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SAMMANFATTNING 
Turismprodukten kan sägas vara en sammansättning av en rad olika produkter och tjänster. 
Denna produkt levereras ofta inom en turismdestination och är den sammanlagda upplevelsen 
av de enskilda aktörernas insatser. En avgörande faktor är att skapa ett samarbete mellan 
aktörerna som verkar inom destinationen. Detta bör göras för att kunna förbättra leveransen 
av turismprodukten. Här finns det en problematik, då de aktörer som bör ingå i samarbetet, 
även på ett eller annat sätt är konkurrenter. För att de skilda aktörerna skall kunna se 
destinationen som en helhet behöver verktyg och metoder för att skapa interaktion, personliga 
relationer och feedback utformas. Enligt de befintlig teoretiska resonemang framgår att 
system för interaktion, personliga relationer och feedback måste skapas, men få svar finns på 
hur dessa system skall utformas.  
 
Genom att titta på teoretiska resonemang om hur organisationer anpassar sig till förändringar i 
omvärlden har jag så gjort en ansats att applicera dessa inom området för 
destinationsutveckling. Här har jag fokuserat på källor som behandlar lärande organisationer 
och dragit paralleller inom detta område. Genom att ha en förmåga att skapa, förvärva och 
förmedla kunskap samt sedan anpassa sitt handlande genom ny kunskap blir organisationen 
en lärande organisation. Genom att skapa en helhetsbild hos dem som arbetar inom 
organisationen, blir det här lättare att förstå de mål som satts upp. För att skapa engagemang 
kring att nå målen, presenteras hur det underlättar om individerna kan se hur de samtidigt som 
de strävar mot de kollektiva målen, även kan se hur detta kan hjälpa dem att nå individuella 
mål. Inom destinationen Åre har ett destinationsbolag nyligen bildats, fokus för detta bolag 
kommer bland annat att ligga på dessa frågor. Genom att utföra kvalitativa intervjuer med 
aktörer från fem olika branscher inom destinationen, samt med destinationsbolaget, har jag 
fått en bild av hur uppfattningarna om kunskapsdelning inom destinationen ser ut idag. 
Genom att identifiera befintliga problemområden, och förslag på åtgärder beträffande dessa, 
har jag i denna studie gjort en sammanställning över metoder för att göra destinationen till en 
lärande destinationen.  
 
I denna studie vill jag skapa en förståelse för hur företagarna inom turismbranschen kan 
förhålla sig till kunskaps- utbyte/förmedling/generering. Min ambition är att hitta metoder för 
att få igång lärprocesser och skapa plattformar för samverkan inom turistbranschen. 
 
I resultatet av min studie framkommer att helhetsbilden av destinationen tydligare behöver 
förankras hos aktörerna inom destinationen. Det blir här viktigt att samtliga aktörer kan känna 
personligt ansvar i att uppnå de gemensamma målen. När insikten om det personliga ansvaret 
infunnit sig, ser jag hur aktörerna i större utsträckning är benägna att dela med sig av 
information och kunskap till varandra. Analysen i min studie visar på att det finns det stora 
vinster i att utforma uttalade strukturer och mötesplatser för samverkan. Enligt mitt sätt att se 
på det ligger en avgörande faktor i leveransen av den samlade turismprodukten, och att ge ett 
gott gästbemötande, i att skapa personliga relationer.  
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1. INTRODUKTION 
 

1.1 Problembakgrund 
Turism är enligt Font och Ahjem (1999) en av våra snabbast växande branscher. Produkten 
turism beskrivs av Jamal och Getz (1995) som ett komplext system av sammansatta produkter 
och tjänster. Gibson, (2006:5) förklarar att turismprodukten ofta levereras inom en 
destination. En destination definierar hon som ”ett system inom ett geografiskt avgränsat 
område som innehåller ett antal komponenter i form av attraktioner, boende, transport och 
service”. 
 
Schiantez, K m. fl. (2007) beskriver hur turistdestinationen består av en blandning av många 
små oberoende, interagerande företag som är starkt sammanlänkade och beroende av 
varandra. På grund av det ömsesidiga beroendet intressenterna emellan, menar Jamal, T & 
Getz, D (1995) att destinationen inte kan styras av en ensam person eller företag. De företag 
som verkar inom destinationen måste därmed tillsammans anpassa sig till de förändringar som 
sker i omvärlden för att bibehålla destinationens konkurrenskraft. 
 
Enligt Gibson (2006) är turism är en relativt ny bransch i jämförelse med många andra. Detta 
menar hon har innebörden att utvecklingen än så länge bara är i ett startskede till skillnad mot 
andra branscher som ligger i faser längre fram. Det finns alltså mycket att lära både när det 
gäller misstag och framgångar gjorda inom andra branscher. Font och Ahjem (1999) beskriver 
enligt detta resonemang hur företagsledaren vet att denne har lyckats om dennes mål är nådda. 
Inom turismbranschen visar de på att det däremot är turistens tillfredsställelse av många 
enskilda företags insatser som visar om semesterupplevelsen kan anses vara lyckad. Enligt 
mitt sätt att se på detta resonemang betyder detta att det blir viktigt att hitta metoder för att 
involvera och engagera samtliga aktörer som verkar inom destinationen i leveransen av 
destinationsprodukten. 
  
Gibson (2006) menar att destinationsutveckling bygger på, och är, utveckling av individerna 
som verkar inom destinationen (och tvärt om). Schiantez, K m. fl (2007) ser en lösning för att 
hantera problem är att se destinationen som ett ”helt system”. Fyall och Leask (2007) påvisar 
att en framgångsfaktor för att samarbetet skall fungera är att utse en grupp som skall fylla en 
sammanlänkande funktion för att föra alla destinationens parter samman. Denna grupp bör 
även arbeta med att ständigt utveckla destinationen och värna om dess fortlevnad samt samla 
de gemensamma resurserna. Även Saxena (2003) anser att för hantera och kontrollera denna 
typ av ansatser mot gemensamma mål, kan en lösning vara att bilda en så kallad 
destinationsorganisation. 
 
Laws, Scott och Parfitt (2002) Menar att en viktig insikt för att samarbetet skall fungera är att 
det primära syftet, att få fler gäster till destinationen, går före målet att få gästerna att köpa 
just den enskilde aktörens produkt/service. De påvisar även att för att anpassa sig till de 
förändringar som sker i omvärlden krävs det att verksamheterna ständigt utvecklas. För att 
denna utveckling skall ske är det en fördel om de olika intressenterna delar med sig av sin 
kunskap, genera ny samt uppmuntrar lärande för att behålla sina konkurrensfördelar. Gibson 
(2006: 144) beskriver ett begrepp som hon kallar lärande destinationer. Detta menar hon vara 
”platser där man har tänkt ut strategier för turismutveckling och hittat tillvägagångssätt att 
implementera dem” 
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Att förstå dessa resonemang är inte så svårt, svårigheten ligger snarare i att hitta metoder för 
hur detta sätt att agera skall förankras hos aktörerna inom destinationen. 
Alas (2007) menar att precis som destinationer är organisationer också beroende av 
förändringar i omvärlden. En organisation som har en förmåga att skapa, förvärva och 
förmedla kunskap samt sedan anpassa sitt handlande med hjälp av denna nya kunskap kallas 
en lärande organisation. Liao (2006) påvisar att i en lärande omgivning kan den existerande 
kunskapen ifrågasättas utvecklas för att nå förbättring. Processer som anpassar organisationen 
till förändringarna kallas enligt Alas (2007) för organisatoriskt lärande. Hardy (2003) menar 
att det är viktigt att alla anställda har en helhetsbild av organisationen, då blir det lättare för de 
att förstå mål och visioner för hela organisationen. Samarbete kan hjälpa organisationer att 
skapa kunskap och inte bara överföra existerande kunskap. Liao (2006) beskriver hur 
Organisatoriskt lärande är något utöver de anställdas sammanlagda kunskap, men 
organisatoriskt lärande sker genom individen.  
 
Dewhurst (2007) beskriver metoder för att fylla kunskapsgap och brister i kunskap genom 
träning. Forskning tyder på att träning leder till framgång för företaget, ändå har 
turismbranschen i vissas ögon dåligt rykte när det gäller att erbjuda utbildning för sin 
personal. Många författare är överens om att brist på kunskap och hur denna skall förmedlas 
inom branschen är omfattande.  Den utbildning som ges i dagsläget är ofta informell och 
reaktiv snarare än förebyggande. 
 
Destinationen Åre har en lång tradition av samverkan. Sedan år 2000 satsas det aktivt på att 
göra Åre till en året runt-destination. Efter det att en utredning av ”utvecklingen av 
destinationen Åre Fem Byar” gjorts sattes ”Vision 2011” upp. I anknytning till denna uppstod 
så småningom en informell grupp bestående av beslutsfattare från Åre kommun och Åres 
näringsliv. Gruppen kom att kallas ”2011-gruppen”.  Målsättningen blev enligt Erik Hedblad 
att göra Åre till ”Europas mest attraktiva vinterdestination”.  För att nå visionen satte gruppen 
upp ett antal delmål, varav många var uppfyllda redan under år 2007. För att lägga grunden 
destinationens framtida organisation gick ett antal större aktörer samman och bildade en 
arbetsgrupp. Ambitionen hos denna grupp var att få fler att engagera sig och bli delaktiga i 
destinationens framtid och därmed få en bredare förankring kring dessa frågor i hela 
destinationen – Duved, Åre och Björnen. Under 2006 genomfördes en förankringsprocess där 
de som ville fick engagera sig och tillsammans under professionell ledning lägga grunden till 
Vision 2020. Resultatet blev en vision det nu fokuseras på att bli ”Europas mest attraktiva året 
runt destination år 2020”. Genom att slå ihop den existerande företagarföreningen 
Åreföretagarna och Åre turistbyrå, bildades nu ett destinationsbolag som blev en arbetsgrupp 
kopplad för att arbeta mot den nya visionen. Denna grupp skulle nu få det övergripande 
ansvaret för destinationens utveckling. År 2007 tillsätts en ny styrelse och med detta även en 
ny VD. VDs uppdrag blev så att ombilda Åreföretagarna till ett destinationsbolag i enlighet 
med den nya visionen. För att nå visionen behövs nu att strategier utarbetas för att utveckla, 
underhålla och förbättra samverkansstrukturen kring destinationen Åre.1  
 
Destinationsutvecklingsteorier fokuserar enligt min mening, ofta på att skapa nätverk. I de 
teoretiska resonemang jag funnit framgår att problematiken inom destinationen ofta ligger i 
det faktum att de samverkande parterna även på ett eller annat sätt är konkurrenter. Detta 
belyser vikten av att hitta metoder och tillvägagångssätt för att förmedla de gemensamma 
värdena och målen, och skapa ett engagemang och vilja att tillsammans vilja arbeta mot 
dessa. 

                                                 
1 Intervju med Erik Hedblad 2008-04-24 
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Det finns mycket få teoretiska resonemang förda om lärande och lärprocesser inom 
destinationsutveckling. Då jag identifierat många likheter mellan de destinationsteorier som 
finns och den forskning som gjorts inom organisationer och organisationsutveckling, ämnar 
jag utveckla/anpassa de teoretiska resonemang som finns inom organisationsområdet, så att de 
kan appliceras på destinationen och utvecklingen av densamma. Genom att studera teoretiska 
resonemang om bland annat ”lärande organisationer” har jag skapat en grund för att ta 
teoretiska resonemang kring ”lärande destinationer” ett steg längre. Detta steg har jag kunnat 
ta genom att grunda mina jämförelser och slutsatser i intervjuer med sex aktörer som verkar i 
skilda branscher inom destinationen.  Avsikten är att kunna underlätta för destinationsbolag 
att få igång nya lärprocesser och skapa plattformar för samverkan inom destinationer i 
framtiden.  
 

1.2 Problem: 
Hur kan destinationen bli en lärande organisation? 
 

1.3 Syfte: 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur företagarna inom turismbranschen 
kan förhålla sig till kunskaps- utbyte/förmedling/generering. Min ambition är att hitta metoder 
för att få igång lärprocesser och skapa plattformar för samverkan inom turistbranschen. 

 

1.4 Avgränsningar 
Jag har på grund av begränsade tidsmässiga resurser avgränsat denna studie till att enbart 
undersöka de förhållanden som råder inom turismdestinationen Åre. Jag har av samma 
anledning även avgränsat mig till att endast intervjua företagsledare inom denna destination. 
 

1.5 Begreppsförklaringar och klargöranden  
 
Destination: 
Gibson (2006:5) ”Ett system inom ett geografiskt avgränsat område som innehåller ett antal 
komponenter i form av attraktioner, boende, transport och service” 
 
Organisation:   
Alas (2007:44) ”ett komplext system som producerar en viss output i en viss miljö, med en 
tillgång till resurser och historia” 
 
Lärande organisation:  
Alas (2007:45) ”En organisation som har en förmåga att skapa, förvärva och förmedla 
kunskap samt sedan anpassa sitt handlande med hjälp av denna nya kunskap”  
 
Lärande destination: 
Gibson L (2006:144) ”Platser där man har tänkt ut strategier för turismutveckling och hittat 
tillvägagångssätt att implementera dem” 
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DISPOSITION 
 
    
   Här presenterade jag den frågeställning och de syften 
   som ligger till grund för min undersökning. Jag har i
   denna del även gett en bakgrund till den problematik 
   som föranlett studien.  
 
 
    
   Här beskriver jag min syn på kunskap, mitt 
   angreppssätt i studien samt redogör för min 
   förförståelse inom de ämnen som studien behandlar.  
 
 
    
   I detta kapitel har jag gjort en sammanställning över 
   de teoretiska resonemang som jag funnit. Dessa 
   resonemang har sedan utgjort en grund för min 
   undersökning. 
 
 
 
 
   I denna del går jag igenom hur jag utfört min
   undersökning. Läsaren får här en möjlighet att följa 
   med bakom kulisserna och bland annat se vilka 
   beslut jag tagit inför mina intervjuer. 
 
    
 
   Under denna rubrik har jag sammanställt de 
   intervjuer jag utfört. De olika aktörerna får här 
   komma till tals angående de ämnen som min studie 
   behandlar.  
   
 
    
   Jag har här ställt samman och jämför mina data mot 
   de teoretiska resonemang som jag utgått ifrån. 
   I denna jämförelse har jag sedan utläst likheter och 
   skillnader och analyserat dessa. 
 
 
 
 
   Här presenterar jag de lösningar jag funnit på det 
   problem som föranlett min studie. Dessa lösningar 
   har jag erhållit genom att sammanställa resultaten
   från min analys i föregående kapitel. 

ÅSIKTER INOM  
DESTINATIONEN 

ANALYS 

AVSLUTANDE 
DISKUSSION 

INTRODUKTION

UTGÅNGSPUNKTER 

DESTINATIONEN OCH 
ORGANISATIONEN 

UNDERSÖKNINGENS 
GENOMFÖRANDE 



 5 

2. UTGÅNGSPUNKTER 
 

2.1 Förförståelse  
Då individer och deras omvärld skall undersökas krävs det enligt Hartman (2006: 190) att 
undersökaren förstår vad som ligger bakom beteenden. Detta menar han är av betydelse då 
observationer av beteenden sker genom tolkning. Till skillnad från förklaringar som fokuserar 
på yttre förhållanden, förtydligar Sohlberg och Sohlberg (2006: 137) att tolkning på bygger på 
förståelse och att leva sig in i människors situation för att förstå dem. Hartman (2006: 190) 
beskriver hur undersökarens tidigare erfarenheter avgör hur tolkningen som görs och därmed 
hur situationen uppfattas. Han menar att det observerande beteendet behöver sättas in i ett 
sammanhang, och på så sätt skapas förståelse för den observerade personen eller företeelsen. 
Bryman (2004: 25ff) beskriver hur en förutsättning för att tolkningen skall utföras på ett så 
riktigt sätt som möjligt, är att undersökaren bör granska sina tidigare erfarenheter, kunskaper 
och uppfattningar. 
 
Min förförståelse för området lärprocesser, samverkan och destinationsutveckling är relativt 
stor. Jag läser just nu på mastersprogrammet i management där jag hittills läst kurser i 
processledning, strategiutveckling och human resource management. Jag har sedan tidigare en 
kandidatexamen i service management och har även läst kurser vid universitetet i bland annat 
upplevelseturism, organisation, ledarskap, pedagogik och beteendevetenskap. Jag behandlade 
även området destinationsutveckling i min c-uppsats, då jag valde att studera samarbetet inom 
turismdestinationen Hemavan-Tärnaby. Tack vare dessa förkunskaper har jag i stor 
utsträckning varit medveten om vilka områden som tidigare utforskats. Detta har på så sätt 
även bidragit till att jag inledningsvis haft en insikt i vilka områden som borde utforskas mer, 
och på så sätt lett mig in på min frågeställning. Min studie har även påverkats positivt av 
denna förförståelse då jag haft möjlighet att sätta mig in i de situationer som mina 
intervjupersoner befinner sig i. 
 
