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Sammanfattning 
 
Konkurrens har varit den gällande synen under en lång tid för hur företag ska tänka och agera 
på en marknad. Konkurrens medför bland annat till innovation och ökad vinst, det ger även 
lägre priser till kunden. Senare har dock samarbete blivit mer vanligt eftersom det exempelvis 
kan ge minskade kostnader, högre kvalitet och en ökad utdelning på lång sikt. Allt eftersom 
marknaden förändras har en blandning av dessa uppstått, det vill säga coopetition. Detta 
innebär att två eller flera aktörer samarbetar trots att de även är konkurrenter. Coopetition kan 
sägas ha alla de fördelar konkurrens och samarbete har, det vill säga att aktörerna både kan 
stärka varandra och inspirera varandra att utvecklas.   
 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att förbättra förståelsen för hur mindre kommuner 
med liten befolkning som delvis konkurrerar med varandra kan samarbeta för att tillsammans 
utveckla turismen i regionen. Syftet har delats upp i tre delsyften där vi vill identifiera 
drivkrafter till coopetition för mindre kommuner med avseende på turism, samt se hur dessa 
samspelar på olika nivåer för att kunna skapa en ökad attraktivitet. Slutligen vill vi med 
studien även visa hur mindre kommuner kan hantera coopetition för att utvecklas.  
 
Studien har baserats på en tolkande kunskapssyn, då en djupare förståelse eftersträvas. 
Metoden för arbetet har varit en kvalitativ ansats med deduktiva och induktiva inslag. Turism 
inleder teoriavsnittet för att ge en grund till kommande kapitel. Den institutionella teorin 
används sedan för att göra en koppling mellan legitimitet och attraktivitet. En destination 
måste först skapa legitimitet inom området för att sedan kunna bli erkända på 
turismmarknaden. Efter detta fördjupas kunskaperna om konkurrens respektive samarbete och 
går vidare till målkoppling. Vikten av en positiv målkoppling är relevant att känna till för att 
kunna skapa en enhetlig turismprodukt för kunden på en destination. Vidare är det viktigt att 
få en djupare förståelse för coopetition och dess drivkrafter. Vi vill också koppla detta till 
multilevelteorin för att visa det valda perspektivet och hur aktörer samspelar på flera nivåer.  
 
Studien tog sin start i en förstudie, för att senare kunna avgöra att fallstudie var den mest 
passande metoden. Det empiriska materialet baseras på det valda fallet Södra Lappland som 
är ett turismsamarbete mellan de tre kommunerna Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Det 
primära sättet att samla in data var genom intervjuer med fyra respondenter tillika 
representanter från vardera kommun.  
  
Drivkrafter, samspel, problem och möjligheter är viktigt att undersöka för att se hur detta 
fungerar i praktiken som en jämförelse mot den teoretiska referensramen. Ett större samarbete 
kommunerna emellan och gemensamma mål med verksamhetens arbete kan vara möjliga 
strategier för att utveckla relationen coopetition och turismen i regionen. Slutsatsen med 
studien är att en coopetitiv relation är fördelaktig för små kommuner då de vill utveckla 
turism.  
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1. Introduktion  
Konkurrens har under lång tid setts som ett vinnande koncept för att nå framgång och har 
länge varit grunden i strategisk managementlitteratur. (Barney 1986; Porter 1980, i Padula & 
Battista Dagnino 2007) Konkurrens innebär skilda intressen och att företag söker 
konkurrensfördelar på bekostnad av andra företag. (Padula & Battista Dagnino 2007) Detta 
leder till att det blir den starkaste som överlever i en konkurrenssituation, medan den svagare 
aktören inte klarar sig. (Deutsch 1973) Krav på utveckling för att stanna kvar på marknaden 
driver aktörerna framåt, vilket bidrar till innovation, ökad vinst och ger kunderna lägre priser. 
(Walley 2007) 
 
Dagens marknad är komplex med nätverk och relationer av olika slag. Detta innebär att det 
traditionella synsättet på konkurrens inte längre är att föredra. (Bengtsson & Kock 2000) På 
grund av ändrade förutsättningar samarbetar allt fler organisationer för att lyckas bättre. På 
1980-talet blev samarbete, som alternativ till konkurrens, mer aktuellt att skriva om. (Padula 
och Battista Dagnino 2007) Forskare inom perspektivet samarbete ser på världen som ett 
nätverk av relationer som utvecklar och utvecklas av samarbete. (Contractor & Lorange 1988; 
Håkansson & Snehota 1995; Powell et al. 1996, i Padula & Battista Dagnino 2007) På 
marknaden finns det gemensamma intressen vilka kan tillgodoses genom samarbete. 
Samarbete bygger på att aktörer tillsammans blir starkare och det kan skapa en så kallad win-
win-situation där alla parter i ett samarbete drar nytta av varandra. (Padula & Battista Dagnino 
2007) Aktörer som ingår i ett samarbete är beredda att till en början få en mindre del av 
vinsten då de tror på ökad utdelning på lång sikt. (Bengtsson & Kock 2000) Fördelar som 
samarbete kan medföra är ökad produktivitet och kvalitet och minskad risk (Meyer 1998) 
vilket med andra ord kan ge starkare konkurrenskraft. (Lynch 1990) I ett samarbete kan 
parterna lära av varandra, dela information och resurser vilket kan göra att de kan utvecklas 
(Deutsch 1973) och minska kostnader. 
 
Samarbete är inte heller den enda lösningen, utan en koppling av dessa två synsätt är en mer 
realistisk bild av verkligheten (Padula & Battista Dagnino 2007), det vill säga coopetition, när 
företag både samarbetar och konkurrerar. På grund av att nya förutsättningar uppstår kan en 
coopetitiv relation vara det bästa. Coopetition innebär att organisationer som konkurrerar 
ingår ett samarbete för att kunna dra nytta av varandras kunskaper och resurser. Relationen 
bygger på delad avkastning där de inblandade ska tjäna på att vara med. (Nevin 2003) 
Begreppet innebär ett relativt nytt sätt att se sin marknad och verksamhet, men fenomenet har 
funnits länge och organisationer som är konkurrenter har ofta också en samarbetsrelation. 
(Bengtsson & Kock 2000) Flera studier har visat att coopetition är ett sätt för företag att 
lyckas bättre. (Bagshaw & Bagshaw 2001) Bengtsson och Kock (2000) menar att det är 
viktigt att kunna förstå relationen coopetition, eftersom den är den mest fördelaktiga då 
parterna både kan hjälpa varandra och leda varandra framåt. Det är också av betydelse att 
förstå hur coopetition ska hanteras.   
  
På senare tid har det uppstått nya faktorer som medfört att coopetition har blivit allt vanligare. 
Teknologi och kommunikationer har utvecklats och marknaden har förändrats. Det finns inte 
längre lika tydliga gränser för konkurrens och samarbeten. Även sammanslagningar har blivit 
vanligare, samtidigt som det har bildats fler företag och konkurrensen har blivit större. 
Kunderna ställer högre krav och har lättare att påverka, vilket ökar kraven på företagen. 
Många företag har lyckats bättre på grund av att de ingått i en allians vilket motiverar andra 
att göra detsamma. (Nevin 2003) Relationen coopetition är en fördel inte bara för de företag 
som samarbetar och konkurrerar utan även för kunden. Det kan uppstå en ”win-win-win” 
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situation under förutsättning att företagen är medvetna om att kunden är en del av relationen. 
(Walley, 2007) 
 
Turismbranschen är ett exempel på en marknad där det är viktigt att lära sig mer om 
förhållandet coopetition. Inom turism finns många företag som samarbetar för att tillsammans 
få fler konkurrensfördelar och för att synas. På en destination är det också viktigt att alla 
samarbetar på flera olika nivåer för att få en enhetlig produkt till kunden. Organisationer 
arbetar för att tillsammans skapa en turismprodukt, det vill säga destinationen som turister 
besöker. En coopetitiv relation äger rum på detta sätt för att locka besökare samtidigt som 
organisationerna/företagen på destinationen är konkurrenter till varandra.  

1.1 Problembeskrivning 
Det finns begränsat med teorier och studier inom ämnet coopetition och det anses därför 
relevant att ge ett bidrag till ämnet. Walley (2007) styrker att det finns lite skrivet om 
coopetition och med denna studie vill vi med en tolkande ansats uppnå en djupare förståelse 
för relationen coopetition. Tidigare studier som behandlar coopetition har i stor utsträckning 
riktat in sig på relationen mellan företag. (Walley 2007) Vi menar därför att vår studie bidrar 
med något nytt då den fokuserar på coopetition på kommunnivå, samtidigt som den visar hur 
samspelet mellan region, kommun och företag fungerar. Det behövs bättre förståelse och fler 
konkreta förslag på hur mindre kommuner kan hantera den coopetitiva relationen för att nå ett 
mer givande resultat.  
 
Alla organisationer kanske inte är medvetna om att de har en coopetitiv relation till varandra, 
utan ser enbart ett samarbete. (Wang & Krakover 2008) Vi menar dock att om 
organisationerna är medvetna om coopetition, dess fördelar och nackdelar, kan de använda sig 
av det på ett mer effektivt sätt. En av de viktigaste insikterna som coopetition erbjuder är att 
som organisation särskilja konkurrens och samarbete, att de behandlas som två olika begrepp. 
(Bengtsson & Kock 2000) För att kunna utveckla detta måste en förståelse kring drivkrafterna 
till coopetition fördjupas och vad det är som gör att kommunerna vill samarbeta alternativt 
konkurrera.    
 
Turismen är en snabbt växande näring och det är aktuellt att studera coopetition inom denna 
bransch. Turismbranschen är en komplex marknad med många delar som till exempel handel, 
boende, mat och aktiviteter. Vi ser det intressant att undersöka hur kommuner i samspel med 
region och företag, kan använda sig av en coopetitiv relation inom turism för 
destinationsutveckling. Detta för att visa hur de enskilda kommunerna påverkar och tar 
hänsyn till varandra. Om enheterna har kunskap om relationerna till varandra kan det bidra till 
att stärka helheten och ge besökande en tydlig bild av destinationen. Vi menar att alla 
organisationer inom turismnäringen skulle kunna dra nytta av en djupare förståelse om 
konkurrens och samarbete. Samtidigt som de konkurrerar om turister, kan de samarbeta för att 
öka en regions attraktivitet. Von Friedrichs Grängsjö (2003) menar att på en turistdestination 
måste konkurrens och samarbete balanseras. Det är även viktigt att se helheten och inte enbart 
rikta uppmärksamheten mot konkurrens eller samarbete. (Wang & Krakover 2008)  
 
Coopetition är ett intressant ämne att studera då det behövs mer studier som förklarar 
förhållandet. Att det är motsägelsefullt gör det än mer fascinerade. Vi anser det intressant att 
öka förståelsen för hur mindre kommuner som delvis konkurrerar kan samarbeta för att öka 
turismen i området. Denna studie riktas mot ett fall som är ett samarbete mellan tre kommuner 
i Lappland, där samarbetet anses värdefullt för att öka turismen i regionen Södra Lappland 
och hos de enskilda kommunerna Dorotea, Åsele och Vilhelmina. Vi menar att det är relevant 
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att studera vad som driver dessa samarbetspartners och hur de kan utveckla sin coopetitiva 
relation för att kunna utveckla regionen. Då turism är så komplext anser vi det också viktigt 
att se på hur samspelet mellan olika nivåer fungerar och hur de kan nå ökad attraktivitet.  

1.2 Forskningsfrågor 
Vi finner det intressant att studera coopetition mer på djupet och på en aggregerad nivå med 
ett multilevelperspektiv. Det är också viktigt att förstå vilka drivkrafter de olika kommunerna 
har att för att utveckla sin region och hur de kan hantera relationen för att utveckla turismen. 
Ur tidigare diskussion har tre tydliga frågor framkommit.  
 
Vilka drivkrafter finns hos de olika kommunerna för att utveckla turismen?  
Hur samspelar region, kommun och företag inom samarbetet? 
Hur kan de mindre orterna utveckla den coopetitiva relationen?  

1.3 Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att förbättra förståelsen för hur mindre kommuner 
med liten befolkning som delvis konkurrerar med varandra kan samarbeta för att tillsammans 
utveckla turismen i regionen.  
 
Ovanstående övergripande syfte delas in i tre delsyften: 
 

• Identifiera drivkrafter till coopetition för mindre kommuner med avseende på turism. 
• Undersöka hur aktörerna i den coopetitiva relationen samspelar på olika nivåer 

(region-, kommun- och företagsnivå) för att tillföra förbättrad attraktivitet för de 
enskilda kommunerna som delvis konkurrerar inom turismnäringen. 

• Undersöka och utveckla förslag på hur mindre kommuner kan hantera coopetition för 
att utveckla sin verksamhet och förbättra sin attraktivitet.  
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2. Teoretisk metod 
Nedan presenteras att studien har en tolkande kunskapssyn. Efter detta redovisas 
forskningsansats och det teoretiska angreppssättet. Slutligen i detta avsnitt tas källkritik upp. 

2.1 Kunskapssyn 
I denna studie används en tolkande kunskapssyn, en hermeneutisk syn, vilket innebär att 
generalisering inte ligger i fokus. (Alvesson & Sköldberg 1994) Hermeneutik handlar om att 
tolka för att förstå. Tolkningen gäller det aktuella fallet, hur och varför det ser ut och fungerar 
på det sätt som det gör. (Jonsson 1999) Vi använder oss av denna ansats för att vi vill bidra 
med en tolkning av verkligheten. Vi vill bättre förstå relationen coopetition och hur mindre 
kommuner anser hur de kan hjälpas åt, hur de samspelar med företag och region samt vilka 
drivkrafter som finns till coopetition. Utifrån detta tar vi fram förslag på hur relationen kan 
utvecklas. 
 
En grund i hermeneutiken är att en del endast kan bli förstådd om den sätts i ett sammanhang 
och kopplas till helheten. Å andra sidan kan helheten bara bli förstådd om delarna kan förstås. 
Detta har skapat den hermeneutiska cirkeln, där helhet och del står som grund. (Alvesson & 
Sköldberg 2008)  
 

Helhet

Del  
Figur 1. Den hermeneutiska cirkeln; ursprunglig version.  
Källa: Alvesson & Sköldberg 2008, s.193. 
 
