
 
Hot  
Nätverk: En risk finns att de olika aktörerna enbart ser varandra som konkurrenter. 
Målsättning: Om de olika aktörerna inte förstår varandras mål finns det en risk att de blir 
osams och börjar baktala varandra. 
Roller: Risker finns att även flygplatsens turoperatör kontaktar Strömma och ber dem göra 
paketen. Strömma sitter på mycket kapacitet och det är en stor nackdel om de inte lämnar över 
den information de andra parterna behöver för att sköta sina roller. 
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Kommunikation: Om leverantörerna inte får vara med och tycka till om sammansättningen av 
charterpaketet finns det en risk att en charteraktör kanske ger gästerna en bild som 
destinationen som de sedan inte kan leva upp till.  
 

7.2 Resultat 
En grundläggande faktor för att ett samarbete skall fungera är att parterna delar med sig av 
information till varandra. Var och en kan, och bör, givetvis behålla sina företagshemligheter, 
men vi ser en viktig del i att delge information om beslut som berör även andra aktörer. Den 
som vill ha allt själv i ett samarbete blir ganska snart istället helt utan någonting alls.  
 
Vinster med ett samarbete är inte alltid primärt monetära, utan kan visa sig först på längre 
sikt. Men ett samarbete kan leda till en ökad tillväxt och kanske framförallt erbjuda gästerna 
en rikare upplevelse med fler valmöjligheter. För att samarbeta på lika villkor så (det kan låta 
elementärt, men vår studie bekräftar att så faktiskt inte sker år 2007) krävs det att samtliga 
parter behandlar varandra respektfullt och är medvetna om att situationer där alla aktörer är 
vinnare sällan uppnås, utan det handlar om ett givande och ett tagande.  
 
Det är viktigt att inse att relationen mellan stor och liten i ett samarbete kommer att präglas av 
en ojämn maktbalans, men att inte låta det styra helt. Små aktörer måste lyfta fram sig själv 
och inte vara rädda för att trampa den större på tårna – tvärtom vore ju egentligen mycket 
värre.  
 
 7.3 Rekommendationer till flygplatsen 
 
Vi skulle vilja rekommendera Hemavan-Tärnaby airport att innan en extern arrangör kopplas 
in klargöra och kommunicera alla parters roller, intressen och mål på ett ödmjukt sätt och att 
skapa förståelse kring det aktuella ämnet. Förstår parterna varandra är det lättare att acceptera 
olikheterna och anpassa samarbetet efter dessa. Olikheterna är ändå någonstans en anledning 
till att alls samarbeta från första början. Det är viktigt att alla parter är direkt närvarande i 
samarbetet så att inte budskapet förvrängs på vägen. Att inte direkt kunna diskutera aktuella 
ämnen kan ge upphov till irritation parterna emellan.  
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INTERVJUGUIDE 
  
(1) Samverkansfaktorer: Allmänt om samverkan mellan företag 
– När flera parter går samman är det viktigt att parterna tidigt diskuterar de olika parternas 
förväntningar på samarbetet samt att reda ut ansvarsområden och ambitionsnivåer  
– För att samarbetet skall flyta smidigt och effektivt krävs en tydlig ledning och att de olika 
aktörernas beslutsmakt fastställs. 
– Genom att anordna samarbetet i nätform ökar tillgängligheten och jämlikheten.  
 
 (2) Samverkansfaktorer: Nätverk som grund 
– För att sammanställa de olika aktörernas intressen kan en lösning vara att göra en SWOT-
analys och därigenom översiktligt kunna se de interna och externa möjligheterna, hot, styrkor 
och svagheter som nätverket kommer att ha.  
 
 (3) Samverkansfaktorer: Ämnesnätverk  
– Om flera aktörer verkar självständigt och tillsammans kring ett specifikt ämne kan 
ämnesnätverk bildas där utrymme ges för parterna samverkar på olika plan. 
 