 Mitt intresse för destinationsutveckling har delvis väckts av att jag under två år levt i 
turismdestinationen Åre. Jag har nu flyttat tillbaka till Åre och har under vårterminen gjort 
praktik på just destinationsbolaget ”Åreföretagarna”. Detta val av praktikplats har fört med sig 
att jag dagligen fått ta del av nya tankar och information kring ämnet. Jag har även varit 
delaktig i resonemang där organisationens framtida arbetssätt diskuterats. Detta kan givetvis 
ha medfört att mina tolkningar i studien tagit en viss riktning. Jag anser att min insikt i den 
situation som destinationsbolaget står inför, har bidragit till att min studie fått en tydlig fokus. 
Självklart har jag inte kunnat undgå att bli färgad av detta, men anser ändå att mina 
erfarenheter hjälpt mig till en större förståelse för ämnet. Jag är medveten om att jag i och 
med mina tidigare erfarenheter troligtvis är färgad av vissa värderingar kring ämnet.  Enligt 
Bryman (2004: 37f) är detta ansett som acceptabelt då det som forskare är omöjligt att vara 
värderingsfri, och värderingar kan speglas överallt i dennes arbete.  
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2.2 Författarens syn på vetenskap och kunskap 
För att kunna söka kunskap på ett rationellt sätt behövs enligt Hartman (2006: 100) en 
grundläggande kunskapsteori. De kunskapsteoretiska utgångspunkterna är många, de två som 
enligt Bryman (2004: 24ff) oftast används är positivism och hermeneutik. Han förklarar att 
positivismen är förknippad med naturvetenskapen och där byggs teoretiska resonemang upp 
med hjälp av mätbara företeelser som kopplas ihop till större sammanhang. Inom detta 
område uppfattas vetenskap som objektiv, då det finns möjlighet finna absoluta sanningar som 
går att prövas. Till skillnad från den naturvetenskapliga positivismen så beskriver Hartman 
(2006: 106) att hermeneutiken grundar sig i samhälls- och beteendevetenskapen. 
Hermeneutiker menar att den värld och specifika situation som omger en människan inte kan 
mätas, utan snarare studeras genom att tolka både verbala och ickeverbala beteenden och 
handlingar. För forskaren gäller det att försöka förstå och ”leva sig in i” hur de observerade 
människorna ser sin omvärld. Det är alltså oviktigt att ta reda på hur världen är, utan vikt 
läggs snarare vid hur den tolkas. Anledningen till att detta är viktigt, menar Hartman, är att 
människor agerar efter hur de uppfattar världen, inte efter hur saker och ting faktiskt är. I 
denna studie har jag valt en hermeneutisk utgångspunkt. Anledningen är att jag anser att det 
skulle vara svårt att mäta det ämnesområde jag undersöker. Lärande är något som är högst 
individuellt och i högsta grad påverkas av hur människor uppfattar det. Då den mänskliga 
faktorn kommer att påverka resultatet, kommer min studie inte heller att vara objektiv eller 
mätbar. Min ståndpunkt är därmed konstruktionism; detta förklarar Bryman (2004: 30f) som 
ett synsätt där organisationer och kulturer skapas av olika aktörer som i sin tur påverkas av 
faktorer som omger dem. 
 
Det finns många olika sorters studier, några som Esaiasson, Gilljam och Wängnerud (2003: 
33ff) exemplifierar bland annat beskrivande och förklarande studier. Beskrivande studier 
fokuserar på att beskriva företeelser kring frågor som var, när, vad eller hur? Förklarande 
studier lägger istället fokus på att undersöka varför och här fokuseras ofta på att förklara en 
situation eller företeelse med hjälp av en teori. Då jag ämnar undersöka hur aktörer i en 
specifik situation påverkas av yttre faktorer, passar den förklarande studien bäst i mitt fall. 
Esaiasson, m. fl. (2003) beskriver hur de förklarande studierna kan delas upp i tre områden: 
teoriprövande, teorikonsumerande och teoriutvecklande. Teoriprövande studier innebär att 
olika teorier testas för att se om de stämmer, i de teorikonsumerande studierna testas 
teoretiska resonemang knutna till ett enskilt fall. Teoriutvecklande studier har som syfte att ta 
hjälp av empirin för att generera eller utveckla teorier. Jag kommer att utgå ifrån teoretiska 
resonemang och knyta dessa till ett specifikt fall, därmed kommer jag att göra en 
teorikonsumerande studie.  

 

2.3 Angreppssätt  
Exempel på angreppssätt som Bryman (2004: 20ff) ger, är bland annat det deduktiva och det 
induktiva angreppssättet. I det deduktiva angreppssättet utgår undersökaren från teoretiska 
resonemang för att sedan använda dessa som grund för en empirisk undersökning. Deduktivt 
angreppssätt innebär, enligt Bryman att undersökaren utgår ifrån teoretiska resonemang för att 
sedan härleda dessa till en empirisk undersökning. Här ligger teoretiska resonemang till grund 
för att framställa hypoteser, sedan byggs empirin med hjälp av dessa.   
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I motsats till det deduktiva angreppssättet menar Bryman vidare att undersökaren här bygger 
sina resultat från empirin och observationer. Relationerna i det som observerats ligger sedan 
till grund för hypoteser som i sin tur genererar ny teori. Jag kommer att använda mig av ett 
deduktivt angreppssätt, då jag utgår ifrån teoretiska resonemang och genomför sedan min 
empiriska undersökning med dessa resonemang som grund. 
 
Min forskningsstrategi är kvalitativ, då jag anser att denna metod lämpar sig bättre för min 
studie, i och med att den tar hänsyn till att aktörerna påverkar sin omgivning. Jag har valt att 
inte kvantifiera mina data, vilket är fallet vid användandet av en kvantitativ forskningsstrategi. 
Inom den kvantitativa strategin kan den insamlade datan omvandlas till siffror och nummer 
och sedan görs jämförelser över relationerna mellan dessa tal. Min ambition har snarare varit 
att tolka in samband genom bredare kategorier snarare än att mäta dessa, och därför passar 
den kvalitativa studien bättre för min studie (Jmf. Ejvegård 2003: 35f). Till skillnad från den 
kvantitativa strategin beskriver Bryman (2004:250 ff) hur den kvalitativa strategin är mer 
öppen för tolkningar och det finns här en större möjlighet att få en insikt i intervjupersonens 
situation. Här menar Bryman, att möten människor emellan ses från ett ontologiskt perspektiv. 
Detta betyder att de deltagande personerna själva kan påverka de situationer som de befinner 
sig i. Denna strategi beskriver Hartman, (2006: 272) vara ett bra val för att undersöka hur 
något är beskaffat. Sohlberg & Sohlberg., (2006: 273) lägger till att kvalitativa studier 
studerar den värld där människor befinner sig och påverkas av.   
 
 

2.4 Litteratursökning och Källkritik 
Genom att välja teoretiska resonemang från olika områden beskriver Esaiasson, m. fl. 
(2003:31) hur undersökaren vidgar sina vyer och skapar förutsättningar för nytänkande. Jag 
har valt källor som i första hand bygger på teoretiska resonemang kring 
organisationsutveckling och destinationsutveckling. Enligt Ejvegård (2003: 62ff) bör en källa 
granskas, oavsett om den är av tryckt karaktär eller inte. Han beskriver hur författare bör 
kunna ställa krav på sin källa vad det gäller saklighet samt objektivitet. De områden som bör 
granskas är källans äkthet, oberoende, färskhet och samtidighet enligt Ejvegård (2003: 62ff). 
 
De artiklar jag använt mig av har jag funnit genom att använda databasen Business Source 
Premier EBSCO som sökverktyg. I denna databas finn en stor mängd vetenskapliga artiklar 
lagrade. Genom att använda mig av sökorden ”learning”, ”training” ”organization”, 
”destination” ”tourism” ”knowledge”, ”knowledge-sharing”, ”collaboration”, ”networks”, 
”development” i olika kombinationer har jag funnit de artiklar jag byggt mitt teoretiska 
ramverk på. De metodböcker som jag använt är utvalda med hänseende till källans ålder och 
tillgång. 
 
För att försäkra mig om att mina källor varit korrekta har jag sett till att de sekundära källor 
jag använt varit granskade (peer reviwed) och jag litar därmed på att de är riktiga. Jag har 
varit noga med att ha en oberoende inställning till de artiklar som valts ut och bara valt sådana 
som jag ansett tillföra studien något. Genom att endast välja aktuella källor har jag tagit 
hänsyn till kriteriet färskhet. Merparten av de källor jag använt i min teori är skrivna under 
tvåtusentalet, vilket innebär att den senaste forskningen är representerad i min rapport. 
De teoretiska resonemang och modeller jag har använt mig av är utvecklade för olika stora 
och olika typer av organisationer och destinationer. Jag ser stora likheter i de olika modellerna 
och teorierna och har därför valt att se dem allmängiltiga för alla typer av organisationer och 
destinationer. 
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Jag är medveten om att de artiklar jag valt att använda bygger på undersökningar gjorda inom 
många olika typer av organisationer och branscher. Jag har valt att endast använda resultat 
som inte varit knuten till någon specifik bransch, utan endast använt mig av de resultat som 
kunnat generaliseras till alla branscher och organisationer. Jag är även medveten om att 
undersökningarna är utförda i många olika länder. De flesta artiklarna är skrivna och 
genomförda i Storbritannien, USA och Australien. Jag anser att resultaten av studierna är så 
pass generella att det till stor del går att bortse från den kulturella påverkan som kan ha haft 
inverkan på studiernas resultat. De flesta undersökarna har grundat sina slutsatser med hjälp 
av metoder som liknar den jag själv har använt. Exempel på författare som istället valt att 
samla in sina data med hjälp av kvantitativa data är Dewhurst, H m. fl som skrivit “Tourism 
and hospitality SME training needs and provision: A sub-regional analysis” som använt sig av 
en kombination av telefonintervjuer och enkäter. Enkäterna skickades ut och analyserades via 
SPSS och den kvantitativa datan mer tematiskt.  Liao, L som skrivit “A learning organisation 
perspective on knowledge-sharing behaviour and firm innovation” anväder sig endast av 
kvantitativ data från en enkät baserad på 254 anställdas åsikter. 
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3. DESTINATIONER OCH ORGANISATIONER 
 

3.1 Destinationer  
Enligt Font och Ahjem (1999) är turism är en av de snabbast växande branscherna under den 
senare hälften av 1900 talet. Av denna anledning drar jag slutsatsen att det finns många 
potentiella utvecklingsområden inom denna bransch. Jamal och Getz (1995) beskriver 
turismprodukten som ett komplext system av sammansatta aktiviteter. Turismprodukten har 
analyserat djupare av Gibson (2006) och hon definierar en turistdestination som ”ett system 
inom ett geografiskt avgränsat område som innehåller ett antal komponenter i form av 
attraktioner, boende, transport och service”. Schiantez m. fl (2007) förtydligar denna definition 
ytterliggare genom att lägga till att turistdestinationens storlek kan variera, det kan vara allt från 
ett helt land eller en mindre by. Destinationen är enligt Fyall och Leask (2007) en svår 
produkt att hantera då den består av en mängd olika produkter och tjänster. Fyall och Leask 
(2007) menar att svårighet även ligger i att den sammansatta destinationsprodukten skall 
levereras av skilda intressenter i form av både individer och organisationer. Här anser jag att 
det finns ett samband mellan turismbranschens snabba tillväxt och den brist på tydliga 
strukturer inom turistdestinationerna som beskrivs.  
 
Font och Ahjem (1999) beskriver även de hur turism är en speciell industri eftersom att det är 
så många beslutsfattare involverade i leveransen av turismprodukten. De exemplifierar hur 
den offentliga sektorn ofta äger infrastruktur och värnar om destinationens övergripande 
välstånd. Privata företag erbjuder de flesta tjänster och produkter som gästen konsumerar när 
de väl är på plats. Frivilliga organisationer underhåller ofta besökta attraktioner och är även 
involverade då de dagligen möter turister som besöker orten i sitt dagliga liv. Font och Ahjem 
(1999) menar att det är viktigt att ta hänsyn till alla och ge dem en chans att bli representerade 
då de alla är en del av den produkt som levereras. Strategier måste så finnas för att fördela de 
resurser som finns inom destinationen. Font och Ahjem (1999) fortsätter sitt resonemang 
genom att konstatera att en företagsledare vet att denne har lyckats om dennes mål är nådda. 
Inom turismbranschen framhåller de att det däremot är turistens tillfredsställelse av många 
enskilda företags insatser som visar om semesterupplevelsen kan anses vara lyckad. Enligt 
detta resonemang utläser jag att de skilda aktörerna inom destinationen borde ha en 
gemensam målsättning i att göra turistens upplevelse så bra som möjligt. Därmed anser jag att 
detta borde vara det högst prioriterade målet för varje enskild organisation eller individ inom 
turistbranschen. Resonemang preciseras ytterligare av Gibson (2006) som menar att dessa 
erfarenheter inte i förväg kan skapas, men arbete kan ske i förväg för att gästens upplevelse 
ska bli så bra som möjligt.  
 
Genom att tolkar dessa resonemang anser jag att ett samarbete mellan aktörerna som verkar 
inom destinationen behöver skapas. Detta  för att kunna  förbättra leveransen av 
turismprodukten. 
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3.2 Samarbete inom turismbranschen 
Till skillnad från andra processbaserade verksamheter menar Jamal och Getz (1995) att 
turistdestinationen oftast inte är centralt organiserad och att sammansättning av intressenter är 
mer komplex. Schiantez, K m. fl. (2007) beskriver även de att turistdestinationen består av en 
blandning av många små oberoende, interagerande företag som är starkt sammanlänkade och 
beroende av varandra. Detta ser jag som ett faktum som många aktörer initialt kanske inte är 
medvetna om när de etablerar sig inom en turistdestination. Att på detta sätt vara ömsesidigt 
beroende av andra aktörer anser jag kräva ett annat sätt att tänka och agera hos aktörerna inom 
turistdestinationen. På grund av det ömsesidiga beroendet intressenterna emellan, förklarar 
Jamal och Getz (1995) att destinationen inte kan styras av en ensam person eller företag. 
Jamal och Getz (1995) rekommenderar de företag som verkar inom destinationen att 
tillsammans anpassa sig till de förändringar som sker i omvärlden för att bibehålla 
destinationens konkurrenskraft. Laws, Scott och Parfitt (2002) framhåller att en viktig insikt 
för att samarbetet skall fungera är att det primära syftet, att få fler gäster till destinationen, går 
före målet att få gästerna att köpa just den enskilde aktörens produkt/tjänst. Genom 
gemensamma insatser beskriver de hur gästerna till större utsträckning då nås av samma 
budskap och känslan av en gemensam avsändare blir starkare. Jag har valt att tolka detta 
resonemang som att det inom turistdestinationen behövs ett gemensamt sätt att tänka och 
agera inom destinationsövergripande frågor.  
 
Det är viktigt att de involverade parterna kan lita på varandra och öppet kommunicera och 
dela med sig av information, detta anser Saxena (2003) vara en förutsättning för att ett 
samarbete skall fungera. Även Gibson (2006) stödjer detta resonemang i att interaktion och 
personliga relationer är viktiga för samarbetet. Hon menar att fördelarna med att samarbete i 
ett turismnätverk är att lärandet ökar liksom, utbyten, aktiviteter och utveckling. Gibson 
(2006) ser att många väljer att samarbete med närliggande, liknande verksamheter för att 
hävda sig mot konkurrens längre bort, men ser även att det även finns en risk att förlora 
kunder till sina samarbetspartners. Vidare menar Gibson (2006) att de flesta aktörer föredrar 
att samarbeta i större utsträckning när det är ”hårdare tider” eller i krissituationer. Jag utläser 
här att det kan finnas en rädsla att dela med sig av information om det inte finns garantier att 
den egna verksamheten vinner på det. 
 
Saxena (2003) menar att en viktig faktor när ett samarbete skall komma till stånd är att besluta 
vilka parter som skall ingå i samarbetet, samt vad syftet och målet med samarbetet är. Här är 
det är även viktigt att vara medveten om större parter kan vara rädda för att tappa makt, 
medan mindre parter ser möjligheter att få mer. Gibson (2006) ser en viktig del i detta 
samarbete att få med extra engagerade och driftiga individer då dessa kan stödja och hjälpa till 
att sprida den positiva meningen med att samarbeta och skapa ett intresse för detta, och 
därmed dra in nya intressenter i samarbetet. Att på detta sätt få med dessa extra engagerade 
aktörerna anser jag vara en viktigt faktor för att inspirera de övriga parter att inse målet med 
samarbetet. 
 
Fyall och Leask (2007) argumenterar för att de som styr destinationen bör samla de 
gemensamma resurserna och utveckla en gemensam ledning och säkerhetsställa leveransen av 
destinationsprodukten. En framgångsfaktor för att samarbetet skall fungera anser de vara att 
utse en styrgrupp som skall fungera som sammanlänkande insats för att föra alla 
destinationens parter samman. De ser även att denna grupp bör även arbeta med att ständigt 
utveckla destinationen och värna om dess fortlevnad. Även Saxena (2003) håller med om 
detta och anser att för att hantera och kontrollera frågor och ansatser mot gemensamma mål, 
kan en lösning vara att bilda en så kallad destinationsorganisation. Genom att bilda denna typ 
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av destinationsorganisation anser jag att det blir mer fokus på den gemensamma leveransen av 
destinationsprodukten. Här ser jag även att denna destinationsorganisation kan agera som en 
medlande part kring frågor där de olika aktörerna har skilda intressen. 
 
Schiantez m. fl. (2007) menar att lösningen för att hantera problem är att destinationen ses 
som ett ”helt system”. Det är även viktigt verktyg finns för att utvärdera verksamheten samt 
även utveckla system för att förmedla feedback och underlätta interaktionen mellan de olika 
parterna finns enligt Schiantez m. fl. (2007). Att se destinationen som ett ”helt system” anser 
jag vara viktigt både intern och externt. Jag tolkar författarnas resonemang som att systemen 
för feedback och interaktion är viktiga både inom och utanför destinationen. Detta både för att 
ge en känsla av samhörighet för dem som verkar inom destinationen, men även för att ge ett 
starkare helhetsintryck till gästen. Gibson (2006) visar på hur ett samarbete grundas ofta i ett 
givande och tagande. Hon hävdar att det inte går att bortse från att konkurrensen företagen 
emellan också är en viktig faktor för utveckling. Här ser jag att det finns en poäng med att ha 
en neutral part som kan hålla ett öga på utvecklingen så att konkurrensen håller sig till att vara 
utvecklande och inte destruktiv. En destruktiv konkurrens anser jag vara en situation där 
parterna inte kommunicerar med varandra, vilket jag anser kunna leda till osämja och 
splittring inom destinationen.  
 