Delen innefattar texter, språkliga uttryck eller handlingar. Helheten innefattar även författaren 
då denne kan påverka utfallet. En mening med hermeneutiken är att den person som tolkar ska 
kunna förstå aktören bättre än vad denna gör själv. (Alvesson & Sköldberg 1994) 
Hermeneutiken är användbar när det gäller tolkning av texters mening, vilket även innefattar 
bland annat intervjuer, observationer och tidigare teorier. Det kan även tillämpas på olika 
komplexitetsgrad, det vill säga en individs agerande eller en organisations agerande. 
(Alvesson & Sköldberg 1994) 
 
Det finns två inriktningar inom hermeneutiken, den objektiverande och den aletiska. Den 
objektiverande hermeneutiken riktas mot empiri medan den aletiska hermeneutiken har en 
djupare tolkning. Något de båda har gemensamt är att de betonar intuitionens betydelse. 
Kunskap kan inte nås med resonemang och rationalitet utan genom att se delarna som en 
helhet förstår man sammanhanget och når den sanna kunskapen. (Alvesson & Sköldberg 
1994) 
 
Den objektiverande intuitionen ser inte på orsakssamband utan snarare på förståelsen av 
bakgrunden och dess mening.  Objektiverande hermeneutiker menar att det finns objektivitet i 
forskningen och att det finns en tydlig skillnad mellan subjekt och objekt. (Alvesson & 
Sköldberg 1994)  
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Betti (1962, 1967 i Alvesson & Sköldberg 1994) har skapat fyra kriterier eller kanons inom 
hermeneutiken:   
 

• Det första kriteriet handlar om att forskaren måste utgå från sig själv och tidigare 
intentioner för att kunna förstå ett större sammanhang.  

• Det andra kriteriet visar att helheten är viktig och att i varje del finns en 
”genomgående helhet av meningar, som avspeglar sig i varje enskild del.” Det är 
forskaren som utifrån sin problematik avgör vad som är del respektive helhet.  

• Tredje kriteriet handlar om förståelsens aktualitet. Det är viktigt att tänka på att 
forskaren alltid tolkar utifrån sina egna referensramar, och att forskningen endast har 
en relativ objektivitet. Även förförståelsen är betydande.  

• Det sista kriteriet beskriver hur ett band ska skapas mellan forskare och objekt och 
bidra till förståelse.  

 
Aletisk hermeneutik beskriver förståelse som ett ”grundläggande existenssätt för varje 
människa” då alla hela tiden måste orientera sig i livet. (Alvesson & Sköldberg 1994, s.131) 
Det handlar om att avslöja något dolt och går bortom subjekts och objektsproblematiken. 
Kunskapen bör vara intuitiv och sanningen utgör en insikt. De flesta aletiska hermeneutiker 
menar att kontexten är väldigt betydande för att kunna skapa en bättre uppfattning om något. 
Individen måste nå självförståelse och samtidigt förstå andra och dess betydelse. Med sin 
egen värld ska forskaren kunna förstå texten genom att koppla samman meningar. Forskaren 
ska lyssna till texten och fråga frågor, för att vidare kunna undersöka svaret. Med denna 
process kan kanske inte ett slutgiltigt svar nås men många goda insikter. Det är dock viktigt 
att tänka på att det kan vara det som inte direkt sägs i texten, det underförstådda, som är det 
viktigaste att förmedla. (Alvesson & Sköldberg 1994) 
 
Vi har valt en fallstudie (se kap. 4.2), genom denna design har vi ett hermeneutiskt synsätt 
som ska bidra till att tolka undersökningsobjektens syn på situationen. En vilja att förstå på 
djupet eftersträvas. Studien har en blandning av objektiverande och aletisk hermeneutik. Vi 
utgår från den förförståelse som vi har inom ämnet, det vill säga tidigare utbildning där vi fått 
kunskaper inom samarbete och konkurrens. Begreppet coopetition var innan studien okänt för 
oss författare. På grund av detta har vi haft ett öppet förhållningssätt till ämnet vilket bidragit 
till en objektiv tolkning. Vi är även medvetna om att vår förförståelse har en påverkan på 
utarbetandet av denna uppsats och dess helhet. Vi har också försökt att skapa en kontakt med 
intervjupersonen som gör att en tolkning är möjlig. Samtidigt sätter vi intervjupersonen och 
dess situation i förhållande till helheten, de omständigheter som denne har i relation till 
intervjun. Här spelar till exempel de arbetsförhållanden som respondenten har in. Vi försöker 
även tolka litteraturen utifrån dess situation, med andra ord, till vilket sammanhang den är 
skriven.  

2.2 Forskningsansats 
En kvalitativ studie vill hjälpa forskaren att hitta en djupare förståelse för hur personer känner 
för ämnet och verkligen försöka se det från dess synvinkel och därmed kunna göra bästa 
möjliga analys av situationen eller fallet. Syftet med kvalitativ forskning är att se ett fenomen 
ur respondenternas synvinkel medan en kvantitativ studie utgår ifrån vad forskaren tror och 
vill. (Bryman & Bell 1989 i Alvesson & Sköldberg 1994) Jonsson (1999, s.119) menar att en 
kvalitativ forskning ”syftar till att förstå utifrån de studerade individernas uppfattning och 
tolkning av sin situation”. Denna studie är mer kvalitativ än kvantitativ. Detta genom att den 
kvalitativa forskningsansatsen ger bättre underlag för tolkning och även en tydligare bild för 
att på bästa sätt kunna uppfylla syftet. För att kunna genomföra studien på ett kvalitativt sätt, 
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har olika teorier med inriktning mot coopetition och andra teorier som har relevans för studien 
studerats, då grunden för att kunna göra en studie ligger i att veta vad som ska studeras. (Yin 
2003)  

2.3 Teoretiskt angreppssätt 
Om en studie börjar i empirin, det vill säga att arbetet startar med att samla in empiriskt 
material och sedan kopplas till relevanta teorier och begrepp, kallas det ett induktivt 
angreppssätt. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006) Motsatsen till detta är ett deduktivt 
angreppssätt vilket innebär att forskaren utifrån teorier bestämmer vad som ska studeras och 
vilken information som ska hämtas in. Det som eftersträvas är att legitimera en teori. (Patel & 
Davidsson 2003)  
 
I grunden för denna studie fanns ett intresse att studera coopetition, därför samlades teorier 
om ämnet och därefter insamlades empiriskt material som sedan analyserades mot valda 
teorier. I studien finns en koppling mellan en induktiv och deduktiv design. Dock bör den ses 
till största delen som deduktiv då arbetet tog sin början via teorier och ett fall som testas mot 
en teori. Den deduktiva delen av studien var inläsningen på intresseområdet coopetition. Vi 
var intresserade av att studera ämnet, därför söktes information som en inledning av 
uppsatsarbetet. En annan del i arbetet som kan ses som deduktiv är utformandet av 
intervjufrågorna (se bilaga 1) som i hög grad är kopplade till de teorier gällande, konkurrens, 
samarbete och coopetition. Dock kan utvecklandet av intervjufrågorna även ses som induktivt 
angreppssätt till viss del då det under förstudien (se kap. 4.1) framkom intressanta delar som 
borde beröras i intervjufrågorna. Samarbetet Södra Lappland kan sägas ha influerat oss och att 
studien skulle behandla turism blev uppenbart efter att ha genomfört förstudien. Även 
tillgången till ett strategidokument som visade riktlinjerna för arbetet inom turismgruppen 
gjorde att studien fokuserades på detta. Övriga induktiva inslag som finns är gällande 
drivkrafter där vi utifrån empirin tog fram dessa specifikt för mindre kommuner.  
 
Det första steget för att nå svaret på syftet var att samla information. Vi sökte litteratur för att 
få en bättre förståelse om begreppet coopetition, konkurrens och samarbete. Även relevant 
information om turism ansågs nödvändigt för att skapa en bättre helhetsbild och ytterligare 
teorier valdes för att få en djupare insikt och bredare uppfattning om sammanhanget. Den 
kunskap som vi vill generera med studien är en djupare förståelse om coopetition. Vi vill se 
hur mindre kommuner ser på detta inom turismbranschen samt hur dessa kan använda sig av 
en ökad kunskap inom området för att utveckla sin verksamhet och konkurrenskraft mot andra 
marknader. Detta är något som kan gynna både den enskilda kommunen och regionen.  
 
Det fall som används som redskap för att uppnå detta är turismsamarbetet Södra Lappland. (se 
kap. 4.2) Dorotea- Åsele- och Vilhelmina kommun är de inblandade i samarbetet som 
tillsammans syftar till att skapa destinationen Södra Lappland, något som kan gynna både 
regionen i stort och de enskilda kommunerna och dess företag.  

2.4 Källkritik 
Inom den objektiverande hermeneutiken används bland annat källkritik för att kunna tolka 
och värdera data. (Betti 1967; Ricouer 1988 i Alvesson & Sköldberg 1994) Källkritik är en 
metod för att undersöka om och hur information har förvrängts. Om forskaren inte studerar 
verkligheten direkt, blir det ytterligare ett steg att tolka och en relation mellan verklighet-
källa-forskare uppstår, vilket kan skapa problem på vägen. Det är viktigt att ta i beaktning om 
en källa utsatts för subjektivitet och blivit förvrängd vilket kan påverka äktheten och 
trovärdigheten hos en källa. (Alvesson & Sköldberg 1994) I denna studie har sekundärdata 
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tagits fram från sökmotorerna ELIN och Samsök. Sökord som “coopetition”, ”competition”, 
”cooperation”, “institutional theory”, “multi level theory” och “tourism” har använts. När vi 
gått igenom dessa artiklar har vi med ett kritiskt förhållningssätt läst texterna för att i så stor 
mån som möjligt undgå snedvridningar. Det är även viktigt att se på hur många led 
informationen har passerat innan den nått den aktuella källan eftersom information mer troligt 
kan förvrängas med fler led. (Alvesson & Sköldberg 1994) När det gäller litterära källor har 
vi i så hög grad som möjligt gått tillbaka till originalförfattaren för att undvika flera led som 
kan skapa felaktiga tolkningar. En källa kan även anses mindre värd ju längre bort i tid och 
rum den befinner sig från händelsen. (Alvesson & Sköldberg 1994) Därför har vi varit noga 
med att söka efter vetenskapliga artiklar som är relativt aktuella och som i sin tur har flera 
relevanta referenser för att få pålitliga källor. Internet har använts för att leta information från 
bland annat kommunernas hemsidor och Statistiska Centralbyrån. Vi har endast tagit 
information från sidor som ansetts pålitliga och som regelbundet uppdateras.  
 
De flesta studier om coopetition handlar om antingen individ- eller på företagsnivå. Detta gör 
att bearbetningen och användningen av dessa måste behandlas med ett extra kritiskt 
förhållningssätt och noggrant tolkas på grund av att vi studerar en aggregerad nivå. En 
forskare bör ha i åtanke att när materialet behandlas, som en text eller berättelse, kan det 
påverka processen och strukturen hos studien. (Alvesson & Sköldberg 1994) Under studien 
har vi tänkt igenom varje steg i processen för att vara medvetna om varför vi valt bort en text 
och tagit med en annan.  En forskare bör också se på bakgrunden till en viss text och 
författarens situation. Det är också av betydelse att se på vilken förförståelse och referensram 
forskaren har. (Alvesson & Sköldberg 1994) Vi har tänkt på textens sammanhang och är 
medvetna om att vår förförståelse kan ha påverkan på vår tolkning av informationen.  
 
 



 8 
 
 

3. Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som valts. Först presenteras grundläggande information 
om turism för att ge läsaren en inblick i ämnet. Sedan förklaras hur attraktivitet och 
legitimitet är viktigt inom turism. Efter detta går vi vidare till konkurrens och samarbete som 
sedan leder in på strategi och mål. En beskrivning av coopetition inom turismbranschen och 
drivkrafter för coopetition kommer därefter.  Slutligen presenteras multilevelteorin som 
använts för att förklara samspel mellan olika nivåer.  

3.1 Turism   
Turism är en växande bransch, år 2007 registrerades 48,6 miljoner övernattningar i Sverige på 
kommersiella anläggningar. Detta kan jämföras med 1998 års siffror på 37,4 miljoner 
övernattningar. (SCB 2007a [Internet]) En ökning på cirka 23 % av gästnätter från år 1998 till 
år 2007. Denna utveckling verkar fortsätta, i juli år 2008 hade Sverige 4,48 miljoner gästnätter 
(SCB 2008a [Internet]) medan juli år 2007 låg på 4,37 miljoner övernattningar. (SCB 2007b 
[Internet])  
 
Det finns ingen klar definition av vad turism är. Hall (2005) säger att de mest betydande 
karakteristika som definitioner av turism har, är att de innefattar rum, att en turist reser från 
hemmet och även tid, som hur länge en vistelse på en annan ort eller plats utanför hemmet 
varar. Von Friedrichs Grängsjö (2003) definierar turismprodukten som en samling av olika 
kvaliteter, varor och tjänster. När det gäller turism skapas produkten i interaktion med kunden 
och turism är i huvudsak baserat på tjänster. En turist är en person som reser till en plats 
utanför det vanliga hemområdet.   
 
En turismprodukt är en hel destination med flera aktiviteter, upplevelser och faciliteter. 
Destinationen är den plats där turisterna konsumerar turismprodukten. (Von Friedrichs 
Grängsjö 2003) En turist väljer destination utifrån vilka attraktioner den kan erbjuda och vilka 
faciliteter som finns tillgängliga, som till exempel transport och boende. Det är till stor del 
marknadsföringsstrategierna som avgör vilka val turisterna kommer att göra. Företagen på 
destinationen kan endast påverka turisten genom sin egen produkt och det blir därför viktigt 
att tillsammans marknadsföra destinationen och att ha ett gemensamt helhetsperspektiv. (Von 
Friedrichs Grängsjö 2003) Frisk (2003) ser en destination som en arena där de inblandade 
parterna kan mötas för att tillsammans skapa turismprodukten. Interaktionen mellan 
organisationerna på destinationen ses som den mest betydande delen för utvecklingen av 
densamma. Komplexiteten som finns inom utveckling av en destination kräver ett samarbete 
mellan de inblandade organisationerna för att kunna lyckas. (Palmer & Bejou 1995) Företag 
är beroende av varandra för att kunna skapa en enhetlig produkt, dock kan de ha olika mål och 
värderingar. (Von Friedrichs Grängsjö 2003) På en destination kan det finnas företag som inte 
vill identifiera sig med turismindustrin och det kan påverka samarbetet. Det är dock viktigt att 
så många som möjligt deltar för att kunna skapa en positiv image av destinationen. Ju mer 
företagen deltar i utformandet av turismstrategierna, desto mer attraktiv kan destinationen 
framstå. (Von Friedrichs Grängsjö 2003) För att kunna göra kunden nöjd är det viktigt att en 
organisation vet vilken målgrupp den ska rikta in sig på. Detta för att ta fram strategier för 
marknadsföring som passar just deras organisation. (Kotler och Keller 2006) 
 
När det gäller turism kan samarbete anses ligga långt från kunden medan konkurrens finns 
nära kunden. Det vill säga att på destinationen blir alla konkurrenter, men för att locka till sig 
nya turister måste destinationen samarbeta. (Wang & Krakover, 2008) 
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3.2 Att skapa attraktivitet och legitimitet  
Turism bygger mycket på att skapa attraktivitet för kunden, för potentiella besökande och 
besökande på plats. För att bli en erkänd, legitim destination måste attraktivitet skapas. 
Attraktivitet har ingen klar definition, utan det är upp till betraktaren att bedöma vad som gör 
en destination attraktiv. Det gäller för de ansvariga på en destination att ta reda på vad turister 
vill ha och anser vara attraktivt. (Hu & Ritchie 1993) Dessutom måste destinationer bli 
legitima inom destinationen för att sedan bli erkända på marknaden och därigenom bli 
attraktiva. Detta kan kopplas till den institutionella teorin. I denna studie likställs attraktivitet 
med legitimitet inom turismbranschen. Teorin anses viktig att ta med för att kunna avgöra hur 
den coopetitiva relationen kan bidra till attraktivitet.  
 