 (4) Samverkansfaktorer: Multipla nätverk   
– När flera olika nätverk interagerar med varandra krävs mycket goda kommunikativa insatser 
för att skapa förutsättningar för goda nätverksrelationer. 
– Dialoger är redskapet som skapar och över huvudtaget möjliggör samverkan i nätverksform. 
 
 (5) Samverkansfaktorer: Gemensam planeringsprocess  
– För att underlätta en komplex maktsituation som lätt uppstår när många aktörer är 
inblandade och tillgången till information och resurser är ojämn är det viktigt att ett 
gemensamt planeringsarbete inleds. I detta planeringsarbete bör parterna komma överens om 
de gränser som aktörerna är villiga att förhandla och kompromissa över. 
 
 (6) Samverkansfaktorer: Turismdestinationen  
– Parterna måste kunna lita på varandra och öppet kommunicera och dela med sig av 
information. 
– Gästen väljer först destination, sedan hotell. Att samarbeta kan vara avgörande för att få 
gästen att välja den egna destinationen framför en annan. 
  
 (7) Samverkansfaktorer: Skapa ett gemensamt varumärke  
– Genom att skapa ett gemensamt varumärke och mål (att positionera sig högt i besökarnas 
medvetande) stärks samarbetet mellan de olika parterna.  
 
 (8) Samverkansfaktorer: Utformning av nätverk 
– För att komplettera verksamheten kan ett nätverk skapas, genom detta kan parterna delar 
med sig av sina kärnkompetenser.    
 
 (9) Samverkansfaktorer: Intressenterna  
– Vissa stora intressenter kan vara rädda att förlora kontroll över beslutsfattande medan andra 
mindre intressenter ser stora möjligheter att få mer att säga till om vad det gäller 
destinationens utveckling 
– När ett samarbete skall initieras är det är viktigt identifiera huvudintressenterna och att ta 
med dem tidigt i processen. 
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 (10) Samverkansfaktorer: Tillväxt genom samarbete  
– Genom att tillsammans använda sig av differentiering som tillväxtstrategi skiljer sig 
företaget från konkurrenter inom samma bransch och minska risken för kopior. 
 
 (11) Samverkansfaktorer: Hur researrangörer interagerar/samarbetar med lokala 
aktörer   
Vid samarbete med en stor aktör kan kommunikationsvägarna bli långa och möjligheterna att 
påverka samarbetet mindre än i ett samarbete med en mindre aktör. 
 
 
INTERVJUGUIDE  
Där inget namn står framför frågan så är frågan ställd till samtliga intervjupersoner.  
 
 
Din arbetsroll? 
– Har Du befogenheter att fatta beslut? 
 
(Tomas) Varför vill Ni starta upp en charterlinje just nu?  
 
(Birgitta, Pelle, Stig) Vad skulle Ni kunna vinna på att en charterlinje startas i Hemavan?  
 
Hur mycket inflytande vill Ni ha i projektet med charter till Hemavan? 
– Hur ser Ni på om ansvaret skulle lämnas över ansvaret till en extern aktör? 
 
Vilka risker/möjligheter ser Ni med ett samarbete kring en charterlinje? 
 
Vilken är Er största kärnkompetens, kärntjänst? 
 
Hur ser Er kundkrets ut? 
– Har Ni några speciella ansatser för att locka rätt kundgrupp? 
 
Samarbetar Ni med andra aktörer i dagsläget? 
 
(Tomas) Hur har Ni tänkt att samarbetet mellan aktörerna på orten skall fungera? 
– Logistik, personal, logi 
 
Vilken roll skulle Ni vilja ha i ett samarbete kring charterlinjen (hur mycket vill Ni ha att säga 
till om)? 
 
Hur skall lokalbefolkningens intressen bevakas? 
 
Hur tänker Ni kring att skapa en gemensam image för Hemavan-Tärnaby? 
 
Är det okej att vi eventuellt hör av oss med kompletterande frågor? 
 
Tack! 
 
 
 
 