Gibson (2006) belyser även att en stor del av turismbranschen bygger på service och 
värdskap, därmed är den beroende av tillgången på dem som levererar detta, det vill säga 
humankapitalet. Dredge (2006) argumenterar i detta sammanhang för att stor vikt bör läggas 
på att involvera nyckelintressenter i processer för att skapa en gemensam kunskaps- och 
resursbank. Destinationsutveckling bygger enligt Gibson (2006) utveckling av individerna 
som verkar inom destinationen (och tvärt om). Jag har valt att se detta som att det är i 
individerna inom destinationen som grunderna till destinationsutveckling ligger.  
 
Här förtydligas att det finns en problematik kring att samarbeta med sina konkurrenter. För 
att de skilda aktörerna skall kunna se destinationen som ”ett helt system” behöver således 
verktyg och metoder för att skapa  interaktion,  personliga relationer och feedback utformas.  
 
 

3.3 Lärande inom turismbranschen 
Laws m. fl. (2002) menar att för att anpassa sig till de förändringar som sker i omvärlden 
krävs att verksamheterna ständigt utvecklas. För att denna utveckling skall ske, ser han att det 
är det en fördel om de olika intressenterna delar med sig av sin kunskap, genera ny samt 
uppmuntrar lärande för att behålla sina konkurrensfördelar. 
 
Gibson (2006: 144) beskriver ett begrepp som hon kallar lärande destinationer. Detta menar 
hon vara ”platser där man har tänkt ut strategier för turismutveckling och hittat 
tillvägagångssätt att implementera dem” Hon har kommit fram till att de 
destinationsrelaterade lärprocesserna bygger på relationer, förändring av perspektiv, 
samarbete mellan lika, såväl som olika, organisationer och grupper. I denna process sker 
gemensamma ansatser vad det gäller planering, strategibygge, ansvarsfördelning, engagemang 
för att stödja både den lokala och den turistbaserade utvecklingen. Det kollektiva lärandet 
syftar här på lärprocesser som lägger sig på en nivå högre än det individuella lärandet, därmed 
stannar lärandet i väggarna och överlever över längre tid. Denna typ av kunskap kallas istället 
implicit kunskap. Jag anser Gibsons begrepp ”lärande destinationer” med fördel kan kopplas 
ihop med det faktum att destinationen behöver anpassa sig till förändringar i omvärlden. 



 12 

Dessa förändringar sker både inom destinationen och i dess externa omgivning. Jag anser att 
detta hör samman med att alla aktörer inom destinationen behöver hålla sig uppdaterade på 
förändringarna för att tillsammans kunna anpassa sin egen verksamhet och den gemensamma 
turismprodukten därefter. Gibson (2006) fortsätter sitt resonemang genom att påstå att det går 
att skapa förutsättningar för att lärandet ska ske på ett så optimalt sätt som möjligt. Hon 
framhåller att ett sätt är att ta bort hinder och stimulera och uppmuntra kreativitet genom att 
skapa platser och miljöer där människor kan mötas öga mot öga. Ytterligare påpekar hon att 
det är viktigt att aktiviteter som skall generera lärande inte är beroende av specifika personer, 
utan även kan fortsätta rulla på även när initiativtagare går vidare. I relation till detta hävdar 
Gibson (2006) att det initialt måste finnas planer på hur satsningen skall fortgå i ett längre 
perspektiv och stödaktiviteter måste utvecklas. Dessa stödaktiviteter anser jag vara viktiga för 
att det skall gå snabbt för de aktörer som verkar inom destinationen att anpassa sig till de 
förändringar som sker. 
 
Destinationen har enligt Dewhurst m. fl. (2007) stora krav på sig att leverera produkter och 
service av hög kvalitet. De menar att ett dilemma är de anställda har en tendens att bara arbeta 
ett kort tag inom branschen, samtidigt är behovet stort att anställa och behålla välutbildad och 
vältränad personal. Gibson (2006) fastställer i samband med denna fråga att för att 
utvecklingen skall kunna ske måste en lärprocess sättas igång. Då leveransen av 
turismprodukten, som tidigare nämns, är beroende av dem som levererar denna ser jag hur 
mer fokus bör läggas inom detta område. Jag anser att de lärprocesser som enligt detta 
resonemang skall initieras, bör fokusera på fler nivåer inom destinationen. 
 
Dewhurst m. fl. (2007) har i sin forskning konstaterat att analyser av turismindustrin har visat 
att bristen på färdigheter och kunskaper är mer markant än inom andra sektorer. De menar att 
bristen är kopplad till de svårigheter som finns i att hitta personal då branschen har ett dåliga 
rykte som arbetsgivare. Det samband som de funnit har visat sig vara speciellt tydlig inom 
vissa områden som till exempel hotell, restauranger och reseföretag och speciellt inom vissa 
operativa arbeten som kockar och serveringspersonal. Något de uppmärksammat är att 
efterfrågan på utbildning inom turismbranschen ofta inte är så stor. Detta tror de kan bero på 
att turismbranschen lockar många företagare av en speciell livsstil och att större fokus ligger 
på personliga och sociala mål än kommersiella. Jag utläser här att det ligger en svårighet i att 
uppmuntra personalen att stanna och utvecklas inom branschen. Här ser jag hur ett samband 
kan finnas med att turistbranschen ofta är säsongsbetonad. Detta kopplar ihop jag ihop med en 
rädsla att investera i personal som eventuellt inte kommer tillbaka.  Dewhurst, H m. fl. (2007) 
fortsätter sitt resonemang genom att säga att det som borde göras är att förse de anställda som 
inte från början innehar de egenskaper som krävs, med träning inom sina aktuella 
arbetsområden. Detta anser de gälla för både organisationer och enskilda individer. Vidare 
menar de att organisationens storlek är avgörande för arbetsgivarens bedömning av vilka 
färdigheter som behövs samt rekrytering. Små turismföretag har visat sig ha mindre problem 
med att anställa personal än större företag i de resultat som Dewhurst, H m. fl. (2007) har 
funnit. En anledning tror de kan vara att de har lägre krav på sin personal och att de behåller 
personal i större utsträckning. I mindre företag tror de att kunskapen behöver vara mer 
företagsspecifik och personal med många färdigheter krävs. När brister i kunskap identifierats 
menar de att det behövs träning. Dewhurst, H m. fl. (2007) har även funnit stöd för att träning 
leder till framgång för företaget, vidare beskriver de att finns en omfattande brist på kunskap 
och hur denna skall förmedlas inom branschen.  
 
Dewhurst, H m. fl. (2007) visar på att det gjorts viss forskning kring initiativ från regeringens 
sida, men att det fortfarande är mycket lite skrivit om effektiviteten av existerande program. 
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Allmänna färdigheter menar de saknas med en tonvikt på mjukare färdigheter och 
kundservice. Den utbildning som ges är ofta informell och reaktiv snarare än förebyggande. 
Dewhurst, H m. fl. (2007) framhåller att förståelse måste finnas för de olika organisationerna 
och produkterna, detta kräver en flexibel ansats. Avslutningsvis fastställer de att för att 
programmen skall vara attraktiva för mindre företag måste formatet och tillvägagångssättet 
ses över.  
 
Här framgår att frågan inte bara är att system för interaktion, personliga relationer och 
feedback måste skapas, utan det måste även bli tydligare hur dessa system skall utformas. Jag 
utläser i ovanstående resonemang att metoder först behöver utformas för att identifiera 
kunskapsbrister, uppmuntrar kollektivt lärande samt skapa mötesplatser där denna typ av 
kunskapsförmedling kan ske. 
 
 

3.4 Organisationer 
En organisation kan enligt Alas (2007:44) definieras som “ett komplext system som 
producerar en viss output i en viss miljö, med en tillgång till resurser och historia”.  
Intressenter som hon menar har förväntningar på organisationen är bland annat ägare, 
delägare, leverantörer, anställda, kunder och kommunen. Vidare menar hon att för att säkra 
organisationens fortlevnad måste relationen med intressenterna ständigt underhållas. Alas 
(2007) anser att intressenternas förväntningar måste uppfyllas för att utveckla trovärdighet 
och lojalitet. 
 
Napier & Nilsson (2006) har i sin forskning identifierat två typer av organisationer, den första 
typen är de mekaniska organisationerna som fungerar bäst när omgivningen är stabil. Den 
andra varianten dessa undersökare identifierat är den organiska organisationen som enligt dem 
passar bättre när omgivningen är oberäknelig och dynamisk. I den organiska organisationen 
menar Napier & Nilsson (2006) att det är det till stor fördel att dra nytta av kreativiteten. 
Kreativiteten anser Napier & Nilsson (2006) leda till innovativa lösningar på problem och 
skapandet av nya produkter och tjänster. Då organisationers omvärld enligt tidigare teoretiska 
ständigt förändras, ser jag en stor vinning i att skapa organiska organisationer.  
 
 

3.5 Samarbete inom organisationer 
Hardy (2003) menar att goda relationer är avgörande för förmedlingen av kunskap. Dessutom 
kan tiden individerna spenderar öga mot öga vara avgörande när komplex och specifik 
kunskap skall förmedlas. I detta resonemang fastställer han att kunskap är inte bara en resurs 
som kan överföras från en organisation till en annan, ny kunskap växer fram ur sociala möten 
och interaktion som ständigt sker i pågående samarbeten. Nahapiet, Gatton och Rocha (2005) 
framhåller att personer som litar på varandra är de mer benägna att samarbeta och dela 
erfarenheter och kunskap. Jag tolkar detta som att större förtroende skapas mellan parter som 
träffas personligen och därmed i större utsträckning låter sig inspireras av varandra.  
 
Samarbete mellan olika nätverk ses av Hardy m. fl. (2003) som viktig för att få ny input och 
kunskap, detta liksom att attrahera och motivera bra medarbetare.  Samarbete anser de kunna 
hjälpa organisationer att skapa kunskap och inte bara överföra existerande kunskap. Hardy 
m.fl. (2003) ser att företag ofta motiveras att samarbeta för att få kompetenser som de inte har 
själva, och därmed klara sig i konkurrensen. Napier & Nilsson (2006) anser att ledare kan 



 14 

fungera som kreativa entreprenörer för att initiera, inspirera och underhålla kreativiteten i 
organisationen. Denne entreprenör kan även, enligt Napier & Nilsson (2006), användas till att 
inspirera till samarbeten och beteenden som gynnar kreativiteten. Här ser jag även att 
personliga möten är viktigt för att få hjälp att inse vilka kompetenser som saknas inom den 
egna verksamheten.  
 
Hardy m. fl (2003) beskriver hur organisationer i sin omgivning är omringade av andra 
organisationer som de på olika sätt samarbetar och interagerar med. En viktig faktor i ett 
nätverk är organisationens placering. De menar att ju mer central roll organisationen har, ju 
bättre kontroll får de över hur resurser fördelas mellan parterna. De anser att starkare 
intressenter kan använda sig av sin position för att få igenom sina intressen och behålla sin 
position. Detta resonemang fördjupas ytterligare av Liao (2006) som beskriver hur samarbete 
är interaktionen mellan individer och företagsenheter och dess kvalité utgörs av hur villiga de 
är att förmedla och dela kunskapen. 
 
Enligt min tolkning framgår här att de samarbetande parterna behöver spendera mer tid öga 
mot öga för att förmedla och generera komplex kunskap på ett effektivt sätt. En annan 
avgörande faktor är att skapa tillit mellan de samarbetande parterna. 
 
 

3.6 Lärande inom organisationer 
Alas (2007) beskriver hur en organisations stora konkurrensfördel ligger i dess kunskap, de 
anställdas kunskap såväl som den kunskap som finns inbyggd i system och strukturer. Hon 
informerar om att kunskapen som finns inuti individerna kallas implicit, och är svår att skiva 
ner på papper eller uttala. Uttalad kunskap kallas istället explicit kunskap. Jag ser därmed att 
det kan finnas en svårighet i att dela kunskap som inte är uttalad.  
 
Bencsik & Bognár (2007) menar att om individerna känner sig övertygade och engagerade 
och om de kan få hjälp att nå individuella mål bortom de organisatoriska målen, kommer de 
prestera maximalt. Med hjälp av denna kunskap anser de att organisationer kan skapa en 
motiverande omgivning. Det är vidare viktigt att alla anställda har en helhetsbild av 
organisationen, då blir det lättare för dem att förstå mål och visioner för hela organisationen. 
Liao (2006) förklarar hur organisatoriskt lärande är något utöver de anställdas sammanlagda 
kunskap, och organisatoriskt lärande sker genom individen. Lärande förmågan visar sig enligt 
Liao (2006) i hängivenheten i lärandet, öppenhet och den delade visionen. Förutom detta 
krävs att enligt Liao (2006) att det finns bra kommunikationskanaler och att de anställda 
känner tillit för att uppmuntra lärandet. Öppenhet menar hon vara förmågan att ständigt 
kritiskt granska rutiner och antaganden och förmågan att tro på och acceptera nya idéer. Liao 
(2006) framhåller även att det är viktigt att skapa ett öppet klimat genom tydlig 
kommunikation som förhindrar missförstånd. Bencsik & Bognár (2007) menar att den delade 
visionen gör att medarbetare arbetar mot samma mål och samlar och delar kunskap för att nå 
detta mål. Genom att se det som att det organisatoriska lärandet sker inom individen ser jag 
även att det är individen som är den begränsande faktorn i hur väl organisationen lyckas 
anpassa sig till de förändringar som sker i omvärlden. Bencsik, A & Bognár (2007) framhåller 
att ju mer av individernas kunskap som tas tillvara ju bättre går det för organisationen. En 
organisation som har en förmåga att skapa, förvärva och förmedla kunskap samt sedan 
anpassa sitt handlande genom denna nya kunskap kallas enligt Alas (2007) för en lärande 
organisation. Liao (2006) påvisar även att i en lärande omgivning ifrågasätts den existerande 
kunskapen och hur den behöver utvecklas för att nå förbättring. 
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Alas (2007) delar upp organisatoriskt lärande i fyra delprocesser: 
1. Upptäckt: Här upptäcks gap mellan önskade och verkliga förhållanden. 
2. Inventering: Här fastställs effekterna av gapet och passande lösningar inventeras. 
3. Implementering: Här implementeras lösningarna 
4. Generalisering: Här dras slutsatser av effekterna som orsakats av lösningarna och tillämpa 
denna kunskap I andra situationer.  
 
Värdet av kunskapen ökar enligt Cabrera and Cabrera (2002) när den är delad, 
informationsteknologi och den sociala miljön (som uppmuntrar och tvingar fram 
kunskapsdelning) är viktiga för kunskapsspridningen. Alas (2007) fortsätter sitt resonemang 
genom att den lärande organisationen bygger på förhållandet mellan det individuella och det 
organisatoriska lärande. Hon menar att individens kunskap inte automatiskt förmedlas till 
organisationen. Syftet med lärande organisationer anses här vara att snabbt kunna anpassa sig 
till förändringar i omgivningen.  
 
När förändringarna i omvärlden identifieras startar lärprocessen enligt Alas (2007). Nu 
behöver organisationen anpassa sig till förändringen för att fylla gapet mellan den gamla och 
den nya situationen. Här menar hon att det kan ta lite tid för alla att acceptera de nya 
insatserna som behövs för att fylla gapet. I nästa steg prövas nya sätt att göra saker och i den 
sista fasen ser Alas (2007) att reflektion sker över de erfarenheter som gjorts och hur man 
skall agera i framtiden och det är i den sista fasen som den verkliga förändringen sker. Då en 
organisation inte bara består av en individ, utan flera, ser jag en svårighet i samtliga individer 
skall inse nödvändigheten i att anpassa sig till förändringar på samma sätt.  Cummings (2006) 
hävdar att utsträckningen av hur väl kunskapsförmedlingen lyckas är beroende av hur den 
upptas av mottagaren. När kunskapen förmedlats på ett sätt som mottagaren känner sig 
tillfredsställd med menar Cummings (2006) att den är i mottagarens ägo och när mottagaren 
känner sig tillfredsställd med sin nya kunskap har denne så lättare att använda och dra nytta 
av den.  
 
 

            
 
                                       Figur.1  Förändringsprocesser och lärande, Alas (2007:49) 
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Jag iakttar i modellen hur anpassningsprocessen pågår på många olika plan. I modellen utläser 
jag hur förändringarna i omvärlden utlöser ett slags uppvaknande inom organisationen 
(Unfreezing) i detta skede upptäcks att organisationen saknar kunskap som krävs att hantera 
den nya situationen (Needs Gap). Sakta men säkert börjar så organisationen röra sig mot en 
lösning för att hantera situationen (Moving). Här prövas olika lösningar för att slutligen 
komma fram till det alternativ som bäst passar för att hantera den nya situationen 
(Experimentation). När så organisationen har anpassat sig till detta nya sätt att arbeta 
(Instutionalizing) sker en reflektion över de förlopp som inträffat, och förhoppningsvis inser 
inblandade parter här hur den anpassning som skett förbättrar organisationen. 
Jag drar slutsatsen att det kan vara svårt för en medarbetare, som befinner sig mitt i 
organisationen, att se dessa olika steg i processen. Jag ser det som en stor fördel att här ha en 
part som har ett övergripande ansvar i att guida medarbetarna genom dessa steg i processen 
och därmed fungera som bollplank och coach. Jag ser att lärdomar av denna modell bland 
annat är att processen att anpassa organisationen till nya omvärldssituationer, sker parallellt 
med lärprocessen hos organisationens medlemmar.  
 