Institutionell teori handlar om legitimitet. Företag som är nya på marknaden saknar legitimitet 
och de måste använda sig av speciella strategier för att bli respekterade av marknaden och det 
är viktigt för nya företag att bli erkända för sin verksamhet för att kunna lyckas. (Aldrich & 
Fiol 1994; Zimmerman & Zeitz 2002) Nya organisationer stöter på många svårigheter och det 
kan vara besvärligt att få fram kapital, hitta en ny marknad och att anställa kvalificerad 
arbetskraft. Det kan vara svårt för marknaden att förstå den nya organisationen, vilket 
ifrågasätter de institutionella normerna. (Aldrich & Fiol 1994) Trots motgångar, kan nya 
organisationer skapa möjligheter genom att utveckla nya värderingar och skapa tillit, 
trovärdighet och slutligen institutionella normer. (DiMaggio & Powell 1983; Zucker 1986) 
Tillit är grunden för alla transaktioner och kan ses som en tro på att allt ska ordna sig. Ju 
mindre information eller bevis som finns, desto mer behövs tillit. Tillit är det första steget för 
att få legitimitet. (Aldrich & Fiol 1994) 
 

Objektifiering Sedimentering

Teknologiska förändringar

Lagar

Marknadskrafter

Innovation

Habitualisering

Information inom
organisation Teoretisering Positiva resultat

Intressegrupper

Intressegrupps processer

 
Figur 2. Institutionalisering  
Källa: Tolbert & Zucker 1996, s.182. Egen bearbetning.  
 
Institutionaliseringsprocessen börjar med att en innovation skapas genom påtryckningar och 
viljor från olika intressenter till den nya idén (se figur 2). En innovation kan till exempel vara 
en ny organisationsstruktur eller ett arbetssätt. I habitualiseringen struktureras arbetet upp för 
att kunna använda sig av innovationen. För att kunna få innovationen att bli än mer accepterad 
och använd kommer nästa steg som är objektifiering. Medlemmarna i organisationen kan 
genom att komma överens, se hur innovationen ska användas och till vilken grad. Det kan 
uppnås genom att undersöka hur den fungerar exempelvis via observationer eller genom 
litteraturstudier. Ett annat sätt att implementera innovationen kan vara genom personer med 
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hög status och erfarenhet av just den idén. En sådan person kan bidra till att skapa positiva 
bilder för en institutionalisering av innovationen. Det slutgiltiga accepterandet av 
innovationen innefattar en sedimentering som innebär att organisationen som ska besluta om 
innovationen ska accepteras tar hänsyn till hur det sett ut historiskt, det vill säga hur de har 
tagit till sig nya innovationer. (Tolbert & Zucker 1996) 
 
”En struktur som har blivit institutionaliserad är en som blir tagen för given av medlemmarna 
i en social grupp som effektiv och nödvändig därför att den tjänar som en viktig källa till 
stabila beteendemönster.” (Berger & Luckmann 1967; Zucker 1977 i Tolbert & Zucker 1996, 
s.179 egen översättning) Organisationer jämför sig själva med liknande organisationer på 
samma marknad som de upplever har en högre legitimitet än de själva. (Dimaggio & Powell 
1983)  
 
Organisationer på en marknad måste identifiera möjligheter och det krävs samarbete mellan 
grupper och individer för att lyckas. Det som skiljer befintliga organisationer från helt nya, är 
att de har igenkännande och trovärdighet, vilket är en grund för interaktion. (Aldrich & Fiol 
1994) Aldrich och Fiol (1994) menar att processen att skapa tillit och legitimitet kan gå uppåt 
i hierarkin, från organisation, inom industrin, mellan industrier och slutligen institutionellt. 
Enligt Zimmerman och Zeitz (2002) ses legitimitet som en allmän, social syn på hur lämplig, 
accepterad och efterfrågad en vara eller företag är. Denna legitimitet är nödvändig för att ett 
företag ska kunna överleva. Legitimitet beskrivs även som ett uttryck som slutligt är upp till 
betraktaren att säga vad som är legitimt.   
 
Det finns två former av legitimitet. Den ena är kognitiv legitimitet och handlar om kunskap 
och förståelse för den nya verksamheten. Den andra är sociopolitisk legitimitet och det 
handlar om att nya normer, standards och regler måste bli accepterade. (Aldrich & Fiol 1994) 
Målet med den kognitiva legitimiteten är att bli tagen för given, och om möjligt bli kopierad 
av andra. En organisation har sociopolitisk legitimitet om den är accepterad och anses vara 
”rätt” av marknaden och regeringen. (Aldrich & Fiol 1994) Det finns olika områden en 
organisation kan bli legitimerad på, exempel på dessa är politiskt och regelmässigt, produkten, 
arbetsförhållanden och finansiellt. (Zimmerman & Zeitz 2002) 
 
Legitimitet kan hjälpa investerare att bli övertygade att satsa i ett företag. Att ett företag 
överlever och kan fortsätta sin verksamhet är det vanligaste och enklaste sättet att se om det 
har legitimitet eller inte. (Zimmerman & Zeitz 2002) För att få legitimitet måste det nya 
företaget forma det okända på ett sätt så att det blir trovärdigt. (Aldrich & Fiol 1994) Det 
finns enligt Suchman (1995) olika strategier för att erhålla legitimitet. En är 
överensstämmelse, vilket innebär att företaget visar sig följa reglerna och gör vad som 
förväntas av dem. En annan möjlig strategi är valet av lokalisering där verksamheten bedrivs 
(Zimmermann & Zeitz 2002). Vidare så beskriver Suchman (1995) en manipulerande strategi 
där lobbyismsamarbeten med andra företag kan vara ett sätt att manipulera hur legitimiteten 
hos ett företag upplevs. Zimmerman & Zeitz (2002) anger ytterligare sätt att få legitimitet, via 
skapande av miljön. Det innebär att företag kan skapa nya förutsättningar för vad som är bra 
eller dåligt på en marknad. Detta är i första hand möjligt på nya marknader. En annan möjlig 
strategi kan vara att använda sig av en blandning av dessa fyra strategier det vill säga val, 
manipulation, skapande och överensstämmelse.  
 
De arbetsmetoder som organisationer använder sig av eftersträvas att bli erkända och ses som 
legitima. (Larson 1977 i Dimaggio & Powell 1983) Personalen ses som en viktig del i att bli 
legitimerade. För att öka sin legitimitet kan ett företag anställa personer med en viss 
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bakgrund, erfarenhet och utbildning. (Dimaggio & Powell 1983) Organisationer kan även 
tillämpa vissa sociala åtgärder så som bättre arbetsförhållanden för de anställda, för att erhålla 
legitimitet. (Dimaggio & Powell 1983)  
 
Nya organisationer har inga påtagliga bevis för hur duktiga de är och övriga aktörer på 
marknaden måste lite till sin känsla när de väljer att satsa på företaget. Det kan därför vara 
betydande med karismatiska ledare, en god retorik och en symbolisk kommunikation. 
(Aldrich och Fiol 1994) Nya företag bör även bygga en kunskapsbas som kan accepteras och 
att använda berättelser kan vara fördelaktigt, om de berättas utan motsägelser. Nya 
organisationer som inom organisationen kan hålla sig till konstanta utsagor angående 
företaget kan snabbare få sociopolitisk legitimitet. (Aldrich och Fiol 1994)  

3.3 Konkurrens 
Då coopetition består av de båda delarna konkurrens och samarbete ges en introduktion till 
vardera ämne. Inom ekonomin har inriktningen länge varit för konkurrens och det har ansetts 
vara det bästa alternativet för ökad vinst och kommersiell aktivitet. Konkurrens har ansetts 
fördelaktigt för att det drar ner priserna för kunderna och stimulerar innovation hos företagen. 
(Walley 2007) I motsats till detta ansågs samarbete endast medföra nackdelar. (Walley 2007; 
Bengtsson & Kock 2000)  
 
Konkurrens handlar om rivalitet som utvecklas inom en industri där företag tävlar om samma 
marknad. (Bengtsson & Kock 2000) Konkurrens bygger på antagandet att människan är 
rationell och att individer vill maximera sin vinst, och agerar för att tjäna sitt intresse. (Hobbes 
1651, Smith 1776, 1976, i Bengtsson & Kock 2000) Detta medför att människor konkurrerar 
med varandra för att uppnå sitt personliga intresse. (Bengtsson & Kock 2000) Deutsch (1973) 
menar att i en konkurrenssituation så överlever den ena parten medan den andre måste gå 
under. Av en förväntad konkurrens kommer en organisations eget intresse att framhävas på 
andra organisationers bekostnad. (Wong 1999) Konkurrens kan ses som ett mönster i vilket 
ett företag gör en sak och en annan reagerar på den och genomför en motattack. De 
konkurrerande företagen sätter sina egna mål, då de normer och regler som finns på 
marknaden är allmänt kända och använda. (Bengtsson och Kock 1999)  
 
Konkurrenter kan definieras vara ”aktörer som producerar och marknadsför samma 
produkter.” (Bengtsson & Kock 2000, s.415, egen översättning) Rivaliteten mellan 
konkurrenter är enligt Porter & Caves (1979 i Bengtsson & Kock 1999) mindre påtaglig inom 
strategiska grupper, detta för att de är mer eller mindre beroende av varandra.  
 
På en marknad kan konkurrens bidra till en ökad innovation, nya produkter och etablering på 
nya marknader för enskilda organisationer. (Bengtsson och Kock 2000) I en 
konkurrenssituation kan information och kunskap om sina konkurrenter bidra till att kunna 
ligga steget före. (Tsai 2002) Konkurrensinriktade mål kan även skapa konflikt och leda till 
låg produktivitet. (Tjosvold 1998)  
 
Inom turism pågår ständig konkurrens om turisterna och eftersom turismen berör så många 
aktörer inom en destination krävs att organisationer kan hålla sig konkurrenskraftiga. Att 
skapa sig konkurrensfördelar som organisation är betydande för dess utveckling. 
Konkurrensfördelar innebär att en organisation kan erbjuda något som inte andra kan eller 
hitta något som gör dem differentierade från andra på marknaden. Det här kan ske genom att 
informationsflödet utvecklas och ger tillgång till nya möjligheter så som nya och förbättrade 
produkter. (Porter 1985)  
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3.4 Samarbete 
Konkurrerande företag har alltmer börjat samarbeta för att alla inblandade ska vinna på 
relationen och för att få bland annat ökade konkurrensfördelar. (Rademakers & McKnight 
1998) Marknaden har förändrats och det har konstaterats att det finns gemensamma intressen. 
(Padula & Battista Dagnino 2007) I en samarbetsrelation är alla aktörer betydelsefulla och 
maximering för endast en aktör är inte i fokus. Aktörerna nöjer sig med en mindre del av 
vinsten med en tro på att relationen kan ge större utdelning för alla parter på lång sikt. 
(Bengtsson & Kock 2000) Vanliga aktiviteter vid ett samarbete är att dela information och 
andra resurser, lära sig de andra parternas situation, kommunicera öppet med varandra för att 
utveckla samarbetet och de enskilda verksamheterna. (Deutsch 1973)  
 
Meyer (1998) menar att det finns flera fördelar med samarbete vilka kan vara ökat värde, 
ökad produktivitet och kvalitet, samt reducerad risk. Det är dock viktigt för berörda parter att 
tänka på att samarbetet även ska leda till ett ökat värde för kunden. Människor med 
gemensamma mål kan ge varandra konstruktiv kritik vilket ökar effektiviteten. (Deutsch 
1980; Tjosvold 1985 i Tjosvold 1998) En nackdel med att samarbeta är att företagare kan 
uppleva att de tappar kontrollen och är rädda för att bli beroende av andra (Von Friedrichs 
Grängsjö 2003). För att ett samarbete ska fungera måste individer agera tillsammans för att nå 
det gemensamma målet och individers egna intressen kan påverka detta. (Axelrod 1982, i 
Bengtsson & Kock 2000)  
 
En definition av begreppet samarbete är kopplingarna som för två organisationer närmare 
varandra för att på så vis öka konkurrenskraften hos de båda. (Lynch 1990) En typ av 
samarbete är strategiska allianser där de inblandade organisationerna har sina egna strukturer 
men med vissa administrativa och sociala möten, där relationerna ses som väldigt nära. (Witt 
& Moutinho 1989 i Wang & Krakover 2008) I ett samarbete där aktörerna har ett gemensamt 
mål kan relationen ha en formell och informell karaktär. Ett formellt samarbete uppstår i form 
av strategiska allianser eller olika former av samarbeten/projekt. Informella samarbeten 
bygger på tillit och normer. (Bengtsson & Kock 1999) Det har tagits fram ett antal 
nyckelfaktorer som behövs för att en strategisk allians ska lyckas med det som eftersträvas. 
Balansen mellan partnerna inom alliansen gällande makt och kontroll är av betydelse 
(Harrigan 1988; Killing 1982, i Bengtsson & Kock 2000). För att en allians ska fungera är det 
även viktigt att ömsesidighet och rättvisa finns, samt förtroende för varandra, ett delat 
risktagande och ett gemensamt mål. (Lewis 1992) 
 
Deutsch (1973) menar att i en samarbetssituation är kopplingen till ett gemensamt mål så 
stark att alla antingen lyckas tillsammans eller går under tillsammans. Inom turism är 
samarbeten och gemensamma mål av stor vikt. Vanliga grupperingar inom turismbranschen är 
löst sammanbundna allianser så som regionala samarbeten eller lokala turismsamarbeten. 
(Prideaux & Cooper 2002) Tidigare studier har visat att det finns många fördelar med att 
samarbeta för att skapa en attraktiv turismprodukt. (Palmer & Bejou 1995) En studie 
genomförd av Von Friedrichs Grängsjö (2003) visade dock att de lokala företagen på en 
mindre destination ansåg att en samarbetsorganisation kan innebära långsamma beslut och att 
maktkonstellationer behålls. 