Wiersma (2007) har funnit resultat som visar att en liten mängd temporära medarbetare ökar 
förmågan att lära. En anledning jag ser till detta kan vara att gamla medarbetare tar sätt att 
göra saker för givet medan nya medarbetare skapar nya sätt att göra saker och därmed skapar 
ny kunskap. Ett annat resultat Wiersma (2007) har funnit, har visat sig varit kopplat till en 
organisation som har en stor produktmix, och därmed har en större förmåga att lära. En 
förklaring kan här vara att kunskapen från ett område kan överföras till ett annat, eller att de 
anställda har en större förståelse för helheten och därmed lär sig mer. Ytterligare ett samband 
som Wiersma (2007) kommit fram till i sin forskning är att anställda bara väljer att 
experimentera för att förbättra processer om de har brist på resurser eller inte tillgång till 
resurser. Anställda bör, i kopplat till detta resultat, ha möjlighet att få tid och resurser avsatta 
för att lära (men inte för mycket, då lär de sig ju inget). Lärförmågan ökar enligt Wiersma 
(2007) både av träning och genom erfarenhet. Cabrera & Cabrera (2002) menar att även om 
det är bra för organisationen att dela kunskap kan individen uppleva detta som ett hot. Här 
menar de att det gäller att motivera aktörer genom att få dem att inse fördelen med att dela 
kunskap och belöna dem när de gör det. Ett annat sätt de föreslår, är att stärka gruppkänslan 
som gör det lättare att dela kunskap. Att på detta sätt lyfta fram förebilder utläser jag vara ett 
bra belöningssystem och ett enkelt sätt att uppmuntra att kunskap delas.  
 
Dani, Harding, Case, Young, Cochrane och Baxter (2006) framhåller att kunskap skapas ofta 
tillfälligt i projekt utan att lagras och tappas sedan bort när personerna slutfört projektet. Det 
bästa arbetssättet anses här vara tvunget att läras från andra, men det är sätten som den ska 
förmedlas på som är en stor utmaning för organisationer idag. Den explicita kunskapen är lätt 
att dokumentera, implicit finns bara i personers huvuden och är svåra att dokumentera. För att, 
enligt Dani m. fl (2006), nå bästa resultat bör båda dessa kombineras. De menar att det som 
kan göras är att samla explicit kunskap i en bank där alla kan gå för att lagra information. 
Metoder kan även erbjudas för att dela implicit kunskap, detta föreslår Dani m. fl (2006) till 
exempel kunna göras genom att uppmuntra bildandet av ”communities of practice” som 
sammanför personer med andra personer. Bencsik & Bognár (2007) Definierar communities 
of practice som en grupp personer som har ett gemensamt intresse och jobbar mot samma 
mål. För utvidga sin kunskap umgås de med andra som också är intressrade av området. Både 
formella och informella grupper inom organisationen kan enligt Bencsik & Bognár (2007) 
kallas en ”community of practice” med det gemensamma målet att lära, dela kunskap, sprida 
kunskap, bevara kunskap och utveckla kunskapen. 
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Breu & Hemingway (2002) visar på att ”community of practice” tenderar att samla deltagare 
som har arbetat eller arbetar tillsammans och har utvecklat en gemenskap och vill dela med 
sig av arbetsrelaterande erfarenheter och expertis. Wenger & Synder (2002) menar att 
individuell motivation och eget intresse är det som är grunden till ”community of practice”. 
De är enligt Wenger & Synder (2002) skapade av en ansats som kommit underifrån i 
organisationen utan att de har blivit tillsagda av någon högre chef. Wenger & Synder (2002) 
har funnit att för att få till en ”community of practice” bör ledare sammanföra de som de anser 
vara rätt personer och förse dem med verktyg för att dela sin kunskap.  En ”community of 
practice” kan både existera i en speciell avdelning eller sträcka involvera fler parter. Till 
skillnad från ett team har ingen chef utsett deltagarna, ”community of practice” har inget 
specifikt mål att uppfylla eller uppgift att färdigställa. Wenger & Synder (2002) beskriver att 
de styr sig själva och förnyar sig ständigt genom den kunskap de genererar. För att få igång 
och underhålla ”community of practice” bör ledare enligt Wenger & Synder (2002)s 
resonemang: 
 
- identitiera potentiella ”community of practice”som främjar organisationens strategic 
capabilities. 
- förse dem med infrastruktur för att stödja och hjälpa kommunikationen och 
kunskapsförmedlingen. 
- använda otraditionella metoder för att dra nytta av ”community of practice” 
 
Fortsättningsvis menar Wenger & Synder (2002) en grupp först måste identifieras och 
sammanföras. Om medlemmarna inte känner sig personligt knutna till gruppen och dess 
område kommer de troligtvis inte engagera sig. Organisationen bör stödja och uppmuntra 
gruppen genom att tillexempel ge dem “ledigt” för att mötas och tilldelas ekonomiska resurser 
för aktiviteter. De föreslår att en fördelaktig handling kan vara att belöna engagerade 
medlemmar. Genom detta löses problem snabbt genom att kunskaps sprids till medlemmar 
med problem. Det är bra om en kunskapsbank skapas för medlemmarna i gruppen för att lösa 
återkommande och framtida problem. Avslutningsvis fastställer Wenger & Synder (2002) att 
lärandet är beroende av medlemmarna och förmågan av de äldre att agera som mentorer och 
coacher. De nyare medlemmarna kan enligt Wenger & Synder (2002) inspireras av att höra av 
de äldres historier och erfarenheter och historierna kan hjälpa till förtydliga sambandet mellan 
aktiviteter, kunskap och agerande. Jag ser stora fördelar i att använda denna frivilliga form för 
att dela kunskap. Just frivilligheten tolkar i detta sammanhang vara en nyckel till att 
individerna tar upp den kunskap de anser vara viktig för just dem, och kan på så sätt göra den 
till sin egen. 
 
Genom att ha en förmåga att skapa, förvärva och förmedla kunskap samt sedan anpassa sitt 
handlande genom denna nya kunskap blir organisationen en lärande organisation.  I dessa 
teoretiska resonemang kan utläsas att genom att skapa en helhetsbild hos samtliga gör blir 
lättare att förstå de mål som satts upp. För att skapa engagemang kring att nå målen,  
presenteras hur det underlättar om individerna kan se hur de samtidigt som de strävar mot de 
kollektiva målen,  även kan se hur detta kan hjälpa dem att nå individuella mål.  
För att skapa förändring rekommenderas att det gap i kunskap som uppstått mellan gammal 
och ny kunskap identifieras för att sedan fyllas. Först när individerna känner sig till freds med 
den kunskap de inhämtat kan de använda den. För att förhindra konkurrens menas att personer 
som väljer att dela med sig av kunskap bör belönas.  
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4. UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
 

4.1 Kvalitativ intervju 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ intervjuform. Denna metod är enligt Sohlberg & 
Sohlberg, (2006: 89) den som går djupast in på att skildra individers uppfattningar, aktiviteter 
och avsikter samt kartlägga och beskriva vad som sker i individernas tankevärld. Jag ville på 
detta sätt att individerna fritt skulle kunna föra fram sina tankar utan att vara bundna till en 
specifik frågeordning. Jag anser inte att den strukturerade och mer kvantifierbara intervjun, i 
samma utsträckning gav möjlighet att flexibelt ställa följdfrågor, och jag riskerade då att 
intressanta trådar inte kan följs upp på samma sätt (jmf. Bryman, 2004:300ff).  
 
Den kvalitativa intervjun kan enligt Bryman., (2004: 301ff) utformas antingen ostrukturerat 
eller semi-strukturerat. En ostrukturerad intervju kan liknas vid ett samtal, där ett fåtal ämnen 
som skall beröras bestämts i förväg. Jag anser att det hade varit svårt för mig att hålla fokus 
kring ämnet om jag hade genomfört en helt ostrukturerad intervju och valde med anledning av 
detta att göra en semi-strukturerad intervju. Därför konstruerade jag i förväg en intervjuguide 
där jag skrivit ned ett antal frågor. I den semi-strukturerade intervjuformen har jag fortfarande 
en möjlighet att anpassa frågornas ordning, och sättet jag ställer frågorna på, beroende av vem 
jag ställer dem till. (Jmf. Bryman, 2004: 301ff)  
 
 

4.2 Urval 
Till skillnad mot de kvantitativa studierna, menar Trost (1997: 105) att det inom de kvalitativa 
studierna inte är lika viktigt med statistiskt representerbara urval. Istället menar Trost att 
fokus här ligger på att få så stor variation som möjligt representerad i de personer som väljs ut 
till intervju. Vidare beskriver Trost (1997: 109) att urval till kvalitativa studier inte har som 
syfte att vara representativt, detta bör detta heller inte strävas efter. De utvalda representerar 
inte de, av till exempel samma ålder som de som valts ut, snarare representerar de personer 
som visar på samma mönster. 
 
Jag har använt mig av ett icke-sannolikhetsurval, detta betyder att jag inte grundat mitt urval 
på en slumpmässig urvalsteknik (Jmf. Bryman 2004:101). Jag har använt mig av ett kvoturval 
där strävat efter att välja ut personer från skilda verksamheter inom destinationen. Dessa 
utvalda personer har i denna studie fått representera andra aktörerna som är verksamma inom 
samma bransch. Enligt Bryman (2004: 114 ff) liknar kvoturvalet det stratifierade urvalet på 
många punkter. Han beskriver att det stratifierade urvalet är ett sannolikhetsurval och 
skillnaden är att forskaren vid ett kvoturval själv väljer vilka personer som skall delta i 
undersökningen. Jag har begränsat mitt urval till sex företag, detta för att inom de tidsramar 
jag fått kunna behandla materialet på ett korrekt sätt. Trost (1997: 110) menar, i relation till 
detta, att när resurserna är begränsade bör större vikt läggas på att säkra kvalitén av de gjorda 
intervjuerna än att göra flera av sämre kvalitet. 
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Esaiasson m. fl (2003: 253ff) beskriver hur urvalet vid en kvalitativ undersökning antingen 
bestå kan av informanter eller respondenter. Esaiasson m. fl (2003: 253ff) beskriver hur 
informanterna fyller funktionen av vittnen som ges olika frågor, beroende av vad forskaren 
vill få information om. Vid respondentundersökningar ställs istället snarlika till samtliga i 
urvalsgruppen för att se hur de förhåller sig till de ämnen som behandlas. De två olika 
varianter av respondentundersökningar som finns, enligt Esaiasson m. fl, är samtalsintervjuer 
och frågeundersökningar. Samtalsintervjuer är inte lika hårt styrda, som frågeundersökningar 
varken beträffande urval eller, samtalet mellan intervjupersonen och forskaren. Jag har valt att 
genomföra en respondentundersökning och denna har skett med hjälp av samtalsintervjuer. 
Anledningen till att jag valde att använda mig av samtalsintervjuer var att denna metod låg 
mer i linje med ambition att samla in kvalitativ data. Genom att ställa snarlika frågor till 
samtliga intervjupersoner anser jag på detta sätt lättare kunnat göra jämförelser mellan svaren 
och tydligare kunnat urskilja likheter och skilnader. 
 
Med undantag för Åreföretagarnas VD, var samtliga intervjupersoner okända för mig och jag 
hade därmed ingen förutfattad mening om hur de skulle ställa sig till mina frågor (jmf. 
Esaiasson m. fl. 2003:286). Då jag tidigare har gjort praktik hos Åreföretagarna har jag i 
andra sammanhang diskuterat liknande ämnen, som de ämnen intervjun berörde, med Erik 
Hedblad. Detta faktum anser jag hjälpt mig att utforma frågorna som legat till grund för denna 
intervju, då destinationsbolagets roll skiljer sig från de övriga aktörernas. 
 
 
 

4.3 Intervjuguidekonstruktion 
Jag har som sagt använt mig av en kvalitativ intervju och i förväg gjort en sammanställning av 
mina frågeområden. Denna frågeguide försökte jag, i så stor utsträckning som möjligt att lära 
mig utantill, detta för att kunna vara så flexibel som möjligt i intervjusituationen (jmf. Trost, 
1997: 47).  Intervjuguiden valde jag att inleda med att be de intervjuade personerna att ge mig 
lite bakgrundsinformation om sig själva och sin verksamhet. Intervjuns inledande frågor har 
enligt Trost (1997: 60) en tendens att vara avgörande för hur resten av intervjun kommer att 
gå. Redan här menar han att den intervjuade personen skapar sig en bild av hur resten av 
intervjun kommer att fortgå och om förtroende ges till intervjuaren och om intresse väcks. 
 
För att förhindra missförstånd var min ambition att ställa specifika frågor istället för allt för 
generella (jmf. Trost, 1997: 66). Detta har jag samtidigt försökt att kombinera med att ställa 
öppna frågor som inte låser intervjupersonen vid ett visst svar, jag har till exempel försökt att 
undvika frågor som ”hur mycket” eller ”hur många” (jmf. Jensen 1995: 71) Jag har försökt att 
undvika frågor som i sin utformning består av två frågor, då dessa svar ofta är svårtolkade. 
Jag har även tänkt på att inte själv vinkla frågorna genom att till exempel utforma dem 
negativt, då detta kan leda in intervjupersonen åt något visst håll (jmf. Trost, 1997: 74) Jag 
valde att ställa motsvarande frågor till samtliga aktörer, med undantag för Åreföretagarnas 
VD. Med tanke på att denna organisations situation skiljer sig från de övriga aktörerna valde 
jag att anpassa frågorna till Åreföretagarna utefter denna. Frågeguiderna för de olika 
intervjuerna behöver enligt Trost (1997:48) inte vara likadana, utan kan anpassas till den som 
skall intervjuas och dennes situation.  
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4.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
För att öka kvalitén på den kvalitativa metoden bör undersökaren, enligt Jensen, (1995: 62) 
fokusera på studiens tillförlitlighet. Detta menar han kunna göras genom att redogöra för hur 
datainsamlingen gått till, samt hur yttre förhållanden påverkat denna process.  
 
Inbokningen av samtliga intervjuer gjorde jag via telefon. I den första kontakten med samtliga 
intervjupersoner var jag noga med att beskriva vilka förutsättningar som skulle gälla i 
samband med intervjun. (jmf Trost, 1997: 38), Här berättade jag vem jag var, syftet med 
studien och frågade även om de godkände att intervjun eventuellt spelades in.. För att få de 
intervjuade personerna att känna sig bekväma inom de områden som intervjun skulle beröra, 
valde jag att erbjuda dem att i förväg ta del av frågorna via mail (jmf. Jensen, 1995: 67) Av 
samma anledning valde jag även att informera om vilka som kommer att ta del av studiens 
resultat. Med undantag av Lotta Windstedt på Rautjoxa, valde samtliga aktörer att se frågorna 
i förväg. Då intervjuerna varit av privat karaktär, har inga utomstående parter varit delaktiga 
vid intervjun. Jag strävade efter att utföra intervjuerna i så ostörda miljöer som möjligt av 
samma anledning (jmf. Trost, 1997: 44) För att förhindra att intervjupersonernas åsikter färgar 
varandra, och för att underlätta att egna åsikter förs fram, har valde jag att endast intervjua en 
person åt gången (jmf Trost,  1997: 45). 
 
Anledningen till att jag valde att spela in intervjuerna, var att jag på så sätt kunnat lyssna på 
intervjun flera gånger, och därmed har jag även kunnat analysera tonfall (jmf. Trost, 1997: 
52). En annan fördel med inspelningen var att jag på så sätt inte behövde föra anteckningar 
under intervjuns gång. Då intervjuerna avslutades frågade jag samtliga respondenter om de 
godkände att jag använde deras namn i studien, vilket samtliga respondenter gav sitt 
medgivande till. 
 
Intervjun med Holiday Clubs platschef, Petri Nordström var den första jag genomförde. 
Denna intervju ägde rum ostörd på Petri Nordströms kontor. Den andra intervjun jag 
genomförde var med Hotel Mullfjällets ägare Fredrik Errestad. Intervjun ägde då rum i foajén 
på det, för tillfället tomma, hotellet.  Lotta Winstedt, ägare till restaurang Rautjoxa, träffar jag 
på restaurangen innan stängning. Vi satt i en avskild del av restaurangen och det var då endast 
ett fåtal gäster kvar. Intersports ägare Jan Hellgren intervjuar jag i Intersports konferenslokal 
som ligger i anslutning till butiken. Ronnie Torestad, platschef på Konsum, möter jag på Åre 
Bageri. Den sista intervjun jag genomförde var med Åreföretagarnas VD. Denna intervju ägde 
rum på Erik Hedblads kontor. 

 

4. 5 Sanningskriterier 
En svårighet när en kvalitativ ansats används, är enligt Bryman (2004: 257ff) att ta hänsyn till 
den externa reliabiliteten, det vill säga upprepbarheten av studien. Bryman (2004: 265 ff) 
beskriver att reliabiliteten är den faktor som visar om resultatet blir detsamma om mätningen 
görs igen, det vill säga hur stabil mätningen är. Genom att utförligt beskriva hur jag gått till 
väga när jag utfört min studie, anser jag att jag skapat förutsättningar för att upprepa en studie 
av liknande slag. Jag har ställt samma frågor till samtliga aktörer och i detta skede använt mig 
av en utförlig intervjuguide. Då jag i mitt urval av respondenter inte valde ut specifika 
individer, utan snarare representanter får skilda branscher, anser jag inte att respondenternas 
svar varit bundna till dem som personer, utan snarare kan anses gälla som representativa för 
de branscher de är verksamma inom. På detta sätt anser jag att det i viss utsträckning kan vara 
möjligt att utföra en liknande studie igen, och då få ett liknande resultat. 



 21 

 
Den interna reliabiliteten innebär enligt Bryman (2004: 257ff) att de som är involverande i 
rapportskrivandet tillsammans beslutar hur de skall behandla och tolka den information som 
samlats in. Bryman (2004: 257ff) menar även att det är viktigt att sätta sig in i det 
sammanhang där de observerade personerna befinner sig. Detta skapar en större förståelse för 
varför individerna beter sig som de gör. Då jag både genomfört intervjuerna och skrivit 
arbetet på egen hand kan jag därmed konstatera att den interna reliabiliteten är hög. Något 
som jag anser vara svårt att få till när flera författare och därmed olika tolkningar är 
inblandade i studien. 
 
För att försäkra mig om att mina tolkningar stämmer överens med mina slutsatser och därmed 
öka min studies interna validitet har jag varit noga med att dokumentera de intervjuer jag 
genomfört (jmf Bryman 2004: 258). Genom att spela in mina intervjuer har jag haft en 
möjlighet att lyssna på dem flera gånger, och därmed haft möjlighet att öka studiens 
trovärdighet.  För att försäkra mig om att jag uppfattat det intervjupersonerna sagt har även 
sänt intervjupersonerna en utskriven kopia av intervjun för godkännande. Därmed anser jag 
den interna validiteten vara relativt hög. 
 
De resultat som min analys genererat bygger i den här studien på den situation som gäller för 
destinationen Åre. Jag ser med fördel studiens slutsatser även kan överföras till att gälla för 
andra destinationer, då de ämnen jag behandlat inte är knutna specifikt till just denna 
destination. För att ge läsaren en möjlighet att själv avgöra i vilken utsträckning mina resultat 
kan överföras till att gälla andra destinationer, har jag noggrant beskrivit hur jag utfört min 
studie (jmf. Bryman: 2004:258f) 
 
Jag är medveten om att miljöerna där intervjuerna ägt rum kan ha haft en viss påverkan på 
resultaten. I de intervjuer som inte skett helt avskilt kan intervjupersonerna ha hämmats att 
behandla känsliga ämnen. Exempel på detta kan vara intervjun med Ronnie Torestad som 
ägde rum i en öppen cafémiljö. Här anser jag inte att de ämnen vi behandlade var av så pass 
känslig natur att intervjupersonen hämmats att föra fram sina synpunkter. Samma faktum 
anser jag gälla beträffande den hämmande effekt som min bandspelare kan ha haft på 
intervjupersonerna. 
 
 

4.6 Intervjuanalys 
Efter det att jag transkriberat intervjuerna valde jag ut de delar som jag ansåg vara mest 
relevanta att föra fram i studien. Dessa sammanställda intervjuer valde jag sedan att 
presentera var en för sig i. Jag plockade i samband med detta även ut citat som jag upplevt 
förstärkt de intervjuade personernas synpunkter. Dessa intervjuer presenteras i kapitel 5. 
 
För att på ett överskådligt sätt kunna analysera mina data valde jag sedan att kategorisera och 
sammanställa de olika delarna i intervjuerna efter de ämnesområden de behandlat i kapitel 6. 
Jag identifierade sex olika teman och sorterade därmed in passande delar från de olika 
intervjuerna under respektive rubrik. De teman som jag identifierat utifrån de ämnen 
intervjuerna behandlat var:   
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”Att samarbeta med sina konkurrenter” 
”Att skapa en helhetsbild” 
”Att arbeta mot samma mål”  
”Att skapa relationer”  
”Att ta till sig kunskap”   
”Nya plattformar för kunskapsdelning” 
 
Jag behandlade sedan informationen jag sammanställt under varje tema. Jag jämförde här det 
som framkommit i mina intervjuer mot de teoretiska resonemang som jag tidigare framställt. 
Utifrån denna jämförelse har jag så analyserat mina data och försökt att se likheter och 
skillnader. De slutsatser jag dragit under varje tema har jag så sammanställt och presenterat i 
den avslutande diskussionen som jag för i kapitel 7. 
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5. ÅSIKTER INOM DESTINATIONEN 
 

5.1 Holiday Club 
 
I Åres vision 2011 fokuserades det på att erbjuda fler bäddar och satsa mer på åretruntturism. 
Tack vare ett utlovat hotellbygge och uppförande av en stor aktivitetsarena fick Åre arrangera 
alpina VM år 2007. 2004 öppnade det nya hotellet Holiday Club. Första sommaren gick 
mycket bra för hotellet och de hade en 90 procentig beläggning under juli månad detta år. 
Under alpina VM 2007 var Holiday Club officiellt VM-hotel och mediacenter. 2007 var 
hotellets bästa sommar dittills och antalet gästnätter ökar hela tiden gällande sommartiden. 
Antalet anställda uppgår idag till 140 personer och i och med det är de den tolfte största 
arbetsgivaren i branschen. Sedan 2006 arbetar Petri Nordström  som platschef på Holiday 
Club. 
 
 
Intervju: Petri Nordström (platschef på Holiday Club) 
 
Det företag som Holiday Club främst samarbetar med är Skistar. De två företagen 
marknadsför sig ibland tillsammans, samt kombinerar sina erbjudanden gentemot gästerna. 
Samarbeten sker även med andra hotell, detta genom att de hänvisar vidare gäster när de 
själva redan har full beläggning.  
 

Vi samarbetar även med andra hotell och resturanger när vi har stora grupper, om vi inte har plats, 
rekommenderar vi annat boende. När de har stängt skickar de dem vidare till oss, säger de i alla fall… 

 
Petri Nordström berättar att de andra restaurangerna ser positivt på att de har så många gäster. 
Holiday Club hotell och lägenheterna har ca 1000 bäddar, men bara plats för 275 ätande i 
hotellmatsalen och max. 1000 i areenan för grupper. Detta betyder att de gäster som inte får 
plats i matsalen måste äta på någon av de andra restaurangerna i Åre.  
Företaget delar inte med sig av så mycket information om sin verksamhet till andra hotell eller 
restauranger. Petri Nordström är medveten om att det finns många aktörer som gärna skulle 
vilja ha mer information om till exempel beläggning. De flesta företag är dock vana vid att de 
har en konstant strömning av gäster året runt, och att de har en beläggning på 69% på årsbasis.  
Petri Nordström berättar att de får bra information om hur destinationen utvecklas. De haft 
tillgång till mycket information då Mats Svensson, Holiday Clubs VD, sitter med i 
destinationsbolaget.  
 

Det har blivit mycket mer kraft bakom detta (marknadsföringen av året-runtverksamheten), istället för att 
alla håller på med sin egen. Det är destinationsbolaget som har uppgiften att förmedla visionen, förståss 
med de stora starka bakom sig, som försöker bossa i samma riktning. 

 
Destinationens mål menar han kommuniceras via Åreföretagarna och även under de så 
kallade Åredagarna. Dagarna genomförs en gång på hösten och en gång på våren. På 
företagsnivå har de själva satt upp visioner och mål vilka kommuniceras inom 
ledningsgruppen. Dessa visioner och mål förklaras i sin tur på ett mer begripligt sätt för de 
olika nivåerna. De som är ansvariga för avdelningarna får ta ansvar, tillsammans med 
personalen, att hitta sätt för att nå de mål som satts upp för den individuella avdelningen. 
Inom Holiday Club vill de att personalen ser sig som Holiday ”staff” och inte som en del av 
en specifik avdelning. Målet är att de anställda skall se sig som ”en av oss”. Om personalen 
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skulle vilja byta avdelning efter en säsong så accepterar de och uppmuntrar detta. Att de har 
många i företaget som har arbetat på olika avdelningar, anser de vara det bästa sättet att dela 
erfarenheter.  
 

Vi arbetar mycket över gränserna mellan de olika avdelningarna genom att hitta på gemensamma 
(frivilliga) aktiviteter, som till exempel holiday club sportsclub och så vidare. De har även en speciell 
grupp som enbart arbetar med nöjda medarbetare och nöjda gäster inom företaget. Redan under 
introduktionen förklarar de hur allting fungerar och presenterar de olika avdelningarna. Detta gör de för 
att förhindra att personalen ger svar som ”jag vet inte, det är inte min avdelning.  

 
Inom företaget finns många personer som varit med från början, många av dessa har nu blivit 
avdelningsansvariga och arbetsledare. De har en bas av erfaren personal tack vare detta 
fungerar det bra under högsäsongerna. Petri Nordström berättar att det är många som kommer 
och går inom hotell och restaurangbranschen och att det är de stora avdelningarna som städ 
och kök+restaurang som omsätter mest personal. För att inspirera erfaren personal att stanna 
inom verksamheten kan Holiday Club, till skillnad mot många andra företag i Åre, erbjuda 
tillsvidareanställning.  
Holiday Clubs platschef menar att det finns möjligheter att öka kunskaper inom verksamheten 
idag. 
 

Vi brukar ha ganska bra internkunskaper, men personalen skulle behöva mera daglig up-to-date 
destinationsinformation. Den informationen är viktig, kanske inte på alla avdelningar, kanske inte för städ, 
men de händer ju att de frågar dem också..  

 
När det gäller frågan om destinationsutbildning hänvisar Petri Nordström till den databaserade 
värdskapsutbildning som funnits sedan ett par år tillbaka.  
 

Att köra en presentation av destinationen för alla i mitten av december vore bra. Någon sorts 
destinationsinformationskväll. 

 
De gör inga direkta uppföljningar av utbildningen i värdskap, och det är bara de avdelningar 
de ser har behov av den får gå den. Säljarna och personalen i receptionen är några av de 
avdelningar som får gå utbildningen. För övriga ger de information om värdskaps internt, och 
motiverar detta med att ”en kille i köket får sällan destinationsfrågor”. För växande behovet 
av arbetskraft under hög säsong har Petri Nordström ett förslag i att till exempel skapa en Åre 
personalbank. 
 

Det måste finnas många som synkar, någon måste hålla ihop det, det finns inte idag. Om man skulle kunna 
organisera en personalbank skulle personalen få inblick i fler verksamheter och med bättre 
personalplanering skulle alla berörda ha nytta av det . Vissa områden och arbetsuppgifter kommer att ha 
ont om arbetskraft i framtiden, förr eller senare är detta ett måste.  
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5.2 Hotell Mullfjället 
Fredrik Errestad har drivit Hotell Mullfjället under två års tid tillsammans med sin flickvän. 
De har båda sedan länge arbetat inom destinationen Åre och har samlat mycket erfarenheter 
hos olika arbetsgivare under dessa År. Fredrik Errestad har bland annat arbetat som 
receptionsansvarig på Skistars Hotell Renen i Duved under många år. Hotel Mullfjället har 
idag en heltidsanställd, och denne arbetar som kock på hotellet. De arbetar för att vara ett 
lågprisalternativ, och vill därmed hålla personalkostnaderna nere. Under föregående sommar 
höll de öppet och hade full beläggning alla nätter utom sex. Därmed ser de stor potential att 
satsa på sommarsäsongen och kommer att hålla öppet även i sommar.  
 
 
Intervju: Fredrik Errestad (Ägare av Hotell Mullfjället) 
 
Tidigare var ägarna till hotell Mullfjället medlemmar i Företagarföreningen i Duved, en 
verksamhet som nu är på väg att gå upp i Åreföretagarna. I fjol valde de att inte betala 
medlemsavgiften på grund av att föreningen snart skall lösas upp. En annan anledning till att 
de valt att lämna föreningen är att de inte ansåg att Åreföretagarna lyckades förklara sin roll 
när de var hos Duvedsföretagarna och presenterade sig. 
 

Jag tror att de nya företagarna här i byn gärna vill hjälpa till, men de behöver en liten push, det är för 
stort att göra själv. Jag tror att man bara behöver känna att alla drar åt samma håll, att man är mån om 
byn och att få hit gäster. 

 
De har idag ett pågående samarbete med restaurangerna i byn. När hotell Mullfjällets gäster 
vill äta middag på sommaren, då de själva inte serverar middag, skickar de vidare dem till 
andra restauranger på byn. 
 

Om vi har fullt hänvisar vi våra gäster till andra boenden, och vi hoppas att de gör tvärt om. Vissa är 
duktiga på att hänvisa, det är även lite på pin ki, att vi skall hålla dem inom byn (Duved), vi ska väll inte 
skicka dem till Åre. (…) Många i den här byn är gamla skidåkare, tävlingsinstinkten sitter i. Man är 
konkurrent samtidigt som man tävlar för samma lag. Tävlingsinstinkten finns ju där.. 

 
Anledningar som Fredrik Errestad ser med att skapa en helhetsbild av destinationen Åre, är att 
han tror att namnet Åre drar gäster till sig. Många gäster väljer att resa till Duved för att det är 
just Duved de vill till. Sedan finns många gäster som hamnar i Duved av en slump. I dessa fall 
menar han att är de inte gäster i Åre som by, utan Åre som destination.  
 

Duved behöver sälja in Åre, men Åre behöver fokusera mer på att sälja in Duved. De olika byarna 
kompletterar varandra. Centrala Åre drar ett visst folk, Duved och Björnen drar en helt annan kategori av 
gäster. Genom att skapa en helhetsbild av Åre gör också att att marknadsföringen blir bättre. 

 
Hotellägaren ser att destinationens mål kommuniceras genom Skistars varje år. Den egna 
verksamhetens mål kommuniceras inom hotell Mullfjället genom att de förklarar att gästerna 
är första prioritet. Det de förmedlar är att det är gästerna som indirekt betalar de anställdas 
löner. Genom att ta tillvara på erfaren personal och tar hand om dem, motiverar de erfaren 
personal att stanna i verksamheten.  Fredrik Errestad berättar att de främst delar kunskap och 
erfarenhet med vänner och bekanta, där många arbetar inom samma bransch. Att diskutera 
dessa frågor med andra menar han lätt kunna bli känsligt, ”helt plötsligt pekar man ju finger åt 
andra och blir någon som står och berättar för andra hur de skall göra, givetvis är ingen felfri 
och det är lättare att peka än att göra själv”. Här ser han att Företagarföreningen har en viktig 
roll att vara rösten för företagen, inte bara utåt, utan även internt. 
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På frågan om de ser några hinder/svårigheter med lärande och erfarenhetsutbyte inom 
branschen idag, kommer han in på den datorbaserade värdskapsutbildningen. Han menar att 
tanken med utbildningen är god, och att den kan vara bra för nya säsongsanställda. Dessa är 
ofta nya i arbetslivet och att arbetet med gäster är helt nytt för dem. Det han har svårt med är 
att man i många fall kräver att de anställda gått utbildningen i värdskap. Detta gällde även 
återkommande personal, inklusive honom själv.  Andra luckor/brister i kunskap som 
Hotellägaren ser idag är den generella kunskapen om byn och hur allting fungerar inom 
destinationen. Gästerna förväntar sig ofta att personalen har många svar. Han brukar lösa detta 
problem med att ha en intro personal där man tar de vanligaste frågorna. 
Plattformar/mötesplatser som skulle behöva utformas utformades för att underlätta utbytet av 
kunskap och erfarenheter skulle enligt hotellägaren vara att skapa någon form av röd tråd där 
alla kunde berätta hur de drar åt samma håll och ge en bild av vad service är. 
 

Det gav intryck att den (utbildningen) var gjord för yngre personer, då kanske man skall inrikta den mot 
dem. Komprimera den och målgruppsanpassa den. (…) Det viktigaste är att få alla att känna tillhörighet 
och därmed ansvar. Att få städpersonalen att känna att gästerna är deras gäster också. 

 
Fredrik Errestad menar att man genom att lägga ner mer tid på att rekrytera och på att lära ut 
och lära upp, så får man ju ut mer av sin personal än vad värdskapetutbildningen idag kan ge.  
 

Jag tror att vi istället måste visa vår personal genom att vara bra föredömen, genom att som arbetsledare 
eller chef ta hand om min personal och sina gäster. Jag förväntar mig att min personal gör som jag gör 
och behandlar gästerna likadant.  
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5.3 Rautjoxa 
Lotta Windstedt har arbetat med service i princip hela sitt liv. I ett möte med ägarinnan till 
restaurangen Buustamon i Åre, så bestämde de sig för att byta liv med varandra. De flyttade 
hem till Lotta Windstedt och hennes man och vilka i sin tur flyttade till Buustamon. Så de 
bytte hem och flyttade in i varandras vardag. Paret drev restaurangen och utvecklade den. Då 
verksamheten gick mycket bra blev så småningom det andra paret intresserade av att komma 
tillbaka. För att fortsätta ta hand om sina trogna gäster ville nu paret Windstedt öppna en egen 
restaurang. De tog så beslutet och byggde Rautjoxa i området Rödkullen. Det är nu tjugo år 
sedan Rautjoxa byggdes, och de har kontinuerligt utvecklat restaurangen och området 
Rödkullen och den under tiden. Efter många år har de nu beslutat att sälja restaurangen. 
 
 
Intervju Lotta Windstedt (Ägare av Rautjoxa) 
 
Lotta Windstedt samarbetar med andra backrestauranger och har till exempel en inköpsgrupp 
tillsammans med tre andra anläggningar. De brukar låna saker utav varandra, och hon menar 
att de är kollegor inte konkurrenter, de ser det snarare som att de kompletterar varandra. Hon 
berättar om hur en gäst kanske inte ens vet var han är och att gästerna lätt drar alla 
restauranger över en kam, blir han bra bemött på en restaurang förbättrar det allas rykte, och 
tvärt om. 
  

Alla måste vara bra, det är jätteviktigt att man tänker kollegialt. Det där kan ju svänga, vi har ju varit med 
så många år. Vi kan ju se när det kommer nya aktörer så tar det ett tag för dem att förstå det här. (…)I Åre 
så räcker det till många, det är en viktig tanke. 
 

På frågan om hur de bidrar till att stärka helhetsbilden av Åre, menar hon att det är just på 
grund av denna fråga de nu har valt att sälja Rautjoxa, de tycker att de är för dåligt 
involverade i denna fråga numera. Tidigare var de mer aktiva i detta. Därför tycker 
detbehöver komma in nya fräscha aktörer, som kan vara mer aktiva i dessa frågor. Lotta 
Windstedt berättar även om hur de förr träffades mer, och att dessa personliga möten var 
mycket viktiga för gemenskapen.  
 

Det spelar ingen roll hur mycket man kan träffas via nätet och skicka information. Vi har ju haft nu under 
flera år en information via Åreföretagarna, där kan man få presentera sitt företag. Vi har ju inte ens gjort 
det, det är ju skämmigt. Men då är det ju så att det är trevligt att kunna läsa om ett annat företag, men jag 
skulle vilja ha det mötet personligen. Jag skulle vilja att vi turades om på de olika ställen där vi är. Att till 
exempel träffas här och vi får presentera vår verksamhet och man får ansikten på varandra. 