3.5 Strategi och mål 
Ett gemensamt mål bör finnas för att ett samarbete ska lyckas, det är även viktigt med en 
strategi för hur målen ska uppfyllas. Även på en destination är det viktigt med ett gemensamt 
mål och därför anses målkoppling vara relevant att behandla. Målkoppling är en teori som kan 
användas för att beskriva hur relationer utvecklas inom en organisation. (Tjosvold 1986) 
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Interaktionen mellan människor påverkar utfallet av arbetet. En positiv relation medför att en 
positiv syn på den andre partens framgång kommer att gynna en själv. En negativ syn bidrar 
till att den andres framgång ses som ett hot, något som kan medföra en negativ inställning. 
(Tjosvold, 1974,1983 i Tjosvold 1986) I positiva kopplingar delar parterna med sig av 
resurser och kunskaper, något som bidrar till en tillfredsställelse och ökad produktivitet hos 
båda parter. Det motsatta gäller ifall relationen är negativ, alltså mindre delgivning och en 
mindre konstruktiv relation. (Tjosvold 1986) De flesta situationer är en kombination mellan 
båda dessa situationer, det är dock den mest dominanta som direkt påverkar interaktionen. 
(Deutsch 1980, 1973 i Tjosvold 1998)  
 
En positiv målkoppling kan uppstå genom att ett gemensamt mål skapas, vilket ger de olika 
parterna något att tillsammans arbeta för. De får en förståelse för att ifall en annan aktör i 
samarbetet lyckas, bidrar till det gemensamma målet. Även en klar definition och uppdelning 
av olika arbetsuppgifter och roller i sammanhanget skapar en positiv målkoppling. En negativ 
koppling kan skapas på grund av knappa resurser till ett projekt/arbete och även svagt 
definierade mål kan bidra. Dåliga relationer inom arbetsgruppen är också en möjlig orsak till 
en negativ målkoppling. (Tjosvold 1986)  
 
Tjosvold (1986) menar att en väg till en positiv målkoppling är att påverka medlemmarnas 
attityder genom exempelvis belöningar och roller. De relationer som uppstått genom 
målkoppling ses som relativt stabila och kan vara av vikt att försöka uppnå. Målkopplingen 
har en positiv inverkan på medlemmarnas inställning och bidrar till en ökad produktivitet.  
 
Inom turism behövs samarbete för att skapa en destination och en enhetlig turismprodukt. 
(Von Friedrichs Grängsjö 2003) Interaktionen mellan organisationerna är betydande för att en 
destination ska utvecklas. (Frisk 2003) Det bör skapas en positiv målkoppling för att kunna 
utveckla relationen och verksamheten.  

3.6 Coopetition inom turism 
Coopetition är ett relativt nytt begrepp men fenomenet har funnits länge. (Walley 2007) Det 
har skett förändringar på marknaden, från en början var konkurrens det gällande synsättet, 
senare blev samarbete allt mer accepterat och nu anses de båda kunna kombineras. (Walley 
2007; Nevin 2003) Enligt Walley (2007) kan coopetition beskrivas som en relation mellan två 
eller flera organisationer som samarbetar samtidigt som de är konkurrenter. Med andra ord är 
coopetition en kombination mellan de välkända begreppen samarbete och konkurrens. 
(Kotzab & Teller 2003, i Walley 2007) En coopetitiv relation ses av Nevin (2003) som ett 
samarbete mellan konkurrenter som arbetar mot samma mål men utan att någon av parterna 
styr den dagliga verksamheten. Coopetition bygger på en delad avkastning, alla parter ska 
tjäna på att vara med. (Nevin 2003) 
 
I alla relationer mellan organisationer finns delar av både konkurrens och samarbete, men de 
kan vara outtalade, och det är när båda delarna är synliga som begreppet coopetition används 
(Bengtsson & Kock 2000). Hunt (1996 i Bengtsson & Kock 2000) menar att konkurrenter 
både kan konkurrera och samarbeta samtidigt och att det går att dra fördelar av båda 
relationerna. Även Von Friedrichs Grängsjö (2003) anser att fokus bör ligga på coopetition, 
då det är en fördelaktig relation speciellt på en destination inom turismbranschen. Enligt 
Nevin (2003) använder sig organisationer av coopetition för att besegra sina konkurrenter 
samtidigt som konkurrenterna i samarbetet tillsammans arbetar för att nya organisationer inte 
ska kunna etablera sig och därigenom gemensamt tjäna på situationen. En stor del av den 
tillfredsställelse som en organisation kan få av att konkurrera kan bli än större ifall den delas 
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med andra.  Ett samarbete bidrar till att organisationerna tillsammans kan konkurrera i stället 
för att försöka konkurrera ut den andra parten. (Deutsch 1973)  
 
Bengtsson och Kock (2000) menar att coopetition är den mest komplexa, men samtidigt den 
mest fördelaktiga relationen som konkurrenter kan ha. De påpekar dock att det är viktigt att 
särskilja de två delarna och hantera dem olika för att få ett positivt resultat. De menar att 
coopetition består av två olika interaktionssätt som är i konflikt med varandra, det vill säga en 
relation som är baserad på både fientlighet (skilda intressen) och vänskap (gemensamma 
intressen). För chefer i sådana förhållanden är det viktigt att förstå relationerna för att kunna 
skapa en passande strategi.   
 
En organisation med en stark position men som har knappa resurser bör enligt Bengtsson & 
Kock (1999) ägna sig åt en coopetitiv relation. Vidare menar de att genom en långvarig 
relation med coopetitiva förutsättningar kommer de inblandade att lära sig om varandra och 
vad de kan bidra med till relationen för att tillsammans utvecklas. Det har identifierats tre 
typer av coopetitiva relationer mellan aktörer. Dessa är ”cooperation-dominated relationship” 
där relationen till större del består av samarbete, ”equal relationship” där samarbete och 
konkurrens är lika fördelade och ”competition-dominated relationship” där konkurrens är den 
övervägande interaktionen. (Bengtsson och Kock 2000) Coopetition kan ha både ekonomiska 
och andra mer sociala utbyten. När företagen är fokuserade på samarbete är relationen baserad 
på formella arrangemang eller på tillit. Som motsats till detta är storleken och positionen aktiv 
när det gäller konkurrens. (Bengtsson & Kock 1999) 
 
I en studie utförd av Bengtsson & Kock (2000) där tre industrier undersöktes, visade det sig 
att konkurrenter samarbetar med aktiviteter som ligger långt från kunden, och konkurrerar 
gällande aktiviteter nära kunden. Det vill säga att de samarbetade med input aktiviteter som 
till exempel utveckling av material och transport, medan konkurrensen låg på output 
aktiviteter så som marknadsföring och försäljning. De såg även att det fanns exempel av det 
motsatta, men då var de två delarna i relationen uppdelade på olika affärsenheter, och olika 
marknader/produktområden. (Bengtsson & Kock 2000) Detta kan även kopplas till turism och 
Wang och Krakover (2008) tar upp att samarbete ligger långt från kunden i form av 
marknadsföringsaktiviteter, något som motsäger Bengtsson och Kock (2000). Den direkta 
försäljningen/konsumtionen däremot ses som konkurrensen på destinationen, nära kunden.  
 
Genom Frisks studie (2003) framkom det att företagare på lokal nivå bör fortsätta att 
konkurrera för att utveckla sin egen organisation och verksamhet. Dock bör de samarbeta på 
regional nivå för att stärka destinationen. I Wang & Krakovers (2008) studie framkommer det 
att organisationer ofta tenderar att fokusera mest på samarbete med andra företag när det 
gäller marknadsföringen av destinationen. Det ses inte så mycket på konkurrensen och den 
coopetitiva möjligheten med detta.  
 
Bengtsson och Kock (2000) menar att de två typerna av interaktion bör delas upp i aktiviteter, 
eftersom det är omöjligt att samarbeta och konkurrera inom samma aktivitet. Det kan även ge 
upphov till interna konflikter. Bengtsson och Kock (2000) menar att individerna i 
organisationen endast kan fokusera på en del i taget och att det kan vara fördelaktigt att dela 
upp organisationen i två team, för att de ska kunna hantera samarbete och konkurrens särskilt. 
I annat fall kan organisationen ta in en person utifrån, en mellanhand, för att lösa problemet. 
För att en coopetitiv relation ska kunna bli lyckad tar Nevin (2003) fram tre kritiska punkter 
att iaktta: (1) definition av målen för relationen, (2) ett öppet sinne och dialog och (3) sätta 
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upp delmål för att se att samarbetet (den coopetitiva relationen) är på väg åt det håll som 
önskats. 
 
Coopetition är inte alltid lyckat, och det kan finnas flera orsaker till detta. Att relationen inte 
fungerar kan till exempel bero på att en av parterna inte får ut det som förväntats, att 
konfidentiell information kommer ut, misstro, att målen går isär, eller att konkurrensen tar 
över. (Meyer 1998) Von Friedrichs Grängsjö (2003) menar att det är kundens behov som bör 
avgöra vilken typ av relation organisationer ska ha. Relationen coopetition är väldigt komplex 
och förhållandet innebär att de olika parterna måste kunna hantera motsägelsefulla roller. 
Inom organisationerna kan detta leda till rollkonflikter. (Dowling et al. 1996) Förhållandet 
kan även skapa spänningar mellan organisationerna gällande kunskapsöverföring, vilket kan 
påverka dynamiken mellan parterna. (De Wever et al. 2004 i Walley 2007) När det gäller 
turism kan det vara så att det inom en destination inte alltid är alla som vill delta i ett 
samarbete, vilket kan ge upphov till problem. (Von Friedrichs Grängsjö 2003) 
 
På en destination finns många företag och organisationer som konkurrerar men som samtidigt 
måste samarbeta för att skapa en attraktiv destination och en bra turismprodukt. Det kan dock 
vara svårt att skilja samarbete från konkurrens. (Von Friedrichs Grängsjö 2003) Företag ser i 
många fall endast ett perspektiv, antingen konkurrens eller samarbete. (Wang & Krakover 
2008) Det här är något som bör utvecklas anser Wang & Krakover (2008) som menar att en 
samverkansaktivitet hjälper destinationen att växa samtidigt som konkurrensen delar upp 
marknaden. Det är viktigt att fokusera på båda delar för att bidra till helheten samtidigt som 
de måste se till att själva få en del av den. En balans mellan konkurrens och samarbete är 
nödvändig för att på lång sikt få destinationen att överleva. (Palmer & Bejou 1995) En 
destination behöver koordinera de resurser och tillgångar som finns för att kunna erbjuda de 
attraktioner som efterfrågas vilket kräver både samarbete och konkurrens. (Wang & Krakover 
2008)  
 
När det gäller marknadsföring av en destination är förhållandet mellan konkurrens och 
samarbete av stor betydelse. Från turistens synvinkel kan destinationen anses ha en enhetlig 
turismprodukt, medan det inom destinationen pågår konkurrens mellan aktörerna på 
destinationen. Utvecklingen av destinationen avgörs om aktörerna endast ser varandra som 
rivaler eller om de kan samarbeta på olika nivåer. (Von Friedrichs Grängsjö 2003)  

3.7 Drivkrafter för coopetition  
Walley (2007) argumenterar att coopetition är en fördel för de företag som samarbetar och 
konkurrerar, men även för deras kunder. Walley (2007) menar att det kan uppstå en ”win-win-
win” situation om företagen är medvetna om att kunden är en del av relationen. Studier har 
visat att coopetition är ett sätt för konkurrenter att lyckas med något de inte skulle klarat 
själva. (Bagshaw & Bagshaw 2001) Det handlar ofta om ekonomiska faktorer men även andra 
utbyten så som informations- och socialt utbyte kan ta fram fördelar. (Bengtsson & Kock 
1999) 
 
Nevin (2003) menar att det finns specifika förutsättningar som gör att en coopetitiv relation är 
att föredra. Till att börja med har teknologin gått framåt så mycket att det skapat nya 
möjligheter till sammanslagningar och det finns inga klara gränser för konkurrens. 
Möjligheterna att kommunicera har utvecklats i och med en ökad globalisering, något som 
ändrar förutsättningarna till samarbeten. Nya marknader skapas men även nya konkurrenter 
uppstår. En ökad konkurrens samt högre krav och mer makt från konsumenter ökar kraven på 
ledningen i organisationer. Dock kan företag ha knappa resurser och för lite tid till att 
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genomföra denna kompetensutveckling. En lösning kan då vara att samarbeta med 
konkurrerande organisationer för att uppfylla dessa krav. Ett ökat antal organisationer som 
lyckas förbättra utvecklingen av sitt och andra företags verksamheter som ingår i en allians 
ger motivation till andra att följa detta exempel. Det kan även ses som ett måste att ingå 
allianser för att överleva när många andra på marknaden har gjort detta. (Nevin 2003) 
 
Företag måste konkurrera till viss del för att kunna agera effektivt, men även samarbete är 
nödvändigt för att kunna skapa långsiktiga relationer. (Kanter 1994) En coopetitiv relation 
baseras ofta på samarbete och bildas för att skapa värde, konkurrensen i sin tur används för att 
ta marknadsandelar. (Nalebuff & Brandenburger 1997; Bagshaw & Bagshaw 2001) 
Bengtsson och Kock (2000) och Nevin (2003) menar att företag deltar i coopetitiva relationer 
för att det är fördelaktigt. Konkurrens ger fördelar som innovation, nya produkter och 
marknader, medan samarbete ger fördelar som tillgång till resurser, delad kompetens och 
kunskap, rykte och tid samt kostnadssparande. De menar även att coopetition innebär att 
organisationerna kan stanna inom det område de är bäst på och samtidigt erbjuda flera 
möjligheter.  

3.8 Multilevel teori 
Multilevel teori behandlar integrationen mellan ett mikro- och makroperspektiv. Där mikro 
fokuserar på individer och grupper medan makro fokuserar på organisationer och miljön runt 
omkring. (Klein et al 1999) Teorin kan hjälpa till att förklara varför vissa händelser inträffar 
på en viss nivå eller var de kan inträffa. Det är bra att veta hur de olika aktörerna inom en 
organisation/samarbete kan tänkas agera, för att organisationen som helhet ska kunna dra 
nytta av det. (Klein et al 1999)  
 
Rousseau (1985) menar att isomorfism uppstår när samma relation kan användas på flera 
nivåer för att beskriva hur en struktur fungerar. Om en individ eller enhet uppfattar en 
situation på ett sätt ska den fungera på samma sätt på en aggregerad nivå. Ett fenomen har 
samma betydelse oavsett på vilken nivå den används, så kan isomorfism enkelt beskrivas. 
För att en jämförelse mellan olika nivåer ska kunna genomföras ska både den oberoende och 
beroende variabeln endast variera mellan och inom en nivå. Alltså att den kommer att ge 
samma utslag på en nivå som på en annan. (Klein et al 1994) House et al (1995) menar att om 
isomorfism kan konstateras över flera nivåer, kan forskaren förklara mycket gällande hur 
organisationer fungerar. Vidare har identifierande av isomorfism inom organisationer en stor 
del i förklarandet av beteende inom dessa. Isomorfiska modeller säger att relationen mellan 
två eller flera variabler på en nivå är upprepade på en annan nivå. (Klein et al 1999) Det vill 
säga att ett fenomen som finns på en nivå kan överföras till en annan. Dock finns det kritik 
mot detta som påstår att modellerna förenklar för mycket och för att bli trovärdiga måste de 
bevisa något mer än det som inte är för uppenbart. Det kan också vara svårt att se hur 
förhållandet verkligen ser ut mellan de olika nivåerna. (Klein et al 1999) Multilevel teori 
handlar om att visa funktioner på en nivå som kan generaliseras till en annan nivå. (Rousseau 
1985) En multilevel modell hjälper forskaren att hantera den komplexitet som finns i en 
analys av flera nivåer. (Klein et al 1994) 
 
De barriärer som kan vara till nackdel i utvecklandet av en multilevelstudie är den mängd 
olika områden att studera och läsa. Om forskaren har ett grundintresse i ett mikroperspektiv 
kan det vara svårt att se det stora makroperspektivet. Det kan vara svårt att hitta den optimala 
kompromissen mellan de båda perspektiven. En annan orsak som kan försvåra/försämra 
arbetet är datainsamlingen, det behövs flera olika metoder för att få in acceptabla data. På 
grund utav att angreppssättet multilevel teori är relativt nytt blir inte kraven att hålla hårt på 
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metoderna för insamling lika stora. Detta för att främja utvecklingen av teorin. (Klein et al 
1999)    
 
För att kunna få turismen i en region att växa måste aktörerna på ett bra sätt samspela och 
utveckla den coopetitiva relationen. Med andra ord måste det ske ett samspel mellan 
kommuner samt kommuner och företag eftersom det är betydande för utvecklingen av 
turismprodukten. Se modell för angrepp nedan.  
 

Region

Kommun Kommun

Företag

Kommun

Företag Företag

Coopetition

 
 
Figur 3. Samspel inom den coopetitiva relationen på flera nivåer 
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4. Praktisk metod 
Först ges en presentation av processen för studien och sedan kommer en mer djupgående 
beskrivning av de olika delarna i processen. Det vill säga förstudie och val av fallstudie och 
hur vi gått till väga med intervjuer. Sedan diskuteras trovärdigheten. 
 
Intresse för coopetition fanns inför studien och därför tog arbetet sin början i litteratursökning 
vilket sedan fortgått under hela processen. Vi utgick från att en fallstudiedesign skulle passa 
bäst för en studie om coopetition. För att sedan gå vidare söktes möjliga fall att studera där vi 
kritiskt diskuterade om fallstudiedesign var den mest lämpliga metoden. Efter att ha funnit ett 
möjligt fall kontaktades två personer som kunde svara på ett antal frågor. Detta för att kunna 
avgöra om fallet var relevant att gå vidare med. Bedömningen blev att fallet var intressant och 
respondenter från kommunerna som skulle intervjuas kontaktades. När syftet och valet av 
fallstudiedesign var fastställt började teorier behandlas och en intervjumall arbetades fram. 
Sedan genomfördes intervjuer på plats med de olika kommunrepresentanterna. Efter detta 
sammanställdes intervjuerna och slutligen analyserades det insamlade materialet.   

4.1 Förstudie 
En förstudie kan hjälpa undersökaren att se vilken form av design som är lämplig samt vilket 
fall som bör studeras. Förstudien ska bidra till att öka förståelsen för problemen inom det 
område som kan vara relevant att användas i studien. (Yin 2003) Denna förstudie 
genomfördes för att först och främst hitta ett fall och sedan för att få en bakgrund samt att 
undersöka om fallet kunde hjälpa oss att besvara syftet. I en förstudie kan frågorna ofta vara 
mer generella och de kan ge svar på vilken design som ska användas. (Yin 2007) Vi ansåg 
också att förstudien kunde bidra till att avgöra om fallstudiedesign var ett lämpligt val av 
metod. För att genomföra en studie behövs vissa förkunskaper för att kunna konstruera frågor 
som kan bidra till att besvara syftet. (Yin 2003) Med andra ord behövdes bakgrunden för att 
kunna avgöra vilken inriktning studien skulle ha, samt för att kunna skapa intressanta 
intervjufrågor till kommande studie. Det första steget i förstudien var att hitta ett fall genom 
att leta information via Internet. Via telefon kontaktades Karl-Johan Ottosson, kommunchef 
för Vilhelmina kommun och från honom ville vi få svar på vilka samarbeten kommunerna 
har. Genom detta samtal framkom att det fanns ett samarbete inom turismen i Södra Lappland 
mellan kommunerna Dorotea, Åsele och Vilhelmina.  
 
Sedan kontaktades Johan Hagelberg, flygplatschef på Sagadal flygplats för mer information 
och förståelse om samarbetet. Hagelberg ansågs relevant att kontakta på grund av att han stod 
som ansvarig utgivare för hemsidan Södra Lappland och för att han ansågs kunna svara på 
frågor om just detta samarbete.1 Genom detta framkom att samarbetet i huvudsak gällde 
turismnäringen. Det framkom även att det finns en turismgrupp med ett antal ansvariga 
personer från varje kommun. Vi fick ta del av kontaktuppgifter till personerna i gruppen vilket 
medförde att vi valde att fortsätta med detta fall. 
 
Med hjälp av de kontaktuppgifter som vi fick kunde förstudien gå vidare. Den samordnande 
för turismgruppen Bertil Westerlund kontaktades för att få mer djupgående information om 
samarbetet. Frågor som ställdes handlade om bakgrunden till samarbetet och hur de arbetar 
idag.  
 

                                                 
1 www.sodralappland.se 
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Nedan presenteras den insamlade informationen till förstudien. Karl-Johan Ottosson, 
kommunchef i Vilhelmina svarade på ett antal frågor via telefon. Ottosson sa att samarbetet 
kommunerna emellan har pågått under minst tjugo år och det finns olika typer av samarbeten, 
ett av dessa gäller turism. Trekommungruppen har genomfört en förstudie där bland annat 
alternativet sammanslagning var ett alternativ, men det är inte aktuellt 
dagsläget. De har också tidigare haft en anställd som samordnare för samarbetet i 
näringslivsfrågor. Södra Lappland är det som finns kvar av detta, menar Ottosson. 
 
Bertil Westerlund, turismansvarig i Dorotea kommun, och även sammankallande i 
turismgruppen för Södra Lappland svarade på ytterligare frågor. Han sa att samarbetet 
gällande näringsliv har pågått under cirka sex år. Westerlund bekräftade också att det har 
gjorts en förstudie om en sammanslagning av de tre kommunerna.  
   ”Vi (kommunerna) har insett att ska man lyckas måste man samarbeta – det ger oss mer.” 
Vidare fortsatte han berätta om turismsamarbetet.  
   ”Länsindelningen är inte intressant, de enskilda kommunernas varumärken blir inte lika 
starka som Södra Lappland. Man måste synas på de rätta ställena”. Nu har destinationen 
etablerat sig på marknaden. Westerlund anser att flygplatsen Sagadal är en viktig knytpunkt 
för regionen, då flygplatsen har charterflyg och de resande kan få transport med taxi och buss 
till och från de olika kommunerna. Westerlund menar att samarbetet har varit lyckat.   
 
Södra Lappland har en samordnande turismgrupp där det finns representanter från de olika 
kommunerna. Westerlund berättade att samarbetet bland annat handlar om övergripande 
strategiska frågor som infrastruktur. Tidigare fanns en grupp där kommuner och näringsliv 
satt i samma grupp, men den lades ned. Nu har kommunerna istället kontakt med näringslivet 
och skapar förutsättningar för dem.  
 
Ytterligare information samlades och vi fick ta del av Södra Lapplands strategiplan (se bilaga 
2), som gav oss en bättre grund för att skapa mer relevanta intervjufrågor. Via förstudien kom 
vi fram till att intervjuer var en lämplig metod, då de med rätt typ av frågor kan ge 
information på djupet, vilket passar vår tolkande kunskapssyn. Utifrån förstudien kunde vi 
även avgöra vilka personer som var mest lämpliga att intervjua, det vill säga en representant 
från vardera kommun som sitter med i turismgruppen. Mer ingående förklaring om dessa val 
kommer under kommande kapitel om fallstudie och intervjuer. 

4.2 Fallstudie 
I denna studie har en fallstudiedesign valts för att det kan ge ”djupgående insikter om en viss 
situation och hur de inblandade personerna tolkar denna.” (Merriam 1994, s.9) En 
falsstudiedesign har flera fördelar och metoden kan användas för att systematiskt studera en 
företeelse/situation och skapa bättre förståelse. (Merriam 1994) Med en fallundersökning kan 
teorier både utvecklas och prövas, och det går att använda sig av både kvantitativ och 
kvalitativ information. (Merriam 1994; Jonsson 1999) Att använda fallstudie som metod 
innebär också att forskaren kan samla mycket information om ett fåtal fall. (Glaser & Strauss 
1967, i Bengtsson & Kock 2000) 
 
Vidare anses metoden passande för just ämnet coopetition. Walley (2007) föreslår 
fallstudiedesign som ett sätt att gå tillväga för att ta fram mer information om coopetition då 
det finns ett begränsat antal teorier. För att styrka detta har vi även funnit att många studier 
(Bengtsson & Kock 1999, 2000; Wang & Krakover 2008) använder sig av en fallstudiedesign 
för att studera coopetition. 
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Fallstudiedesign anses också som en bra metod för denna undersökning därför att den ger ny, 
djupgående information om relationer och coopetition. Att den organisatoriska händelse Södra 
Lappland ses som ett aktuellt och relevant fall som kan bidra till att uppfylla syftet förstärker 
valet av design. Yin (2003) menar att en sorts fallstudie kan beskriva ett extremt eller ett unikt 
fall. Vi ser delvis att det valda fallet är unikt då samarbetet gäller en aggregerad nivå som 
kommuner, något som vi inte funnit i tidigare studier om coopetition. Ytterligare en anledning 
till varför vi har valt Södra Lappland som studieobjekt är tillgången till nyckelpersoner som 
var villiga att ställa upp för intervjuer. Vi anser att det är intressant att studera hur 
representanter från turismgruppen ser på samarbetet och använder sig av coopetition. Att 
samarbetet gäller på kommunnivå och inte är ett initiativ från näringslivet gör det hela än mer 
intressant.     
 
Syftet med studien är att svara på frågorna varför och hur, det är enligt Yin (2003) då lämpligt 
att använda sig av fallstudiedesign för att svara på dessa forskningsfrågor. Med fallstudien vill 
vi försöka skapa förståelse för vad som ligger bakom coopetitiva relationer och hur det visar 
sig i praktiken. Vi vill närmare förstå de mindre kommunerna och hur de samspelar med 
region och företag. Dessutom vill vi förstå drivkrafterna till coopetition och hur relationen kan 
utvecklas. För att få en djupare förståelse och för att kunna tolka insamlad information, ansågs 
fallstudie som det bästa alternativet för att uppnå syftet eftersom en fallstudie kan ge rik 
information som ger underlag till tolkning. Då vi vill ta fram en studie på flera nivåer ansågs 
fallstudie kunna ge ett brett informationsunderlag, trots begränsningar av tid. Ett tillägg hade 
varit att även intervjua företag för att få ett ännu bättre underlag till tolkning, men då fler än 
tre företag (ett från vardera kommun) ansågs behövas för en rättvis bild, beslöt vi att fokusera 
på kommunernas representanter och deras syn på samarbetet. Ett större urval skulle kunna ha 
samlats in via enkäter men ofta bidrar enkäter med bortfall och eftersom regionen är så pass 
stor hade det inneburit ett krävande arbete.  
 
En tolkande fallstudie har delar av beskrivande information som används för att visa och 
stödja de begrepp som ansetts vara relevanta för studien. Forskaren samlar sedan in 
information som senare kan användas för att göra en tolkning av fenomenet. Flera olika källor 
kan användas för att skapa en tydligare bild och för att analysera det empiriska materialet. 
(Merriam 1994) Detta förhållningssätt kan ses som träffande för den studie som genomförts. 
En mängd data har samlats in genom intervjuer men även från offentliga dokument och 
sekundärdata kopplat till fallet. Denna information har sedan analyserats och tolkats mot de 
teorier som använts i studien. Även Yin (2007) anser att en styrka med fallstudiedesign är 
möjligheten att använda många olika datakällor. Insamling av data från flera källor har gjorts 
för att få ett större djup i studien och vi har valt att inte fråga uppenbara frågor som vi själva 
kan ta reda på för att under intervjuerna kunna fokusera på det som inte går att få reda på 
genom andra tillvägagångssätt.    
 
Enligt Jonsson (1999) är en genererande fallstudie en design som syftar till att komma fram 
till en teori som senare ska kunna prövas i andra liknande fall. Denna studie kommer att vara 
förberedande för andra studier till viss del, men det som är det mest intressanta är att den ger 
en ny insikt inom begreppet coopetition på en aggregerad nivå och hur den samspelar med 
andra nivåer. Vi ser Södra Lappland som en coopetitiv relation mellan tre parter, vilka 
samspelar på företags-, kommun- och regionnivå. Relationerna inom samma nivå, till 
exempel kommun är också intressant där fokus ligger på konkurrensen och hur samarbetet 
fungerar. Slutsatserna ska kunna användas av kommuner för att reflektera över sin situation 
och se hur de kan använda sig av begreppet för att bli mer konkurrenskraftiga och uppfylla 
sina kommuners och regionens mål.  
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Forskare kan enligt Yin (2003) använda sig av en sluten eller flexibel design av fallstudier. 
Den slutna handlar om att oavsett vad som kommer fram under arbetets gång så håller 
forskaren sig till den ursprungliga planen. En flexibel design betyder att det tillvägagångssätt 
som används kan komma att ändras i och med att nya intressanta vinklingar och information 
framkommer under arbetets gång. Ett tydligt exempel är att vid en intervju kan respondenten 
eller informanten berätta något som gör det nödvändigt att intervjua en till person eller läsa en 
specifik bok. Dock måste forskaren vara uppmärksam på att en ny infallsvinkel kan påverka 
hela studien och dess fokusering, det är viktigt att vara medveten om detta och göra klart att 
syftet uppfylls. Under studiens gång har det framkommit nya uppslag för vem som bör 
intervjuas och med hjälp av ny information har ytterligare kunskap samlats in. Dock har hela 
tiden fokus legat på att se till att syftet uppfylls, men angreppssättet har förändrats i och med 
att vi fått tillgång till dokument och ny spännande litteratur, även intervjuerna har bidragit till 
att vi omformulerat hur angreppet ska ske och analyseras.  

4.3 Intervjuer och urval 
Vårt primära sätt att samla data har varit via intervjuer då det är en av de mest betydande 
datainsamlingsmetoderna för fallstudier. (Yin 2007) Då vi har en hermeneutisk kunskapssyn 
ansågs valet av intervjumetod passa då det bidrar till tolkning och förståelse om 
respondenterna. Den information som vi vill samla in är av en viss karaktär gällande en 
coopetitiv relation av personer som har kunskap om just det ämnet. ”I kvalitativa fallstudier är 
det huvudsakliga syftet med en intervju att få en viss typ av information. Forskaren vill ha 
reda på vad någon annan vet, tycker, vill eller överhuvudtaget tänker på.” (Merriam 1994, 
s.86) Vi har valt att intervjua fyra personer med koppling till fallet. I grunden har de tre 
kommunerna i fallet valts ut selektivt, på grund av att dessa kommuner ansågs intressanta att 
studera just för att de har en coopetitiv relation och kan till viss del representera andra 
liknande relationer. Vidare har även intervjupersonerna valts ut med ett selektivt urval, då de 
ansågs kunna hjälpa oss att uppfylla syftet. Samtliga respondenter är representanter för 
vardera kommun, samtidigt som de representerar turismgruppen och de ansågs kunna ge 
relevant information eftersom de är insatta i samarbetet. Turismgruppen består av åtta 
personer, varav två personer i Dorotea respektive Åsele och fyra personer i Vilhelmina. Vi 
tyckte det var viktigt att få med en person från vardera kommun, och valde därför ut en person 
från kontaktlistan från vardera kommun. Den fjärde personen som intervjuades kom till på 
plats för intervjun. (Johan Hagelberg, Flygplatschef, Sagadal) Vi tog då ställning och kom 
fram till att denna respondent skulle bidra till studien, eftersom även han representerade 
turismgruppen.  
 