 
Hon berättar om hur hon tidigare i större utsträckning visste vilka alla var, och att detta blir 
allt svårare att hålla reda på då Åre nu växer i snabb takt. Lotta Windstedt drar sig här även 
till minnes hur de själva för många år sedan var med i processen med det första nätverket i 
byn, då var de var en av trettio delaktiga företagare som träffades ofta.  
 

Att lära känna varandra krävs att vi gör någonting åt det, det kommer inte att göra sig självt. Det behövs 
fler möten, för det möte vi går på idag är ju det här Åredagen, där alla träffas. Då blir det så gigantiskt 
stort, men det blir ändå bra möten de dagarna, för då ser man i alla fall några till. Det vore roligt att 
träffas oftare, att det kunde finnas ett forum, kanske en soffhörna som man kan sitta och gäsa och fika i. 

 
Uppföljningen av helhetsarbetet menar hon att de får genom Åreföretagarna och på Åredagen. 
Även destinationens övergripande mål menar hon förmedlas under denna dag och att även 
turistbyrån har viss intern information. 
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De själva kommunicerar verksamhets mål till sina anställda genom att fokusera på gästen och 
kollegorna. Hon menar att det är viktigt att ha en bra dialog med gästerna och ge dem bra 
information samt att informera personalen om vad som händer. Hon har lite dåligt samvete för 
att hon inte gjort det i år, men berättar hur hon varit bättre på det förut och höll mycket 
utbildning internt, då hon har ett stort intresse i detta. De sprider själva kunskap och 
erfarenheter inom företaget bland annat genom personalmöten. Vissa gånger har de teman då 
de behandlar olika ämnen, exempel på ämnen kan vara miljö och hälsa eller service. 
Serviceämnet menar hon är viktigt då många i personalen är unga och oerfarna och behöver 
lära sig hur man beter sig mot gäster. När hon anställer ser hon till att de hon väljer ut har bra 
grundegenskaper och de mer specifika kunskaper menar hon att hon kan lära dem på plats. 
Hon har en ide om att man kanske skulle kunna ha olika kortkurser under hösten ha innan 
säsongen sätter igång. Personalen får gå den datorbaserade värdskapsutbildningen, men hon 
tycker samtidigt inte att det ger så mycket. Hon anser att tanken var bra från början, men att 
den tappar mycket i och med att så mycket skall täckas in på samma gång. Lotta Windstedt 
anser att det är viktigt med den allmänna kunskapen, men att det är i gästbemötandet som 
personalens kunskaper avgörs.  
 

Man kanske skulle kunna utveckla den delen (om gästbemötande), det är lite attityd, den biten är ganska 
bra för den biten är alltid bra att se. Den får man aldrig se annars, man ser sina kamrater, eller man ser 
någon som är otrevlig, och då reagerar man. Men att se det som lärande är väldigt ovanligt. 

 
 
Gästbemötandet ser hon vara den bästa biten i utbildningen, och hon kan höra att sin personal 
pratar om detta. Själv följer hon inte upp utbildningen så mycket, hennes tanke är att hon har 
en bättre utbildning på plats. Nu känner hon istället att hon till viss del låter personalen gå 
utbildningen för att de ska få vissa rabatter.  
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5.4 Intersport 
 
Jan Hellgren äger företaget Intersport sedan 17 år tillbaka. För tre år sedan fick han chansen 
att flytta ner till det nybyggda stationshuset. De gick då från sin dåvarande lokalyta på 180 
kvadrat till 750 kvadrat. Innan dess hade de tre fyra anställda och nu är de sjutton. Alla de 
hundrafyrtio butikerna äger den central som idag finns i Jönköping. Denna central fungerar 
som en inköps och marknadsorganisation. Som enskild butik har varje enskild butiksägare 
ansvar för sin egen ekonomi, vilket innebär att varje ägare får möjlighet att lära känna just sin 
marknad och hur man skall ta hand om denna på bästa sätt. 
 
 
Intervju: Jan Hellgern (butikschef) 
 
Intersport samarbetar till viss utsträckning med Holiday Club och aktivitetsföretaget 
Åreguiderna. Detta gör det genom att försöka hitta gemensamma lösningar för gästerna 
gällande aktiviteter och utrustning. Samarbetet är till stor utsträckning oorganiserat och de har 
inte några skrivna samarbetsavtal parterna emellan. De har även ett visst samarbete med 
företag i byn som är inom samma bransch som sin egen. Sporthandlarna har ett bra samarbete, 
och en god dialog finns butikerna emellan. Om de till exempel skulle sakna en pjäxa eller ett 
par hyrskidor av en viss storlek kan de ringa till en annan butik och höra om de har den.  
 

Det är klart att vi slåss om dig som kund, vi vill ju att du skall handla hos oss och kollegorna vill att du 
skall handla hos dem, så är det ju alltid. Så den konkurrensen finns ju alltid, men däremot är man mycket 
villig, tycker jag i alla fall, att hjälpa till. Har vi brist på en vara så är dt oftast inga problem att få byta 
eller köpa den av en kollega och vice versa naturligtvis. Det känns bra, tycker jag. 

 
Butikschfen skulle gärna dela mer information med de andra företagarna i byn. Han skulle 
gärna se att mer information om till exempel försäljningsvolym delades, snarare än antal 
tjänade kronor. Han menar att detta borde ligga i de flestas gemensamma intresse.  
 

För min del spelar det ingen roll om jag talar om för Håkan Hansson på Hanson att jag säljer 200 par 
skidor. Jag tror att det kan vara bra för allas utveckling att vi får lite bättre koll på marknaden. Då kan det 
bli lättare att agera i framtiden.. Jag kan sakna lite att vi inte har den benchmarketingen i våran bransch. 

 
Jan Hellgren menar att det är viktigt för Åres gäster att destinationen ses som en helhet. Han 
menar att Holiday Club har bidragit mycket i och med sin stora satsning under 
barmarkssäsongen och menar att ”Holiday Club har fungerat som en bra tändvätska så att 
många andra fick upp farten och höjde nivån på sina anläggningar oavsett vilken bransch de 
är i”.  
 

Vi är så många företagare, och det blir många olika viljor, det måste finnas någon som kan samordna det 
här. (…) Det behövs en organisation som kan styra alla de här viljorna, men det är inget lätt jobb.. 

  
För att stärka helhetsbilden av destinationen tror Jan Hellgren vidare att en viktig del är att 
alla arbetar åt samma håll. Han menar att det krävs en stark ledning inom organisationen som 
skall arbeta med detta, som kan arbeta fram det och presentera det, och sen kan genomföra 
det, både för gästerna och för företagarna. Detta arbete har varit rörigt under de senaste åren, 
och han ser nu gärna att en sammanställning görs över hur man skall arbeta kring dessa 
frågor. Det skulle då vara lättare att bidra i rätt riktning och arbeta åt rätt håll. Idag tycker inte 
Jan Hellgren att destinationens mål kommuniceras på ett tillräckligt bra sätt till de företag som 
verkar inom destinationen. Han menar att det måste finnas en tydligare målsättning. Själv 
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informerar han ekonomiska mål om verksamheten både skriftligt och muntligt till sin egen 
personal, detta gör han för att de själva sagt att de vill veta hur det går. De personer som är 
anställda året runt är involverade i att sätta upp gemensamma mål med verksamheten för varje 
år. Däremot blir alla informerade om vad de har för mål. På Intersport arbetar de mycket för 
att de anställda skall trivas på sitt jobb. Detta försöker vi se till genom att de har bra 
arbetstider och möjlighet till vidareutbildningar.  
För att inspirera erfaren personal att stanna inom verksamheten är det främsta de gör att i viss 
utsträckning kunna erbjuda helårsjobb.  
 

Sedan handlar det mycket om att ge personer ansvar och olika ansvarsområden för att få säsongspersonal 
att komma tillbaka.  Lön är ju en viktig del, men som många undersökningar visar så är det inte den 
faktorn som kommer högst upp. 

 
Jan Hellgren anser att alla behöver se till att bli mer informerade och uppdaterade i vad som 
händer i Åre. Detta inte bara gällande aktiviteter, utan mer uppdaterade i kultur och historia. 
Under utvecklingssamtal följer han till viss del upp värdskapsutbildningen, men tittar inte 
specifikt på hur de kan använda dessa erfarenheter i arbetet ute i butiken. 
Butikschefen menar att den datorbaserade värdskapsutbildningen är bra, men anser att 
respektive företag själva måste ta tag i det och hitta former för hur man skall förmedla 
informationen. Han anser att en viktig del är att det är att personalen vet varför saker och ting 
fungerar som de gör här. På så sätt förstår man även lättare varför saker och ting inte fungerar 
på ett visst sätt. Sen tror han även att det är viktigt att tillsammans titta på vad vi kan göra i 
framtiden. Det viktigaste är att alla i hela byn samlas kring att enas kring vart man vill att Åre 
skall ta vägen och detta menar han att alla måste lära sig att kommunicera med sina anställda 
också. Angående att skapa mötesplattformar för att underlätta utbytet av kunskap och 
erfarenheter anser Jan Hellgren att det första måste det finnas en bra grund, och tror att den till 
viss del finns i vision 2020.  
 

Den vet ju väldigt få vad den (vision 2020) går ut på. Den har bara kommunicerats via webb till de 
anställda och personalen. Det spelar ingen roll om jag vet den som sitter här bakom och vänder papper, 
det viktiga är ju de som träffar våra gäster vet om den. 

 
Han funderar kring att informationen bör läggas på olika nivåer och vidare att det kan vara 
lättare att få de som är anställda året runt och engagera sig i det arbetet. Han hänvisar till en 
satsning Skistar genomförde för några år sedan med arbetet kring satsningen av Åre året runt”  
De träffades då branschvis ett par gånger och hade workshops där de pratade mycket om vart 
de ville och vad de stod för och de hade även lite teambuildning aktiviteter samt diskuterade 
hur de kunde arbeta vidare med detta med vår personal.  
 

Man måste nog sätta sig i mindre grupper. Här kan man både arbeta branschvis och korsvis och involvera 
både åretruntpersonal och dessa kan kanske hjälpa till att sprida det till säsongspersonalen. Sedan behövs 
det kanske någonting för de säsongsanställda också i det här. Det är viktigt att även personalen är med på 
dessa för att få ny input i verksamheten. 
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5.5 Konsum 
Ronnie Torestad är butikschef på Konsum. Han har arbetat med turism sedan han kom till Åre 
1993 både som egenföretagare och anställd. Han började så småningom arbeta på Ica i Duved, 
där han stannade i cirka tre år. När Konsum flyttade från sina lokaler på Torget och skulle 
bygga en ny lokal, sökte han arbetet som butikschef och fick det. Butiken har idag en 
personalstyrka på elva fast anställda och under högsäsong är de 20-25 personer. 
 
 
Intervju: Ronnie Torestad (butikschef på Konsum) 
 
Ronnie Torestad berättar att de i viss utsträckning samarbetar med Ica-butikerna i Åre. Han 
menar att det snarare är så att de inte undanhåller information, snarare än att samarbeta. Ett 
exempel på detta är att de berättar för Ica när de går in och gör prisundersökningar hos dem. 
 

Vi kör inte heller några dumma marknadsföringsgrejer mot varandra för att slå ut något, utan vi kör med 
öppna kort helt enkelt. Vi talar om för varandra om vi någon till exempel tänker ha öppet två timmar 
längre någon dag, det känns jystare på något sätt, vi är ju en så liten by. 

 
Angående samarbete kring värdskapsfrågor träffas företagen och diskuterar detta på möten 
genom Åreföretagarna. Dessa frågor diskuteras även under spontana möten över en kopp 
kaffe.  
 

Vi diskuterar bland annat personalbemötande. För det är ju så att när man jobbar på ett sånt här ställe så 
har man ju sin business oavsett om du är på Åre ljud och bild eller Holiday Club, så är du ju där och så är 
du ju även turistbyrå. Det är nog viktigt att personalen vet om det, att man har sån personal som är villig 
att ställa upp på det. 

 
Ronnie Torestad menar att även om han vill tjäna så mycket pengar som möjligt i sin butik, så 
är det ändå är det viktigast för honom att det går bra för hela Åre och alla företag inom 
destinationen. Det inte skulle finnas någon som skulle kunna leva i Åre om de inte hade 
turisterna. För att bidra mer till att stärka helhetsbilden av destinationen anser butikschefen att 
han skulle vilja ha mer konkreta siffror på hur mycket den gemensamma marknadsföringen 
skulle kunna ge. På så sätt tror han att han även skulle få Konsum att lägga mer pengar på 
denna typ av marknadsföring. Någonting som är svårt idag då det finns cirka 80 andra 
Konsumbutiker. 
 

Om jag skulle lägga ut x antal tusen kronor i lokal marknadsföring för att marknadsföra billig fläskfilé, så 
tror jag inte att jag får ut lika mycket av det som om jag lägger pengarna till gemensam marknadsföring. 

 
Idag anser Ronnie Torestad att han har fått bra information om hur det går för destinationen 
Åre, både genom Skistar och Åreföretagarna. 
 

Jag tycker att det sedan nystartsmötet har blivit mycket klarare vad Åreföretagarna gör, hur man skall 
göra det och vad som händer, det är klara besked, klara siffror. Så jag känner att man har en bra bild av 
vad man gör och jag tycker att man kan fortsätta i de spåren. 

 
Han anser även att destinationens mål kommuniceras bra och blir konkreta genom vision 
2020. De har ibland möten inom destinationen där de diskuterar dessa frågor och målet är att 
dessa skall förekomma oftare. På dessa möten menar han att det finns möjlighet att själv vara 
med och påverka och komma med synpunkter. 
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Inom Konsumbutiken har de regelbundna möten där de tar upp allt från ekonomiska mål till 
hur han vill att det ska fungera på arbetsplatsen. Angående den fortlöpande informationen tror 
han mycket på att använda greppet humor för att få de anställda engagerade. 
 

Jag har en anslagstavla som funkar skitbra, där jag sätter upp fortlöpande information, både ekonomisk 
och hur vi tänker vad det gäller personalen framöver, vad som kommer att hända och om det kommer nya 
ja allting finns med där. Så kör jag upp den informationen tillsammans med roliga bilder och roliga stories 
för att folk som kommer till jobbet skall stanna till och läser informationen. 

 
Personalens individuella mål inventeras till viss del under utvecklingssamtal, då han till 
exempel kan ge dem möjlighet att gå någon av Konsums många utbildningar. Sedan menar 
Ronnie Torestad att han är väldigt öppen för vad personalen själva vill göra, och han har som 
ambition att inte säga nej till några förslag. Vill personalen bygga om i butiken går detta ofta 
bra och han har hittills aldrig sagt nej om någon vill ha ledigt. Personal delar mycket 
kunskaper av sig själva på Konsum. Ny personal får ofta gå bredvid någon som kan jobbet en 
tid för att ta lära sig jobbet.  
 

Sen har jag ju på allas områden en ansvarig och sen nummer två och en nummer tre. Så när den förste 
ansvarige är ledig tar nummer två över och är tvåan ledig tar trean över. 

 
För att inspirera erfaren personal att stanna inom verksamheten menar Ronnie Torestad att det 
viktigaste är att ha roligt på sin arbetsplats. Han tror inte att arbetet på golvet i butiken i sig är 
så roligt, men genom att ha roligt när de arbetar får han det att bli roligt. De genomför även en 
hel del personalaktiviteter vid sidan av arbetet. Tack vare den goda stämningen menar han 
även att det är lätt att ha en öppen dialog med de anställda och det han anser att det är lätt att 
genomföra förändringar ifall att det skulle behövas.  
 
Han ser gärna att de skulle kunna utveckla sin verksamhet mer genom att utbyta erfarenheter 
mer med andra butiker. De har gjort en egen intern värdskapsutbildning, där både fakta om 
Konsum och värdskap blandas. Själv har han gått på föreläsningar både i Åre och på andra 
platser.  
 

Det skulle vara kul att besöka andra butiker inom samma bransch som jobbar lite annorlunda, ta idéer 
därifrån hur man jobbar och hur man skyltar. Kanske lite inspiration från utlandet. 

 
Själv utbyter han erfarenheter mest med vänner och bekanta som har egna företag. Han går 
även på föreläsningar och utbildningar inom till exempel värdskap, både i Åre och på andra 
platser för att ständigt utvecklas. 
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5.6 Åreföretagarna 
Erik Hedblads roll som VD för destinationsbolaget är just nu att skapa den nya 
organisationen. Erik Hedblad påpekar att det inte är någonting helt nytt som skall göras i och 
med att organisationen bildas. Det som skall göras är främst att skapa en helhet av 
destinationen som hittills bestått av flera olika delar. Företagarföreningarna i Duved och 
Björnen har funnits länge och Åreföretagarna har en 25:årig historia och även turistbyrån har 
funnits sedan lång tid tillbaka. Tanken nu är att slå ihop de olika föreningarna till en 
organisation, detta för att få mer kraft och slå ihop ekonomin till en kassa. Tidigare har det 
Åreföretagarnas verksamhet gått ut på att finansiera fasta åtaganden som att ta in pengar från 
företagen och slussa dem vidare till, till exempel att underhålla spår och leder eller drift av 
turistbyrån. Åreföretagarnas ambition är nu att fortsätta driva dessa grundläggande funktioner, 
men nu även lägga fokus på att marknadsföra destinationen. Uppdraget skall nu är inte bara 
att driva servicefunktioner utan att även aktivt gå ut på marknaden och dra in gäster till 
destinationen. 
 