För att som forskare kunna få en bättre förståelse för respondenterna och deras situation 
beslöts att intervjuerna skulle genomföras på plats i respektive kommun. En personlig kontakt 
kan anses ge fördel då forskaren får en bild av respondenten. Att vara på plats hos 
respondenten kan göra att denna person känner sig mer bekväm och intervjun kan ge ett bättre 
resultat än om telefonintervju skulle ha genomförts. För att få breda svar som kan ge goda 
underlag till tolkning, användes semistrukturerade personliga intervjuer. Semi-strukturerade 
intervjuer gör det möjligt att avvika från de förbestämda frågorna, eller ta dem i en annan 
ordning, samt lägga till andra frågor. En intervjuguide med förbestämda teman är dock 
fördelaktig då intervjun blir mer öppen. (Bryman 2002) Men det är viktigt att hålla koll på 
intervjuguiden så att inte någon fråga faller bort. (Yin 2007) Det valda sättet att intervjua 
bidrar till att respondenten får möjlighet att uttrycka sig relativt fritt vilket ger en god 
uppfattning om helheten och dess delar vilket är viktigt inom hermeneutiken.  
 



 22 
 
 

För att få objektiva svar från respondenterna bestämdes att inte informera om frågorna innan, 
utan berättade endast kort om att arbetet handlar om coopetition och att fallet som valts var 
Södra Lappland. Att skicka frågorna innan kan leda till mer vinklade svar från respondenten, 
då denne haft tid att tänka över svaren. Om respondenten inte får tillgång till frågorna innan, 
kan man gå miste om information, men det är mer troligt att svaren blir spontana.  

4.3.1 Intervjufrågor 
Innan intervjuerna genomfördes, skapades frågor som bearbetades noga för att kunna få ut så 
mycket som möjligt av intervjun. Det är viktigt att formulera frågorna så att syftet med 
intervjun kan uppnås. (Yin 2007) Vi utgick från syfte, teori och förstudie för att kunna avgöra 
vilka frågor som skulle tas med. En intervju för en fallstudie har ofta öppna frågor gällande 
fakta samt respondentens syn på situationer. (Yin 2007) Det frågeformulär som skapades hade 
relativt öppna frågor för att de ska kunna bidra till en tolkande ansats. (se bilaga 1) 
 
Enligt Patton (1987) är det viktigt att ta med bakgrundsfrågor för bättre förståelse. 
Intervjuformuläret skapades så att de första frågorna handlade om bakgrund, det vill säga om 
intervjupersonerna, fakta om samarbetet och hur utvecklingen för Södra Lappland sett ut. 
Detta kan kopplas till den hermeneutiska cirkeln (se fig.1), för att kunna förstå helheten måste 
även delen förstås. 
 
Följande frågor i frågeformuläret togs med för att få en bild över hur relationen mellan de tre 
kommunerna i Södra Lappland fungerar och för att kunna besvara syftet gällande den 
coopetitiva relationen. Vi skapade frågor gällande konkurrensen mellan kommunerna och hur 
regionen i stort fungerat. Detta för att se hur samarbetet fungerar och om det finns spänningar 
mellan parterna som kan bidra till att det kan vara problematiskt att fortsätta med relationen 
på det sätt som görs idag. Även frågor om likheter och skillnader ställdes för att få fram 
eventuella konflikter. Det var även intressant att se om de idag ansåg sig ha någon form av 
coopetitiv relation. Vi hade ingen fråga som direkt ställdes om detta utan genom att fråga om 
konkurrens och samarbete ansåg vi att det skulle komma fram. Den föreställning vi hade inför 
arbetet var att fokus troligtvis låg på samarbetet och att tankarna på konkurrens inte var 
framträdande. Genom detta var vi tvungna att anpassa frågorna där vi på ett öppet sätt frågade 
om hur de såg på konkurrensen mellan kommunerna och företagen inom regionen.  
 
De prioriterade frågorna skapades i tre nivåer, för att få med region-, kommun- och 
företagsnivå. Samma fråga ställdes tre gånger, först om regionen, sedan om kommunen och 
till sist även samma fråga om företagen i kommunen. Detta gjordes för att få ut ett multilevel 
perspektiv (se kap. 3.8) på svaren och bättre förstå hur respondenterna uppfattar de olika 
nivåerna. Det var även nödvändigt för att få fram hur samspelet mellan de tre nivåerna 
fungerar.   
 
Vid utformningen av intervjufrågorna användes SWOT-analysen som en grund för att kunna 
identifiera drivkrafter för samarbetet. En SWOT-analys kan användas för att se vilka styrkor 
och svagheter, samt möjligheter och hot som en organisation eller en marknad har. (Johnson 
et al. 2008) Frågor utifrån SWOT-analysen ansågs kunna ge en bra grund för att få en 
uppfattning om hur respondenterna såg att den coopetitiva relationen kan utvecklas. Frågor 
om eventuella problem och hot tyckte vi var bra därför att de ger en bild av konkurrensen, 
samt ge uppslag för vad som kan förbättras.  
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4.3.2 Genomförande 
Den första intervjun genomfördes på Sagadals flygplats i Vilhelmina kommun, den planerade 
intervjun var med kommunrepresentanten från Vilhelmina, Mats Grönlund. När vi kom till 
intervjun föreslog Grönlund att även flygplatschef Johan Hagelberg som vi tidigare haft 
kontakt med via e-post skulle delta. Hagelberg kan ses som en representant för Vilhelmina 
kommun och sitter också med i turismgruppen. Det här såg vi som en förstärkning av 
intervjun då vi kunde få fler inblickar från kommunens och flygplatsens synvinkel med 
flygtrafiken som anses vara ”navet i regionen”. Intervjun genomfördes i fikarummet på 
flygplatsen. I början var det lite spring och ljud som kan ha påverkat respondenterna och 
intervjuaren, dock lugnade det ner sig efter cirka fem minuter och fortsatte så resterande del 
av intervjun. De två respondenterna kompletterade varandras svar på ett bra sätt. Efter 
avslutad intervju fick vi se omarbetningar av Södra Lapplands hemsida på Hagelbergs kontor, 
där alla kommunerna kommer att ha en likadan bakgrund när besökare länkas vidare från 
regionens sida. Även omarbetningar av logotypen fick vi ta del av. Respondenterna verkade 
lugna och villiga att svara på frågor, det var uppenbart att ämnet var av högsta intresse för 
båda två. Vidare hade turismgruppen och samtliga respondenter haft ett möte samma dag i 
Dorotea, vilket kan ha bidragit till en ökat insikt och aktualitet i ämnet.      
 
Den andra intervjun genomfördes på kommunhuset i Dorotea, på kontoret hos Bertil 
Westerlund. Under intervjun svarade Westerlund i telefonen en gång, vilket dock inte anses 
ha påverkat intervjun. Den tredje och sista intervjun genomfördes med Stig-Anders Hansson 
på ett konditori i Åsele. Det var lite ljud runt omkring, men det var inget som besvärade. Även 
dessa två respondenter var tydligt engagerade och intresserade i ämnet. Samtliga intervjuer 
pågick i ungefär en timme och gav mycket intressant information. 
 
Intervjuerna spelades in på bandspelare och en av oss intervjuade medan den andre 
antecknade och lade in följdfrågor vid tillfälle. I det stora hela följdes frågeformuläret, men i 
vissa fall lades en fråga till och någon utelämnades. Detta för att respondenterna berörde 
något intressant eller redan nämnt det som nästa fråga skulle ta upp. Under intervjuerna tänkte 
vi på att hela tiden försöka ge respondenterna utrymme och låta dem tala till punkt, så att 
deras syn av situationen skulle komma fram.  
 
Intervjuerna skrevs ned ordagrant för att sedan redovisa de delar som var aktuella för att 
besvara syftena med studien. Om de tillfrågas igen kan spontaniteten försvinna och svaren 
ändras, både strukturen och tidsåtgången kan komma att påverkas. 

4.4 Trovärdighet 
Med validitet menas att studien ska mäta det som är avsett att mätas. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2006) När det gäller kvalitativa studier kan det passa bättre att fråga sig 
om studien undersöker det som var meningen att undersökas. (Pervin 1984 i Kvale 1989) Det 
som avses med studien är att hitta en förståelse för hur respondenterna ser på sin situation. Ett 
av de sätt vi ökat validiteten på är hur respondenter valts ut. Ett selektivt urval har använts för 
att hitta personer som är insatta i turismsamarbetet som fallet behandlar. (se kap. 4.3) 
 
Vi anser att det inte är intressant att generalisera i denna studie, utan vi vill hitta insikter och 
förståelse. Vi menar dock att studien går att användas såväl inom turismbranschen som inom 
andra branscher. Kommuner kan ta lärdom av detta, men slutsatserna kan användas av flera 
typer av organisationer och geografiska områden. För att kunna få en god replikerbarhet på 
studien ska det beskrivas hur forskaren gått till väga vid intervjuerna, vem som intervjuats och 
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hur frågorna ställts. (Yin 2003) Dessa kriterier har uppfyllts genom en beskrivning för att göra 
studien möjlig att genomföra igen (se kap. 4.3).  
 
Eftersom intervjupersonerna har relationer till varandra kan intervjuerna komma att bli av en 
bekräftande karaktär där personer undrar vad de andra har sagt om det eller säga ”det kan du 
väl fråga han om”. Detta har dock inte inträffat under intervjuerna. Det finns en risk att 
forskaren tar intryck av respondenten och tappar sin objektivitet. Genom att vi var två 
personer som genomförde intervjuerna kan denna felkälla minskas då vi ”bevakar” varandra 
för att se ifall frågorna hamnar på fel spår, detta gäller även vid tolkningen av de data som 
samlats in.  
 
När kvalitativa data samlas in kan det uppstå motstridiga uppgifter, en intervjuad person kan 
vara påverkad av någon eller att det gått lång tid sedan den specifika händelsen. Detta kan 
leda till att uppgifterna blir osäkra. (Alvesson & Sköldberg 1994) När empiriskt material från 
intervjuer samlas in och tolkas kan det vara viktigt att tänka på ett antal faktorer. Det är viktigt 
att se i vilken grad de personer som ger data vinklar informationen, vilket kan genomföras 
genom att se på personens situation och bakgrund. En forskare bör eftersträva att hitta källor 
som ligger nära i tid och rum och som inte kan ha förvrängts via flera informationsled. 
(Alvesson & Sköldberg 1994) Vi har endast intervjuat personer på kommunnivå vilka även 
får svara på hur företagsnivån fungerar. Detta kan ge en vinkling till fördel för dem själva. 
När vi tolkar är vi medvetna om att respondenterna kan framställa sig i god dager. 
Intervjuerna kan anses tillförlitliga för att respondenterna hade samma vecka haft möte med 
turismgruppen och visste inte om att flera från gruppen skulle intervjuas. Att de just haft 
mötet gjorde att de var insatta i arbetet kring turismgruppen och kunde ge aktuell information. 
Tre av fyra respondenter har varit med i turismgruppen i ungefär fyra år, vilket gör att de 
anses kunna ge relevanta svar och vara kunniga inom området. Representanterna från 
turismgruppen ses som förstahands källor för hur kommunen och regionen fungerar. Däremot 
ser vi de som andrahands källor i och med att inte är direkt med i det operativa arbetet hos 
företagen.   
 
När en fallstudie ska genomföras är det viktigt att forskaren är medveten om vad som kan gå 
fel. Dels kan forskaren själv tolka intrycken på olika sätt vilket kan påverka resultatet. Med 
andra ord måste forskaren känna av situationen och sammanhanget, och även vara känslig 
mot den information som samlas in. Det är även viktigt att forskaren har ett öppet 
förhållningssätt då det inte finns några klara strukturer för hur en fallstudie ska genomföras. 
Under processen bör de olika stegen noga bedömas. En annan viktig aspekt vid framställning 
av fallstudier är att vara bra på att lyssna och kommunicera. (Merriam 1994) Genom 
intervjuerna har vi försökt få respondenterna att tala så mycket som möjligt själva för att det 
ska vara deras syn på situationen. Det som vi gjort för att reducera de potentiella felaktigheter 
gällande metodproblem, är att hela tiden ha i tankarna att dessa personer är representanter för 
kommunen och regionen därmed kan de i första hand svara för dem, detta har dock inte 
hindrat oss från att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information som har erhållits. Det 
anser vi endast har förbättrat studien i hänsyn till de begränsningar som den har. Med tanke på 
det hermeneutiska angreppssätt som studien har är det väldigt viktigt att se vad som kan gå fel 
vid tolkningen av den insamlade informationen. Det är en stor mängd data som samlats in och 
denna har bearbetats för att öka förståelsen och läsbarheten i texten.  
 
Samarbetet är relativt nytt vilket kan ha bidragit till att den coopetitiva relationen har varit 
svår att se. Om samarbetet skulle ha pågått under en längre tid kunde mer utfallsenliga svar ha 
erhållits. Det är svårt att avgöra om den coopetitiva relationen är bra för samarbetet, det som 
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dock stärks på grund av detta är att vi kan komma med implikationer genom teorier inom 
ämnet och komma med förslag till hur relationerna kan utvecklas.  
 
Vi har funnit alternativa tillvägagångssätt för att svara på syftet, dock utifrån den tolkande 
kunskapssyn som studien har och för att svara på syftet ansågs fallstudie med personliga 
intervjuer vara det bästa angreppssättet, då det naturligt ger insikt och förståelse i ämnet. En 
litteraturstudie gällande vad som finns skrivet om ämnet kunde ha genomförts på ett 
fördelaktigt sätt. En negativ aspekt sett till en litteraturstudie är att den inte kommer att 
erbjuda ny information, utan endast en ny tolkning av vad som tidigare undersökts. Detta är 
heller inte ett alternativ för att uppnå studiens syften. Att använda sig av en 
enkätundersökning är ett tillvägagångssätt som skulle kunna ha använts för att inhämta 
information som senare kan behandlas i en analys och besvara vårat syfte. Till exempel skulle 
enkäter kunna ha skickats till flera parter i regionen Södra Lappland. Detta skulle ge en större 
population vilket skulle innebära en bredare bild. Dock kan bortfall vara ett stort problem med 
en enkätundersökning. Vid en sådan metod är det även av yttersta vikt att frågorna är väl 
utformade och att respondenterna kan skriva och uttrycka sina åsikter om konkurrens och 
samarbete. Det skulle i så fall vara öppna frågor för att kunna tolka och via detta tappar 
forskaren den personliga kontakten och möjligheten för respondenten att få otydliga frågor 
förklarade för sig. Vi anser också att en djupare insyn i samarbetet, med ett fåtal respondenter 
är bättre lämpat för att uppfylla syftet. Detta uppnås bäst med hjälp av en fallstudiedesign. 
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5. Empiri 
Nedan visas en kort beskrivning av samarbetet samt information om kommunerna och 
företagen. Delar av Södra Lapplands strategiplan redovisas och de intervjuer som 
genomförts med utvalda personer har sammanställts. Först presenteras utvecklingen där vi 
sammanställt flera av respondenterna och sedan hur de fyra respondenterna från 
kommunerna enskilt ser på de olika nivåerna.  

5.1 Turismsamarbetet Södra Lappland 
Samarbetet mellan de tre kommunerna Dorotea, Åsele och Vilhelmina kallas Södra Lappland. 
De samarbetar för att öka turismen till regionen men även för att locka nya invånare. 
(Strategiplan destination Södra Lappland 2008) Dessa kommuner är geografiskt angränsande i 
södra Lappland i Sverige och har en gemensam befolkning på 13 478 personer. Dorotea 
kommun har 2993 invånare, Åsele kommun 3265 invånare och Vilhelmina kommun 7220 
invånare. (SCB 2007b [Internet])  
 

 
 
Figur 4. Karta över Västerbotten Källa: Västerbotten 2008 [Internet]  
 
”Inom regionen omfattar turistnäringen en av de näringar som skapar ett flertal arbetstillfällen 
och är därigenom en mycket viktig del för kommunernas utvecklingsmöjligheter. Rese- och 
turistindustrin är en näring som omfattar verksamheter inom ett stort antal olika branscher i 
näringslivet. Gemensamt för verksamheterna är att de levererar varor och tjänster avsedda för 
människor som utövar turism.” (Strategiplan destination Södra Lappland 2008) Totalt har 
Åsele, Dorotea och Vilhelmina omsatt ungefär 150 miljoner kronor på turismen år 2007. 
(Hansson, Åsele, intervju 2008) 
 
Det har skapats en turismgrupp som ansvarar för samarbetet Södra Lappland, med 
representanter från de tre kommunerna. Gruppen har gemensamt tagit fram en strategisk plan 
för hur arbetet med utvecklingen av turismen ska fortgå. ”Turistgruppen har en 
samverkansfunktion gentemot kommuner, näringar, projekt och externa intressenter och 
jobbar för att hitta olika strategier för genomförande av mål och vision som t.ex. inhämtande 
av information samt kompetensutveckling.” (Strategiplan destination Södra Lappland 2008) 
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Gruppen driver en hemsida2 där det finns länkar till det lokala näringslivet på respektive ort. 
Hemsidan finns på tre språk, Svenska, Engelska och Tyska. Till hemsidan kan man länkas 
från de enskilda kommunernas hemsidor.  
 
På Vilhelminas flygplats Sagadals hemsida nämns att flygplatsen är regionens knytpunkt, 
detta styrks även av Bertil Westerlund, turismansvarig i Dorotea kommun (Westerlund, 
telefonsamtal 2008). ”I regionsamarbetet mellan Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner är 
flygförbindelser mellan regionen och huvudstaden, och även vidare ut i världen, ett måste för 
att bibehålla den kreativa företagaranda som finns i de olika kommundelarna. Vi måste göra 
allt för att också i framtiden skapa förutsättningar för att göra kommunerna intressanta för 
företagsetablering och samtidigt medverka till fortsatt utveckling av den turistiska näringen 
samtidigt som vi innevånare får större möjlighet att bo kvar i denna underbara del av landet.” 
(Sagadal flygplats [Internet] 2008) 

5.2 Södra Lapplands utveckling 
Kommunerna har flera olika samarbeten och ett av dem är inom turismen. (Hansson, Åsele, 
intervju 2008) Samarbetet mellan de tre kommunerna har utformats under lång tid, det har 
tidigare funnits en trekommunsgrupp vilket kan kopplas till politiken. Dorotea och Åsele har 
också varit en och samma kommun en gång i tiden, men delades. (Grönlund, Vilhelmina, 
intervju 2008) Hagelberg (Vilhelmina, intervju 2008) sa att samarbetet inom turismen är det 
som är mest tydligt idag, men även andra områden som till exempel räddningstjänsten har ett 
visst utbyte mellan kommunerna. Grönlund la till att även fiskeutveckling jobbar tillsammans 
och det har de gjort redan på 80-talet, innan det blev politiskt samarbete. Då fick de bidrag när 
de reglerade Ångermanälven, vilket gjorde att det blev ett naturligt samarbete och ett antal 
projekt.  
 
Turismsamarbetet har varit en process och tidigare hade de ett projekt som kallades 
Lappmarken turism där de arbetade med utvecklingsfrågor med företagen. (Grönlund, 
Vilhelmina, intervju 2008) Westerlund var tidigare med i Lappmarken turism, en ekonomisk 
förening, vilken företagare i Vilhelmina startat upp för att offentligheten och företagarna 
skulle arbeta tillsammans. Men det fungerade inte så bra och enligt Westerlund kan det ha 
berott på att de hade olika förutsättningar och mål. Den lades ned men så tog de tre 
kommunerna nya tag och enligt Westerlund var det av två skäl. Det ena för att företagarna 
tyckte att tidigare projekt inte varit så lyckade. Därför skulle kommunerna istället i dialog 
med företagen, hjälpa dessa med infrastruktur så att en fokusering på respektive områden kan 
ske. Det andra skälet var att de såg en möjlighet att skapa någonting tillsammans under 
begreppet Södra Lappland. De ville skapa ett resmål med ett helårsutbud; 
   ”… och dessutom få ett resmål och inte en anhalt på väg någon annanstans.” (Westerlund, 
Dorotea, intervju 2008) 
 
Grönlund (Vilhelmina, intervju 2008) sa också att Södra Lappland tog sin början när 
Lappmarken turism tog slut. Grönlund menar att det senaste året har de satt ned foten och 
under år 2008 har de haft regelbundna möten och diskuterat hemsida, annonsering och allt 
möjligt. Hagelberg (Vilhelmina, intervju 2008) håller med om att det är det senaste året som 
kommunerna varit mest samlade. Han säger att det var år 2004 som de började samlas kring 
detta, men att det har varit mycket friktioner i samband med samarbetet.  
 

                                                 
2 www.sodralappland.se 
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Westerlund (Dorotea, intervju 2008) ansåg att turismen var intressant redan tidigt och att 
området med de här småkommunerna hade potential att utvecklas, han ville gå bortom de 
traditionella kommungränserna för att samarbeta. Hansson (Åsele, intervju 2008) menar att de 
först inom kommunerna måste arbeta mot ett gemensamt mål vilket de nu gör, vilket han 
tycker har börjat ganska bra. Sedan måste de ta steget med företagen eftersom det är för deras 
skull de i grunden gör det här. I början när Åsele kom med i samarbetet så var det lite 
”knöligt” som Hansson uttryckte det, men att de nu hittat formerna för hur de ska arbeta.  
   ”Förut så har vi kört mycket samarbete men då har det varit lagt på en person och nu har vi 
dragit ihop allt folk som jobbar operativt med turism och då har vi både fiske och jakt och 
alltihopa.” De har lagt olika uppgifter på olika personer. (Hansson, Åsele, intervju 2008) 
 
Tidigare var en person anställd för att hålla ihop samarbetet, något som var väldigt bekvämt 
för kommunerna. På grund av en omorganisering flyttade personen och tjänsten försvann. 
Detta ledde till en nystart för gruppen, då kommunerna blev tvungna att sköta arbetet själva.  
   ”Jag var lite bekymrad när han slutade, vad blir det av det här nu då men det har blivit 
riktigt bra. För vi insåg att här gäller det att jobba ihop, alla för han gjorde en del saker för 
alla kommunerna men nu har vi ingen som gör saker åt oss. Utan vi får göra allt själv.” 
(Westerlund, Dorotea, intervju 2008) 
 
För ungefär ett år sedan började de arbeta som en arbetsgrupp utan någon chef. De träffas 
ungefär en gång i månaden och stämmer av, och det gäller främst praktiska frågor. 
(Westerlund, Dorotea, intervju 2008) I början gjordes ett schema fyra gånger för att snabbt 
arbeta ihop någonting, sedan har nästa möte bestämts från gång till gång. (Grönlund, 
Vilhelmina, intervju 2008) Turismgruppen har funnits i ett antal år. Idag består turismgruppen 
av två personer från Dorotea kommun, två personer från Åsele kommun och fyra personer 
från Vilhelmina, varav två inte har varit med på alla möten. (Grönlund, Vilhelmina, intervju 
2008) 
 
Nu arbetar gruppen med en marknadsplan och har börjat strukturera upp samarbetet. De har 
bland annat arbetat fram en hemsida som ska komma igång vid årsskiftet som de är väldigt 
stolta över. De har lagt ned mycket tid på att skapa förutsättningar för destinationen Södra 
Lappland. (Westerlund, Dorotea, intervju 2008) Turismgruppen har skapat en strategiplan 
som kommunerna ska följa. Sagadals flygplats som är gemensam för regionen, kommer få 
namnet Södra Lapplands flygplats. På flygplatsen kommer paketering av turismprodukterna 
att ske i och med att de har resegaranti. De har också arbetat på en gemensam hemsida där 
kunder kommer att kunna boka paket. Kommunerna har även ett gemensamt samarbete med 
turistbyråerna. (Hansson, Åsele, intervju 2008) 
 
Fiskesamarbetet har funnits länge och anses hållbart, enligt Hansson. Kommunerna har även 
haft ett fiskeprojekt som de nu tagit med i turismsamarbetet då jakt och fiske är en väsentlig 
del i regionens profil då de har en del att erbjuda och vill visa upp det mer. (Westerlund, 
Dorotea, intervju 2008)  
 
Tidigare hade de olika delarna (flygplats, jakt och fiske och de tre kommunerna) fem olika 
identiteter utåt. Nu har de enats om en och ska alla ha en gemensam logga från januari år 
2009. De fem delarna kommer även att ha hemsidor med samma grafiska upplägg, och alla 
kommer att vara kopplade till den gemensamma hemsidan för Södra Lappland. De är nöjda 
med att ha lyckats samordna detta och anser att det borde vara unikt. De tre kommunerna gör 
gemensamma broschyrer och har skapat ett annonseringsblad för år 2009 om vad de ska satsa 
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på gällande mässor och reklam, och vilken marknad de ska rikta sig till. (Hagelberg, 
Vilhelmina, intervju 2008) 
 
Grönlund (Vilhelmina, intervju 2008) menar att alla har varit drivande detta år, till exempel 
Hagelberg (Vilhelmina, intervju 2008) med hemsidearbetet. Han menar att det är bra att 
strategidokumentet har gått upp till politiken och att kommunstyrelserna har sett det. 
Hagelberg anser att de tidigare sköt från höften och gjorde egna insatser, men att de nu enats 
som region och gör unisona marknadsföringsinsatser. De har en större påse med pengar nu 
menar han. Än är det främst marknadsföring men de är eniga om mycket annat också vilket 
går framåt.  
 
En tydlig satsning på turismen som har blivit genomförd inom samarbetet är på 
chartertrafiken, där flygplatsen blivit inkopplad ordentligt. Det är tredje året de kör 
charterresor och de har även marktransporter till respektive kommun och till 
fjällanläggningarna, som ligger med i hela paketet. Detta uppskattas av turistföretagarna. 
(Hagelberg, Vilhelmina, intervju 2008) Grönlund (Vilhelmina, intervju 2008) lägger till att 
flyget är som ett nav, mycket också för att de är ansvariga för hemsidan. De ska också byta 
namn och logotyp och bli Södra Lapplands flygplats.  
 
Någon direkt strategi för var marknadsföringen äger rum har tidigare inte funnits, men nu 
följer de marknadsplanen för att se vart Södra Lappland ska synas. Det är väldigt många som 
ringer och vill sälja annonsplatser på olika ställen. En koordinator för annonseringen finns 
numera, något som bidrar till en mer samlad bild och det köps inte lika många onödiga 
annonser som det har varit tidigare. Det måste vara på platser som har potentiella kunder som 
kan bli intresserade av destinationen och tänka att det är dit som de vill åka. (Westerlund, 
Dorotea, intervju 2008) 
 
Södra Lappland marknadsför sig i olika sammanhang, som exempelvis på vildmarksmässan. 
De har haft olika annonseringar som exempelvis i tidningar, tv och radio. Nu under senaste 
tiden har de fått mycket gratisreklam på grund av debatten om en eventuell överledning av 
Vojmån, då det synts och talats om detta mycket i tv och radio. När de marknadsför sig mot 
Tyskland och Europa arbetar de med Visit Sweden. (Grönlund & Hagelberg, Vilhelmina, 
intervju 2008)  

5.3 Strategiplan 
I strategiplanen år 2008 redovisas att turismnäringen är en av kommunernas kommande och 
mest expansiva basnäringar. Med en samordningsgrupp vill de organisera samarbetet mellan 
turistföretagare, kommunernas turistföreträdare, fiskeansvariga, flyget och turistbyråerna i 
Södra Lappland. Visionen är att ”Destination Södra Lappland skall vara ett av TuristSveriges 
mest attraktiva resmål, med stolta, trygga och positiva människor och ett blomstrande 
näringsliv, för människor som söker frihet, äventyr, spänning och sinnesfrid året om!” 
(Strategiplan 2008, s.1) Syftet är att skapa en attraktiv destination och bli den mest 
framgångsrika i Västerbotten/Lappland. Med samarbetet vill de åstadkomma nya 
sysselsättningstillfällen, högre skatteintäkter och en positiv befolkningsutveckling. 
Tillsammans har samarbetsgruppen även enats om ett antal delmål som handlar om att få 
turistföretagarna delaktiga i mässor och att skapa kompletta rese- och upplevelsepaket, samt 
även genomföra en omvärldsanalys för att hitta nya marknader. De har beslutat att enas om en 
gemensam grafisk profilering och att genomföra marknadsföring tillsammans. (Strategiplan 
2008)  
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5.4 Dorotea 
Intervjun genomfördes på kommunhuset i Dorotea, inne på Bertil Westerlunds kontor. 
Westerlund är förutom näringslivschef där turismen ingår, skolchef och fritidschef i 
kommunen. Westerlund har tidigare erfarenheter av småskalig turism i Jämtland. 
(Westerlund, Dorotea, intervju 2008)  

5.4.1 Regionnivå 
En anledning till varför just dessa tre kommuner samarbetar är att Vilhelmina och Dorotea 
kommun liknar varandra på många sätt förutom att Vilhelmina är mer än dubbelt så stort till 
yta och befolkning. Båda kommunerna har fjälldalar, Vilhelmina två och Dorotea en. 
Dessutom är kommunerna belägna ”parallellt” vilket gör det naturligt att samarbeta. 
Westerlund anser att kommungränsen inte får vara ett hinder för ett samarbete. Kommunerna 
har tidigare också arbetat tillsammans med olika projekt under ett antal år som till exempel 
skolprojekt och räddningstjänst.  
   ”…och nu är jag ju lite egoistisk för vi hävdar ju naturligtvis att vi har kommit längst, och 
om ingen har kunnat säga att vi inte har gjort det så då gäller ju det.” 
 