 
Intervju: Erik Hedblad (VD för destinationsbolaget Åreföretagarna) 
 
Destinationens målsättning är definierad i vision 2020. I denna vision har man satt upp målet 
”att bli Europas mest attraktiva året runt destination år 2020” med destinationen menas här 
hela dalgången; Björnen, Åre och Duved tillsammans. När destinationen skall marknadsföras 
från och med nu så skall Åre stå för Åre som destination och inte som tre skilda delar. För att 
nå det uppsatta målet med att bli Europas mest attraktiva, så har man inom destinationsbolaget 
satt upp ett antar mätbara mål. Dessa mål beskriver bland annat hur många gäster de vill öka 
med och antalet ökade internationella gäster. Erik Hedblad är medveten om att det kommer att 
krävas mycket mer av destinationsbolaget om de skall lyckas nå den ”ganska ambitiösa 
visionen”. Bedömningen har nu gjorts att det behövs en stark gemensam organisation som kan 
vara med att skapa nya reseanledningar och förstärka de som finns, sen är nästa steg att 
marknadsföra dem.  
 

Anledningarna till att skapa en helhetsbild av destinationen styrs rakt upp och ned av kundens uppfattning 
av produkten. Destinationsvarumärket är på något vis den bild som kunden har i huvudet av destinationen, 
för vissa så är det bara Åre torg. Men för väldigt många gäster så är det en mycket större definition av vad 
den här destinationen är. 

 
Erik Hedblad menar att detta blir särskilt viktigt under sommarhalvåret, då gästerna i större 
utsträckning rör sig inom hela Åre kommun, och dess omnejd. Många gäster har då 
fortfarande uppfattningen av att de besöker destinationen Åre och deras helhetsbild är därmed 
större än endast Åre by. Helhetsbilden av destinationen förmedlas genom en växelverkan 
mellan gäst och avsändare, detta i och med att de genom marknadsföringen av destinationen 
påverkar kundens helhetsbild. Han påpekar att helhetsbilden påverkas av allting som sägs och 
görs i marknadsföring och hur aktörerna tillsammans agerar på plats när de möter gästerna. 
Arbetet med att skapa en helhetsbild pågår även internt.  
 

Hur vi agerar på plats är otroligt viktigt för den upplevelse som våra gäster får. Att vi själva visar att vi på 
riktigt ser detta som en helhet. Om vi är snäva i vårt perspektiv själva så kommer det att märkas när vi 
möter gästerna. Om vi tycker att det är jättelångt till Björnen så kommer det att märkas mot gästen. Så 
internt är det jätteviktigt, och det är i den fasen vi är just nu, att jobba med att slå ihop våra organisationer 
och öppna upp perspektiven mellan de här tre byarna. 

 
 



 34 

Det har hittills gjorts en del ansatser för att engagera de som verkar inom destinationen för att 
arbeta mot destinationens målsättning. Det senaste exemplet på detta är arbetet fram till 
visionen 2020. Denna formulerades med hjälp av företag från hela destinationen, tillsammans 
med representanter från kommunen 160 personer sattes det upp riktlinjer för vision 2020. 
Detta är nu ett och ett halvt år sedan och nu vill destinationsbolaget återskapa det engagemang 
som fanns för den helhet som de nu vill fortsätta arbeta för. 
 

Visionsarbetet var på något sätt kulmen av en process som pågick från 2004 till hösten 2006 där vi 
jobbade tillsammans företag och ledare i hela dalgången i en gemensam process (…) Då fanns det ingen 
ansvarig organisation för detta, men det har liksom hänt ändå. Nu har det häng i luften i ett och ett halvt 
år, därmed har det heller inte hänt någonting. Det krävs uppenbarligen någon som ansvarar för processen. 
Det är en viktig roll för den här nya organisationen, att få fart på den här processen igen, och se till att 
hålla liv i den för alltid. 

 
När det gäller kunskapsutbytet menar Erik Hedblad att viss kunskap kan man anse vara 
generell för alla aktörer inom hela destinationen, oavsett bransch. Detta är till exempel 
kunskap i värdskap. 
 
Att möta gäster är någonting vi alla gör, fast vi gör det på olika sätt och i olika miljöer. Det är ett plan som är 
helt gemensamt, sen skulle man kunna ta steget att dela kunskap inom en bransch och att benchmarka mellan 
varandra och att trigga varandra att bli bättre 
 
Arbetet med att skapa förvärva och förmedla kunskap inom destinationen skulle kunna bli 
mer konkret och Erik Hedblad menar att det inte görs mycket strukturerat idag för att växla 
kunskap mellan företag och människor inom destinationen. Han menar att det finns stora 
möjligheter att göra mer inom detta område. Det har hittills spontant uppstått ett antal 
branschgrupper inom destinationen. Det har till exempel uppstått en kongressgrupp vars 
medlemmar är företag som är extra intresserade av att ta emot grupper och hålla i konferenser 
och kongresser som träffas relativt regelbundet. Andra grupper som har uppstått är bland 
annat en handelsgrupp och en restauranggrupp, som bildats på grund av intresse för 
gemensamma frågor. 
 

Vi ska se om vi kan vara med och sporra och stötta de här grupperna så att det faktiskt blir mer styrsel i 
dem. Kanske hjälpa dem med att sätta en bättre agenda kanske, och skicka in lite stimulerande 
frågeställningar. 
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6. ANALYS 
 

6.1 Att samarbeta med sina konkurrenter 
Fyall och Leask (2007) resonerar kring hur destinationen är en svår produkt att hantera då den 
består av en mängd olika produkter. De menar att svårigheten även ligger i att den 
sammansatta destinationsprodukten skall levereras av skilda intressenter i form av både 
individer och organisationer. Gibson (2006) menar att fördelarna med att samarbete i ett 
turismnätverk är att lärandet ökar liksom, utbyten och utveckling. Gibson ser här att många 
väljer att samarbete med närliggande, liknande verksamheter för att hävda sig mot konkurrens 
längre bort, men ser även att många ser en risk i att förlora kunder till sina samarbetspartners. 
Schiantez, Kavangh och Lockington (2007) Framhåller att det även är viktigt att verktyg finns 
för att utvärdera verksamheten. Viktiga verktyg menar de vara att utforma system för att 
förmedla feedback och underlätta interaktionen mellan de olika parterna. Gibson (2006) 
hävdar att det inte går att bortse från att konkurrensen företagen emellan också är en viktig 
faktor för utveckling.  
 
Samtliga aktörer samarbetar på ett eller annat sätt med andra företag inom samma bransch 
som sin egen. I vissa fall är samarbetet mer organiserat och uttalat än i andra. Lotta Windstedt 
på Rautjoxa har ett uttalat samarbete och kallar sina konkurrenter för kollegor, även Ronnie 
Torestad på Konsum säger sig ha en öppen dialog med butikerna inom samma bransch som 
sin egen. I övriga fall tolkar jag in en viss osäkerhet kring hur väl samarbetet verkligen 
fungerar inom de olika branscherna. Det finns en viss tveksamhet kring hur väl de motstående 
parterna verkligen uppfyller sin del av de outtalade samarbetena. Denna rädsla att förlora 
kunder till sina konkurrenter anser jag kunna begränsa den egna viljan och ambitionen att 
samarbeta. Jag upplever att Fredrik Errestad på Hotel Mullfjällets uttalande om duvedsborna 
gärna vill hålla gästerna inom Duved är ett bra exempel på hur de är rädda att förlora kunder 
till konkurrens längre bort. 
 
Genom att se sina konkurrenter som kolleger i leveransen av den gemensamma 
destinationsprodukten anser jag aktörerna i större utsträckning skulle se vinsten av att hjälpa 
varandra. När parterna hjälper varandra anser jag att den positiva helhetsbilden stärks av 
destinationen, på så sätt blir även marknadsföringen av densamma bättre. En positiv effekt av 
detta anser jag vara att var och en i större utsträckning skulle ta eget ansvar i att skapa goda 
relationer med sina medleverantörer, eftersom att dessa relationer även blir en viktig del i den 
egna marknadsföringen. Erik Hedblad på destinationsbolaget vill öppna upp perspektivet 
mellan de tre byarna och därmed förbättra gästens semesterupplevelse. Då jag även ser 
gästens själv som en viktig kanal i destinationens marknadsföring, ser jag även här hur 
ansatsen att samarbeta med sina konkurrenter gör att gästens helhetsupplevelse, den 
sammansatta destinationsprodukten, blir bättre. Med detta ser jag sambandet att även 
markandsföringen av destinationen bättre. 
 
Lotta Windstedt belyser även att det kan vara svårt för nya aktörer att bli en del av de 
befintliga samarbeten som finns. Att vara ny aktör inom en destination antar jag innebära 
många nya möten och beslut för aktören i fråga. Jag kan tänka mig att många av de befintliga 
aktörerna i vissa fall kan känna sig rädda att förlora gäster till nyetablerade verksamheter. 
Genom att göra samarbetsstrukturer och nätverk tydliga för nyetablerade anser jag att detta 
skulle underlätta för nya samarbeten att initieras. Jag menar att detta är svårt idag i och med 
att så få samarbeten är organiserade eller uttalade. Precis som förespråkas i de teoretiska 
resonemangen, så behövs system och uttalade strukturer för interaktion och feedback. Detta 
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anser jag vara en viktig åtgärd för att kunna utvärdera hur samarbetet verkligen fungerar. På 
detta sätt anser jag att problemområden lättare kan identifieras och det skulle bli lättare att 
finna gemensamma lösningar. Genom att förtydliga samarbeten på detta sätt antar jag att 
destinationsbolaget skulle kunna få aktörerna att öppna upp perspektivet mellan de tre byarna 
och aktörerna inom dem.  
 
 

6.2 Att skapa en helhetsbild 
Hardy (2003) menar att det är viktigt att alla anställda har en helhetsbild av organisationen, då 
blir det lättare för dem att förstå mål och visioner för hela organisationen. Goda relationer är 
avgörande för förmedlingen av kunskap och kan hjälpa organisationer att skapa kunskap och 
inte bara överföra existerande kunskap. Gibson (2006) menar att erfarenheter inte i förväg kan 
skapas, men arbete kan ske i förväg för att gästens upplevelse ska bli så bra som möjligt. 
Laws, Scott och Parfitt (2002) beskriver hur gästerna genom gemensamma insatser i större 
utsträckning nås av samma budskap och känslan av en gemensam avsändare blir starkare. 
Fyall, A & Leask (2007) menar att de gemensamma resurserna bör samlas och en gemensam 
ledning kan utses för att säkerhetsställa leveransen av destinationsprodukten. 
 
Det är många företag som verkar inom destinationen, därmed konstaterar jag att det även 
finns många olika viljor och åsikter inom densamma. Att skapa en helhetsbild av 
destinationen innebär idag olika saker för de olika aktörerna. Det som de flesta är överens om, 
är att marknadsföringen av destinationen skulle bli bättre om de alla var enade kring en 
gemensam bild av denna.  Här gör jag tolkningen att det är viktigt att börja i rätt ände i arbetet 
kring helhetsbilden av destinationen. Med detta menar jag att ett första steg är att se till 
helhetsbilden är densamma för alla aktörer internt, innan denna helhetsbild börjar 
marknadsföras externt. Detta för att parterna skall se hur just de är en del av helheten och 
därför till större utsträckning vilja ställa sig bakom den. På så sätt anser jag även att det blir 
lättare för samtliga parter att se hur just de gynnas av den externa marknadsföringen. Idag 
fokuserar destinationsbolaget på gästens bild av destinationen, men frågan är hur väl denna 
bild är förankrad hos aktörerna internt? Om denna helhetsbild inte är förankrad hos aktörerna 
ser jag att detta kan få konsekvenser i det gästbemötande som ges. För att de tillsammans skall 
kunna leverera en samlad destinationsprodukt anser jag att individerna först måste veta vad 
denna produkt består av. Som Fredrik Errestad påpekar behöver aktörerna i större 
utsträckning se hur de genom sina olikheter kompletterar varandra. Detta resonemang anser 
jag vara viktigt då arbetet kring att skapa en helhetsbild, inte behöver betyda att alla skall 
arbeta på precis samma sätt.   
 
Aktörerna ser med fördel att det är destinationsbolagets roll att ena de olika parterna och deras 
viljor kring en gemensam helhetsbild. Här anser jag att det kan finnas en risk i att aktörerna 
lägger allt för mycket ansvar på destinationsbolaget, och glömmer bort sin egen del i detta 
arbete. En konsekvens av detta anser jag vara att visioner och mål som satts upp för 
destinationen, av aktörerna tolkas som uppsatta för enbart destinationsbolaget. Genom att 
bryta ner övergripande mål och göra dem konkreta för varje enskild aktör, ser jag att denna 
problematik kan förebyggas.  
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6.3 Att arbeta mot samma mål  
Bencsik och Bognár (2007) menar att om individerna känner sig övertygade och engagerade 
och om de kan få hjälp att nå individuella mål bortom de organisatoriska målen, kommer de 
prestera maximalt. Med hjälp av denna kunskap anser de att organisationer kan skapa en 
motiverande omgivning. Liao (2006) förklarar hur organisatoriskt lärande är något utöver de 
anställdas sammanlagda kunskap, och organisatoriskt lärande sker genom individen. 
 
Jan Hellgren på Intersport menar att det är få av hans anställda som fått någon mer ingående 
information angående den vision som satts upp för destinationen. I detta uttalande fastslår jag 
att det är viktigt att förmedla helhetsbilden på samtliga nivåer inom destinationen, både till 
arbetsgivare och anställda. Genom att bryta ner destinationens övergripande målsättning antar 
jag att det blir lättare för individerna att se vad den innebär för just dem. Genom att förmedla 
hur helhetsbilden skapas av de individuella handlingarna antar jag att det blir lättare för 
individerna att agera därefter, oavsett om de är företagsledare eller anställda. 
 
Jag ser ett mönster i tankegångarna som förs, och som jag tolkar aktörerna, är den avgörande 
faktorn att skapa ett engagemang för att nå de uppsatta målen. Jag tror här på att skapa detta 
engagemang inom alla nivåer och även involvera de anställda i processen att nå målen. Det är 
ju trots personalen som i störst utsträckning är närvarande i leveransen av turismprodukten 
som blir en del av den sammansatta destinationsprodukten. Här vill jag även dra en parallell 
till hur jag anser att engagerade individer i större utsträckning känner ansvar för att lära sig 
nya saker för att förbättra leveransen av destinationsprodukten.  Jag ser här hur det 
individuella lärdomarna sedan tillsammans bidrar till det organisatoriska lärandet ökar inom 
hela destinationen.  
 
Precis som Fredrik Errestad på Hotell Mullfjället nämner, anser jag att det är viktig att alla 
aktörer inser att de är föredömen för varandra och sin personal. Detta antar jag vara minst lika 
viktigt, om inte viktigare, än alla typer av formell utbildning. Inom både intersport och 
Konsum engagerar man sin personal genom att ge dem mer eget ansvar. Jag anser att 
kombinera dessa olika faktorer och jobba med att få både företagsledare och anställda att inse 
att de är föredömen för varandra. Med rollen som förebild anser jag att det automatiskt 
medföljer ett mer medvetet ansvar för sitt agerande. Ett sätt att genomföra detta anser jag 
kunna vara att i större utsträckning lyfta fram de enskilda aktörerna och anställda (eller 
grupper) som bidrar till helhetsbilden på ett bra sätt. Ett annat sätt anser jag kunna vara att 
dela upp arbetet och ansvaret kring att nå de för destinationen gemensamma målen. På så sätt 
skulle destinationsbolaget få hjälp att hålla processen igång. 
 
 

6.4 Att skapa relationer  
Gibson (2006) menar att interaktion och personliga relationer är viktiga för samarbetet. Hardy 
(2003) menar även han att goda relationer är avgörande för förmedlingen av kunskap. 
Dessutom kan tiden individerna spenderar öga mot öga vara avgörande när komplex och 
specifik kunskap skall förmedlas. I detta resonemang fastställs att kunskap är inte bara en 
resurs som kan överföras från en organisation till en annan, ny kunskap växer fram ur sociala 
möten och interaktion som ständigt sker i pågående samarbeten. 
 
 
 



 38 

I de teoretiska resonemangen utläser jag att personliga relationer skapar förtroende och på så 
sätt gör det lättare att dela information med varandra. Att lära känna varandra bättre anser jag 
även skapar större förståelse för de andra parterna och skapar en tryggare känsla för varje 
enskild företagare. Genom att skapa möjligheter för personliga möten mellan de personer som 
verkar inom destinationen, både arbetsledare och anställda, så antar jag att kunskapen skulle 
överföras på ett mer spontant parterna emellan. På Holiday Club gör de detta inom företaget, 
och jag tror att detta arbetssätt kan appliceras över hela destinationen. Genom att skapa 
frivilliga, gemensamma aktiviteter anser jag kunna blir en ingång till många nya möten som 
annars inte kulle ske av sig själva. Återigen skulle detta, bland annat, underlätta för nya 
företagare att skapa personliga relationer. Till exempel kan detta underlätta för de personer 
som driver egna verksamheter att knyta kontakter med de övriga aktörerna inom 
destinationen. Konsekvenser av dessa gemensamma aktiviteter skulle kunna medföra att 
endast de som har tid kan delta, och därmed utesluta vissa delar av aktörerna. Detta anser jag 
vara ett problem som kan hanteras genom att ge samtliga information om vad som har hänt 
och vad som kommer att hända, samt variera tider och typer av aktiviteter. 
 
Jag anser även att, som Lotta Windstedet förespråkar, möjligheten komma ut och se varandras 
verksamheter öppnar upp för relationer och samtal. Detta anser jag skulle kunna vara ett sätt 
att lära av varandra och få den typen av benchmarketing som Jan Hellgren saknar inom 
branschen. I dessa möten och relationer kan så existerande kunskap och arbetssätt ifrågasättas 
och utvecklas. Jag ser även att detta skapar förutsättningar att tillsammans anpassa sig till 
förändringar i omvärlden/på marknaden.  

 

6.5 Att ta till sig kunskap  
Alas (2007) beskriver hur en organisation som har en förmåga att skapa, förvärva och 
förmedla kunskap samt sedan anpassa sitt handlande genom denna nya kunskap kallas en 
lärande organisation. Liao (2006) menar att i en lärande omgivning ifrågasätts den existerande 
kunskapen och hur den behöver utvecklas för att nå förbättring. När förändringarna i 
omvärlden identifieras startar lärprocessen. Nu behöver organisationen anpassa sig till 
förändringen för att fylla gapet mellan den gamla och den nya situationen. Här kan det ta lite 
tid för alla att acceptera de nya insatserna som behövs för att fylla gapet. I nästa steg prövas 
nya sätt att göra saker och i den sista fasen ser hon att reflektion sker över de erfarenheter som 
gjorts och hur man skall agera i framtiden. Det är i den sista fasen som den verkliga 
förändringen sker. Cummings (2006) hävdar att utsträckningen av hur väl 
kunskapsförmedlingen lyckas är beroende av hur den upptas av mottagaren. När mottagaren 
känner sig tillfredsställd med sin nya kunskap har denne lättare att använda och dra nytta av 
den.  
 
I mina intervjuer utkristalliseras ett samband i de intervjuade aktörernas åsikter angående 
formerna för att förmedla kunskap inom destinationen. De anser alla att detta är ett område 
som behöver förbättras för att de skall känna sig tillfredsställda med kunskapen. Som Petri 
Nordström beskriver för Holiday Clubs räkning, så får de anställda inom verksamheterna på 
ett eller annat sätt information om hur den egna verksamheten fungerar, då detta prioriteras av 
aktörerna.  Information om hur arbetet kring destinationens mål går till förmedlas, enligt Jan 
Hellgren, inte i samma utsträckning på alla nivåer inom destinationen.  Jag antar att detta 
medför att alla därför inte känner något personligt ansvar i att arbeta för mot dessa mål. Här 
anser jag en viktig åtgärd är att i större utsträckning informera de anställda inom de olika 
verksamheterna om vad destinationens vision och målsättning är. Genom att bryta ner 
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målsättningen även för dem, samt ge dem möjlighet att se hur de bidrar till att målen uppfylls, 
anser jag att ett engagemang kan skapas även på denna nivå. För att uppmana till engagemang 
och skapa en känsla av tillhörighet, anser jag även att det är viktigt att de anställda ges 
möjlighet att ifrågasätta det arbete som görs med utvecklingen av destinationen. Genom detta 
ifrågasättande ser jag att en positiv konsekvens blir att problemområden lättare identifieras, 
och det förhoppningsvis blir lättare att se hur de kan åtgärdas. På detta sätt anser jag att 
lärprocesserna inom destinationen kan påskyndas på alla nivåer och destinationen snabbare 
kan anpassa sig till de förändringar som sker i dess omvärld.  
 
Genom att ställa dessa resonemang mot den modell som Alas (2007) utarbetat ser jag hur 
processen att uppnå destinationens vision och målsättning kan illustreras.  För att uppnå 
destinationens vision och bli Europas mest attraktiva året runt destination år 2020 anser jag att 
det här blir mycket viktigt att destinationen ständigt anpassas till de förändringar som sker i 
dess omvärld. 
 
Genom att få samtliga parter inom destinationen att se hur de kan bidra till att nå visionen ser 
jag hur detta kan få aktörerna att vakna upp och inventera vilka områden de behöver bli bättre 
på för att nå de uppsatta målen och visionen. När de så börjar experimentera med att finna nya 
lösningar, eller förbättra gamla, börjar så anpassningsprocessen till den nya situationen. Jag 
ser här att destinationsbolaget skulle kunna fylla en stor funktion i att coacha aktörerna 
igenom denna process. Jag anser även att de har en viktig funktion i att hjälpa aktörerna att 
reflektera kring anpassningsprocesserna som sker på olika plan. Dels reflektion kring 
anpassningsprocesserna som får effekter för destinationen som helhet, dels reflektion för 
effekter för de olika verksamheterna, och även reflektion kring de effekter som 
anpassningsprocesserna får för de enskilda individerna.  
 

 
                                       Figur.1  Förändringsprocesser och lärande, Alas (2007:49) 
 
 
Som Fredrik Errestad, på Hotell Mullfjället, nämner är en viktig faktor att alla känner ett 
personligt ansvar i ge ett bra gästbemötande. Detta personliga ansvar anser jag vara en 
kärnfråga när det gäller att ta till sig kunskap. Känner individen inget personligt ansvar för 
den gemensamma destinationsprodukten eller tillhörighet till destinationen anser jag att 
konsekvenserna av detta blir att denne på samma sätt tar till sig kunskapen som förmedlas. 
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Därmed antar jag inte att individen gör den till sin egen och därför heller inte använder den. 
Således anser jag att formerna för att förmedla kunskapen måste väcka engagemang och en 
känsla av tillhörighet oavsett vilken avdelning eller företag de arbetar inom.  
Med fördel anser jag att detta engagemang kan väckas genom att även de anställda ges 
möjlighet att besöka andra verksamheter än den egna och dra lärdomar genom detta. På så sätt 
knyts nya kontakter och tillfälle ges att hitta utvecklingsområden både för sig själva och för 
den verksamhet som de arbetar inom. På så sätt skulle även de anställda uppmuntras att bli 
bättre, som Erik Hedblad för destinationsbolaget förespråkar. 

 

6.6 Nya plattformar för kunskapsdelning 
Dewhurst, Dewhurst och Livesly (2007) har sett att det saknas många allmänna färdigheter 
inom branschen, med en tonvikt på mjukare färdigheter och kundservice. De menar att den 
utbildning som ges är ofta informell och reaktiv snarare än förebyggande. Hardy, Philips och 
Lawrence (2003) fastställer att kunskap inte bara är en resurs som kan överföras från en 
organisation till en annan, ny kunskap växer fram ur sociala möten och interaktion som 
ständigt sker i pågående samarbeten. Hardy m. fl. (2003) ser att företag ofta motiveras att 
samarbeta för att få kompetenser som de inte har själva, och därmed klara sig i konkurrensen. 
 För att, enligt Cummings (2006), nå bästa resultat bör båda kunskap av explicit och implicit 
art kombineras. Det som kan göras är att samla explicit kunskap i en bank där alla kan gå för 
att lagra information. Metoder kan även erbjudas för att dela implicit kunskap, detta föreslås 
till exempel göras genom att uppmuntra bildandet av ”communities of practice”. Bencsik och 
Bognár (2007) definierar denna företeelse som en grupp personer som har ett gemensamt 
intresse och jobbar mot samma mål i att lära, dela, sprida, bevara och utveckla kunskap inom 
ett visst område. Breu och Hemingway (2002) visar på att dessa mötesplatser tenderar att 
samla deltagare som har arbetat eller arbetar tillsammans, har utvecklat en gemenskap och vill 
dela med sig av arbetsrelaterande erfarenheter och expertis. De menar att individuell 
motivation och eget intresse är det som är grunden till bildandet av en ”communities of 
practice”. De är skapade av en ansats som initierats underifrån i organisationen utan att ha 
blivit tillsagda av någon högre chef. Cabrera och Cabrera (2002) menar att även om det är bra 
för organisationen att dela kunskap kan individen uppleva detta som ett hot. Här menar de att 
det gäller att motivera aktörer genom att få dem att inse fördelen med att dela kunskap och 
belöna dem när de gör det. 
 
Många aktörer skulle vilja träffas mer och utbyta tankar och idéer. Det framgår även att de 
flesta gärna skulle vilja ha hjälp att skapa forum för att göra detta. De ser gärna ett 
komplement till de stora forumen där övergripande information beträffande destinationens 
målsättning ges. Det finns en önskan att skapa mindre forum där en personlig dialog kan 
föras. Genom att skapa dessa typer av öppna forum tror jag att det går att skapa den känsla av 
tillhörighet som jag tidigare länkat ihop med engagemang. Detta ser jag även som en 
möjlighet att dela och generera kunskap i förebyggande syfte och inte bara som ett sätt att lösa 
befintliga problem. Jag tror här mycket på att skapa forum kring gemensamma 
intresseområden. Detta skulle innebära att både forum för att diskutera branschfrågor och 
forum där mer gränsöverskridande frågor kan tas upp och diskuteras. Jag ser en stor poäng att 
även ha öppna forum så att de som har intresse av vissa frågor skall kunna delta. Här tror jag 
att det finns stora möjligheter för destinationsbolaget att fungera som en sammankallande 
part, precis som de är inne på. Jag tror även att de kommer att fylla en bra funktion med att 
sätta agendan för dessa mötet samt i att lyfta fram och ”belöna” aktörer som delar med sig av 
kunskap. Samtidigt ser jag att det är viktigt att inte styra dessa möten för hårt, utan ge 
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utrymme samtal och diskussioner. Detta för att i större utsträckning få känslan av att de beslut 
som tas kommer från den samlade gruppen och inte av någon högre chef.  
 
Att ge alla tillgång till samma explicita/uttalade utgångsinformation tror jag vara ett viktigt 
utgångsläge för att skapa förutsättningar för dialog. Genom att samla in denna och förmedla 
denna på ett roligt sätt, på ett sätt som kan liknas vid den funktion som Konsums anslagstavla 
fyller, tror jag gör det lättare för alla att känna sig delaktiga i diskussioner.   
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Problem: 
Hur kan destinationen bli en lärande organisation? 
 
Syfte: 
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för hur företagarna inom turismbranschen 
kan förhålla sig till kunskaps- utbyte/förmedling/generering. Min ambition är att hitta metoder 
för att få igång lärprocesser och skapa plattformar för samverkan inom turistbranschen. 
 
   
Hur metoder kan utformas 
 
Här har jag gjort en sammanställning över de konkreta förslag som min analys har genererat. 
Genom att väva samman dessa förslag ser jag hur metoder kan utformas för att identifiera 
kunskapsbrister, uppmuntrar kollektivt lärande samt skapa mötesplatser där denna typ av 
kunskapsförmedling kan ske. 
 
- gör målen tydliga för alla och konkretisera vad dessa innebär för just dem 
- hjälp alla att se sitt personliga ansvar i att uppnå målen 
- skapa och förankra en gemensam helhetsbild av destinationen internt 
- förtydliga hur alla gynnas av den externa marknadsföringen 
- ge företagarna och anställda möjlighet att presentera sina verksamheter för varandra 
- inspirera aktörer att agera som förebilder 
- förtydliga samverksansstrukturer och gör dem mer uttalade (öppna upp för dialog) 
- involvera kontinuerligt nya aktörer i de befintliga samarbetena 
- ge möjligheter att skapa personliga relationer  
- få att känna tillhörighet och därmed ta personligt ansvar i att ge ett gott gästbemötande 
- skapa forum för dialog kring gemensamma intresseområden, inom och mellan branscher 
- hjälp till med att reflektera kring anpassningsprocesser inom destinationen 
- se till att alla får tillgång till aktuell information på ett roligt sätt 
 
 
I min analys ser jag att företagarna inom turismbranschen behöver se gemensamma 
målsättningar som finns, detta för att tydligare se syftet med att dela kunskap med varandra. 
Genom att bryta ner målen ytterligare och förtydliga vad dessa innebär för just de enskilda 
aktörerna, skulle de kunna hjälpas åt att se sitt personliga ansvar i att uppnå målen.  
 
Här framgår även att det bör arbetas för att förankra en gemensam helhetsbild av 
destinationen. På så sätt ser aktörerna tydligare syftet med att tillsammans arbeta för att 
generera ny kunskap och bli bättre. Genom att inneha denna helhetsbild blir det även tydligare 
för dem att se hur alla gynnas av den externa marknadsföringen samt gästens 
helhetsupplevelse av destinationen. 
 
Det är få aktörer som efterfrågar mer teoretisk utbildning inom branschen. Här blir det snarare 
tydligt att mer praktisk erfarenhet efterfrågas. Det framkommer av min analys att det blir 
viktigare att se värdet av att skapa plattformar för samverkan inom turistbranschen. På detta 
blir aktörerna inte ”tvingade” att ta till sig kunskap, utan kan snarare inspireras att lära av 
varandra. Genom att till exempel ge företagarna och anställda möjlighet att presentera sina 
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verksamheter, kan de inspireras att agera som förebilder för varandra. Genom att starta 
individuella lärprocesser hos de enskilda aktörerna bidrar dessa till att den sammanlagda 
kunskapen, inom destinationen ökar.  
 
För att skapa förutsättningar för lyckade samarbeten och öppna upp för dialog efterfrågas en 
tydligare, mer uttalad, struktur för samverkan. Genom att göra detta blir det så även lättare att 
kontinuerligt involvera nya aktörer i de befintliga samarbetena. Inom dessa forum skulle det 
lättare ges möjligheter att skapa personliga relationer. Ett sätt att göra detta är att skapa forum 
för dialog kring gemensamma intresseområden, inom och mellan branscher. Detta skulle även 
fungera som mötesplatser där kunskap skulle kunna genereras och delas i förebyggande syfte 
och inte bara som ett sätt att lösa befintliga problem.  Det är även viktigt att alla får tillgång 
till aktuell information på ett lättsamt sätt. Att samtliga känner tillhörighet blir så en 
avgörande faktor för att alla skall ta ett personligt ansvar i att ge ett gott gästbemötande.  
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Studien jag gjort har baserats på kvalitativa intervjuer med några få aktörer, det skulle även 
vara intressant att se hur samtliga aktörer inom destinationen ställer sig till samma ämnen. 
Genom att göra en kvantitativ studie inom samma område, skulle det till exempel gå att 
rangordna vilka insatser som aktörerna prioriterar högst. Detta kvantitativa resultat skulle 
kunna utgöra grunden för ett program som destinationerna kan använda sig av i processen att 
bli lärande destinationer. Då det blir tydligt vilka områden som är högst prioriterade, skulle en 
handlingsplan kunna utformas där de viktigaste åtgärderna står överst på listan. Detta skulle 
till exempel vara ett bra verktyg för destinationer som endast har resurser att genomföra 
någon eller några insatser åt gången, då de här vet var det är lämpligast att lägga dessa 
resurser. 
 
Det skulle även vara intressant att följa en satsning, liknande den jag beskrivit i min studie, 
under en längre tid. På detta sätt skulle det vara möjligt att i efterhand sedan utvärdera vilka 
metoder som varit mest framgångsrika. Det skulle vara intressant att se resultaten från en 
studie av denna art, då dessa skulle kunna användas för att effektivisera positiva resultat. Med 
detta menar jag att det skulle kunna gå att utläsa vilka insatser som blivit avgörande för de 
framsteg som gjorts i processen att göra destinationen till en lärande destination. På så sätt 
skulle arbetssätten kunna gå snabbare vid implementeringen på en annan destination. 
 
Då jag intervjuat företagsledare i denna studie, vore en annan intressant aspekt, att gå djupare 
in på de anställdas perspektiv. Inom detta område anser jag det finns mycket att vinna i 
satsningen kring lärande destinationer. Genom att även uttalat involvera de anställda i 
samverkansstrukturerna anser jag att leveransen av turismprodukten ytterligare skulle kunna 
förbättras. Det skulle vara intressant att göra en studie där de anställda fick förmedla inom 
vilka områden de skulle vilja öka sin kompetens, samt på vilket sätt de helst skulle vilja ta sig 
an denna kunskap. Resultatet av denna studie skulle kunna komplettera min studie och se hur 
lärprocesser inom destinationen skulle kunna sättas igång inom fler konkreta områden.  
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 I 

Bilaga 1 
 
Frågor till aktörerna 
 
Samarbete: 
Hur delar du med dig av information om din verksamhet till de andra företagen? 
 
Vilka anledningar ser du med att skapa en helhetsbild av destinationen Åre? 
  
Hur bidrar du till att stärka helhetsbilden av Åre? 
- vad skulle du behöva för att bidra mer? 
- hur tycker du detta arbete skall följas upp? 
 
Kan du ge några exempel på hur du samarbetar du med andra företag idag? 
Varför väljer du att samarbeta med företag inom samma bransch? /varför gör du det inte? 
 
Lärande: 
Hur kommuniceras destinationens mål till dem som verkar inom destinationen? 
 
Hur kommunicerar du din verksamhets mål till dina anställda? 
 
Inventeras personalens specifika mål med sin anställning? 
- hur hjälper du i så fall de anställda att nå dessa mål? 
 
Ser du några hinder/svårigheter med lärande och erfarenhetsutbyte idag? 
 
På vilket sätt delar du kunskap och erfarenheter med andra företag idag? 
 
Ser du några luckor/brister i kunskap idag hos din verksamhet, dig själv, din personal? 
- vad är effekten av detta? 
- hur skulle dessa luckor kunna fyllas? / vilken träning, utbildning behövs? 
 
På vilket sätt sprider du kunskap och erfarenheter inom ditt företag idag? 
- hur uppmuntrar du att personalen lär sig nya saker och delar denna kunskap med andra?  
- hur mycket tid spenderas ”öga mot öga” i dessa processer? 
- känner sig de anställda nöjda med den kunskap de fått? 
 
Hur ser fördelningen ut mellan erfaren och oerfaren personal på ditt företag?  
(- både procentuellt och uppgiftsmässigt) 
- hur fungerar det? 
 
Vad gör du för att inspirera erfaren personal att stanna i din verksamhet? 
 
Hur skulle du vilja att plattformar/mötesplatser utformades för att underlätta utbytet av 
kunskap och erfarenheter? 
- mellan anställda? 
- mellan företag? 



 II 

Bilaga 2 
 
Frågor till destinationsbolaget 
 
Vad är destinationens målsättning? 
 
Vilka anledningar ser ni med att skapa en helhetsbild av destinationen? 
 
Vad gör ni för att skapa en helhetsbild av destinationen? 
 
Hur förmedlar ni denna helhetsbild? 
 
Hur engagerar ni de som verkar inom destinationen att vilja arbeta för destinationens 
målsättning? 
 
På vilket sätt arbetar ni kring att skapa bättre relationer inom destinationen? 
 
På vilket sätt arbetar ni för att skapa, förvärva och förmedla kunskap inom destinationen idag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