Den målgrupp som Södra Lappland har är Mälardalen, Norge och andra europeiska länder. 
Dock ser Westerlund det viktigt att fortsätta att utveckla gällande nya kundgrupper. Södra 
Lappland vill ligga i fas med vad turismföretagen har och vill erbjuda. Så som Kittelfjäll 
attraherar en grupp som åker skidor, medan Hotell Borgafjäll däremot siktar in sig på 
”exklusiva affärskonferenser i fjällmiljö med spännande aktiviteter.” Westerlund sa att det 
finns en mängd olika företagare som riktar in sig på olika målgrupper. Det är det som är 
charmen men också en svårighet med regionen. Svårigheter kan vara att få de olika företagen 
att samlas när de har så olika syn på hur man kan utvecklas tillsammans.  
 
Det är naturen och upplevelserna som gör Södra Lappland attraktiv, enligt Westerlund.  
   ”…det är ju om man är ute efter upplevelser, det är inte Åre det handlar om, det är inte 
hålligång…” 
Det har till exempel gjorts en satsning på gruppen skoteråkare genom att preparera cirka 70 
mil leder i kommunen. Jakt och fiske är en annan stor attraktion där fisket utvecklas allt mer. 
Jakten däremot är ett problem i mindre kommuner i och med att de själva vill behålla den och 
inte kommersialisera den, vilket mycket handlar om traditioner.  
 
Det som skiljer Södra Lappland från andra regioner, är enligt Westerlund att de har ett nätverk 
och ingen formell styrning. Gruppen består av 6-7 personer som träffas regelbundet och 
diskuterar aktuella frågor som sedan delas mellan medlemmarna. En annan viktig del är att 
gruppen inte har någon gemensam budget utan alla tar från respektive kommuns budget och 
satsar i de gemensamma aktiviteterna som Södra Lappland har. 
 
På frågan om de ser några konkurrenter på regionnivå svarade Westerlund att uppgiften som 
gruppen har är att skapa en god infrastruktur och att den ska inte ses som ett företag i 
konkurrens med andra regioner. De vill skapa förutsättningar för de företag som verkar inom 
regionen. 
 
Westerlund tycker att samarbetet kan gynna regionen. Södra Lappland blir mer 
uppmärksammad på grund av att kommunerna blir en destination och eftersom att namnet 
Lappland är intressant. Genom att bli större så hoppas de också kunna locka fler besökare. 
Samarbetet gynnar flyget och flygplatsen, det ska alla kommuner också vara tacksamma för 
då det är något som gynnar alla parter. Westerlund ser Siljan turism som ett exempel på hur 
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ett område har utvecklats till en destination inom turismen. De har byggt upp ett väldigt starkt 
varumärke i Siljan.  
 
Utfall som de sett av samarbetet är att flygplatsen har bidragit till att resenärer har kunnat ta 
en charterresa till bland annat Borgafjäll. Även en billig taxi till och från flygplatsen har 
gynnat regionen och ger möjligheter att lämna den egna bilen hemma, något som är bra ur 
miljösynpunkt. Samarbetet Södra Lappland ger reducerade kostnader i utformandet av 
informationsmaterial som broschyrer och ger möjligheter till ökad annonsering och 
marknadsföring.   
 
Westerlund sa att det inte varit så mycket samarbeten mellan regioner. Genom Västerbottens 
turism samlas dock inblandade inom turismen för att diskutera, men i övrigt är det lite 
kontakter. Det finns helt enkelt inte tid och möjlighet till att göra det, menar Westerlund. 
 
De möjligheter Westerlund ser för regionen att utvecklas:  
   ”Ja vi skulle kunna utveckla flyget på det viset dels att det blev bolagiserat och en incoming 
organisation där man kunde liksom sälja paket med resor och sånt. Det tror jag skulle vara 
ett lyft.”  Han ser inte detta som någon omöjlighet men vet att det behövs ekonomiska resurser 
och att politiker är med på det hela. Enligt Westerlund kan de bli ännu mer professionella i 
arbetet vilket kan bidra till utvecklingen. Personerna som sitter med i gruppen är 
kommunanställda med uppgifter att arbeta för turism och är inte turismföretagare. Detta gör 
att det finns begränsningar för vad gruppen ska göra.  
 
De problem och hot som finns för regionen är att i en lågkonjunktur kan det vara enkelt för 
kommunen att lägga ner en turistbyrå istället för att satsa på den. Det är ett hot på det sättet att 
det ger ett dåligt intryck mot potentiella kunder som inte kan få den hjälp man kan vilja ha för 
att fatta ett beslut att besöka destinationen.  
   ”Lågkonjunktur över huvud taget är ju alltid så att konsumtion av fritid det är ju husvagnar 
och sånt, det är ju det man först kan undvara när det är knöligt ekonomiskt, man går ju på 
affären och köper maten först.”  

5.4.2 Kommunnivå 
Dorotea kommun vill delta i samarbetet för att kunna bli mer attraktiva på helårsbasis. Till 
exempel har Åsele många arrangemang på sommaren, medan Dorotea kan erbjuda mer på 
vintern. Om flera arbetar tillsammans kan kostnader för material som en broschyr minskas. 
Westerlund ser det som ett ”samnyttjande” av resurser. I och med att det blir ett större 
geografiskt område så blir det en destination som kan erbjuda bland annat flygcharter. Det är 
något som de inte skulle klara av som enskild kommun, menar Westerlund. Det finns dock 
möjligheter att göra aktiviteter utan de andras inblandning men till stor del bygger det på att 
de gör saker tillsammans. Ytterligare en anledning till varför Dorotea kommun vill samarbeta 
är för att de har för lite tid för turismen. Eftersom Westerlund är näringslivschef, skolchef och 
fritidschef samtidigt blir det nödvändigt att samarbeta för att kunna åstadkomma resultat.  
 
Samarbetet kan gynna kommunen genom att de får fler besökare till kommunen som handlar 
och övernattar. Att flygplatsen kan vara kvar är en effekt av samarbetet som gynnar 
kommunen och regionen, enligt Westerlund.   
 
När frågan om varför Dorotea kommun ska besökas kom upp svarade Westerlund: 
   ”Du besöker ju inte en kommun, du besöker en del av en destination, kommunen som sådan 
tycker jag är rätt ointressant.”  Han lade sedan till att det finns byar med diverse aktiviteter 
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framförallt på sommaren. Hemvändarna är också intressanta och att det vore bra om de kan 
bidra till att inflyttningen kan öka.  
 
Rent organisationsmässigt är skillnaderna inte särskilt stora mellan kommunerna.  
   ”Men sen organisation i övrigt tycker jag inte skiljer så mycket, vi funderar inte så mycket 
på det heller utan vi kör på. Vi är olika och då får det va så.” 
Det som skiljer dem åt är att turistbyråerna i Dorotea och Vilhelmina är på entreprenad medan 
Åsele själva har hand om den.   
   ”Jag kan väl tycka att i de andra kommunerna har det lite mer förspänt när det gäller 
resurser något annat kan jag ju inte säga.” 
 
Samarbetet har fungerat relativt bra tidigare men nu är det väldigt bra mellan tjänstemännen i 
gruppen, tycker Westerlund. Politiskt har det inte fungerat lika bra på grund av att det finns en 
vilja att bevaka sin egen kommun. Problemet ligger i att det inte finns kompetens om vad 
turism är. För att underlätta detta har gruppen tagit fram ett kort strategidokument för att det 
skulle bli enkelt att förstå vad som eftersträvas. Ett tillägg gjordes för att praktiskt visa vad 
gruppen skulle göra. Det ses som ett genombrott som visar att politikerna vill vara med och 
satsa på det här samarbetet. Det blir som ett erkännande för gruppen att arbeta, en legitimering 
av sättet att arbeta.  
   ”Det är ju för oss en viktig viljeyttring från politiken då man säger att det är viktigt att 
jobba ihop, då blir vi starka tillsammans. Det blir det mer legitimt för oss att göra saker 
annars kan vi i extremfallet hamna i att politiken frågar vad håller ni på med så vi inte jobbar 
för kommunerna.”  
 
När det gäller vilka möjligheter Dorotea kommun och samarbetet har menar Westerlund att 
turismen omsätter väldigt mycket pengar och har en stor potential att utvecklas än mer.  
   ”Det är klart vi ska lyfta fram våra naturtillgångar på ett sätt som gör att människor får 
uppleva saker. Ett fjäll kan man inte flytta på men det kan man göra med andra verksamheter. 
Det är en bra utgångspunkt. Jag tror mycket på turismen.” 
 
Westerlund tycker att de personer som arbetar med turismfrågor i kommunerna behöver 
vidareutbildas. Detta för att kunna göra ett bra jobb då alla inte har någon utbildning inom 
området men ändå förväntas vara duktiga på turism. Så om Västerbottens turism kan hjälpa 
till med det vore det väldigt bra, menar han.  
   ”Lite sund självkritik är alltid av godo.” 
 
Inga större problem ses med samarbetet mellan kommunerna så länge de är överens om vad 
de ska göra, vilket är att skapa förutsättningar för företagen i form av infrastruktur. Övrigt kan 
det vara budgetarna som inte går ihop för en eller flera kommuner, där man beslutar sig för att 
satsa mindre på turismen. Att politiker inte kommer överens mellan kommunerna kan även 
det vara ett möjligt hot. Sen är det förstås inget tvång att alla parter ska vara med på alla 
aktiviteter, anser Westerlund.  

5.4.3 Företagsnivå 
En mängd olika erbjudanden för olika kundgrupper är det som gör företagen i Dorotea 
kommun attraktiva. Det finns erbjudande för dem som vill ha exklusiva upplevelser, 
högklassig mat, men även enklare boende med fokus på aktiviteterna. Dock är ingen ort i 
kommunen något partyställe utan de har en mer lugn och trivsam atmosfär.  
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Det Westerlund svarade på frågan om vad som skiljer företagen i kommunerna var att 
Vilhelmina och Dorotea liknar varandra mest då det finns liknande geografi med fjäll som 
medför mycket aktiviteter på vintern. Åsele däremot har mer helårsaktiviteter och speciella 
aktiviteter så som slädhundsåkning och Åsele marknad.  
 
Westerlund tycker att de har ett bra samarbete mellan kommunen och företagarna. I Borgafjäll 
börjar företagarna jobba ihop mer än tidigare. Detsamma gäller i Kittelfjäll i Vilhelmina 
kommun. Dock är det inte särskilt mycket samarbete över kommungränser mellan företag.  
 
Kommunikationen mellan företag och kommun sker över telefon och genom personliga 
möten, ofta på affären. I Vilhelmina däremot har man kommit längre när det gäller 
information och träffar med företagare, menar Westerlund. Det har varit ett positivt 
bemötande till samarbetet från företagarna i kommunen, de vill dock helst se att gruppen ska 
arbeta med att förbättra infrastrukturen och inte anordna projekt som tar tid och kostar pengar.  
 
Westerlund tycker att det är viktigt att kommunerna inte talar om för företagen vad de ska 
göra utan istället arbetar med att skapa förutsättningar för dem. Kommunerna kan skapa 
infrastruktur och måste ha en god dialog med företagen. Westerlund tycker att inom 
turismgruppen är de överens om hur de vill arbeta och vad turismen betyder (till exempel 
hemvändardagar eller flyget) och att de har en gemensam bild av vad de vill skapa 
tillsammans. Politiker å andra sidan kan ha olika uppfattningar om vad turism är och 
kunskapen om turism varierar.  
 
Att vägen som går förbi Dorotea och Vilhelmina fick benämningen europaväg har bidragit till 
att öka turismen. Detta kan bero på att folk från andra nationer som tittar på Sverige tar för 
givet att det är en bra väg när det är en europaväg. Omsättningen för handeln har ökat sedan 
denna ändring. Det blir fler besökare och därmed ökar omsättningen för de lokala företagarna.  

5.5 Åsele 
Intervjun med Stig-Anders Hansson tog plats på ett konditori i Åsele. Respondenten arbetar 
som kultur- och fritidschef på Åsele kommun, både på kultur och fritidsområdet samt 
turismområdet. Han har varit med från början när de tre kommunerna skulle arbeta ihop i 
turismgruppen, ungefär 4-5år. (Hansson, Åsele, intervju 2008) 

5.5.1 Regionnivå 
Varför det just är de tre kommunerna Åsele, Vilhelmina och Dorotea som samarbetar menar 
Hansson kan ha att göra med att det förut var en kommunsammanslagning mellan Åsele och 
Dorotea, där Åsele var storkommun. Hansson tror att istället för kommunsammanslagningen 
så samarbetar de mycket på olika sätt. Sagavägen som går från Örnsköldsvik till norska 
gränsen är också en orsak till samarbete och den är utbyggd så även Vilhelmina ingår i det 
samarbetet. Även inom räddningstjänsten har de samarbete. 
 
Den målgrupp Södra Lappland har är jakt-, fiske- och naturmänniskor. Hansson tog upp att 
norrmännen, turister från kusten och närturismen är viktig. Han anser även att det är viktigt att 
satsa och fokusera på de saker som de är duktiga på (jakt, fiske och arrangemang), till 
exempel marknaden. Det Umeborna känner till är Åsele marknad och folk reser till Åsele för 
att besöka den. De måste exempelvis bli bättre på vintermarknaden som Åsele har.  
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Regionen Södra Lappland är attraktiv för att det finns allting, naturupplevelse, arrangemang, 
bra boende och mat. Det är både skogsland och fjäll, vi har ju allt på det viset, menar 
Hansson. 
   ”Stjärnkockar både i Borgafjäll och här i Åsele.” Det finns många upplevelser, till exempel 
bra skidåkning både på längden och utför och bra fiske.  
   ”Det är klart sol och bad är väl inte det första du tänker på när du åker hit, men det andra 
har vi ju.”  
 
Hansson tyckte det var svårt att svara på hur regionen skiljer sig från andra regioner 
organisatoriskt. Men han sa att:  
”det är väl inte så många kommuner som har börjat så här att jobba ihop” och menar att de 
nu får ta steg för steg.  
 
Hansson sa att det funnits konflikter genom åren men eftersom att de nu skapat en strategiplan 
och har bra personkemi är det lättare att arbeta.  
   ”Förut var det precis som att Vilhelmina kontra Åsele men det tycker jag är bortspelat nu. 
Det är lika villkor vi spelar med, det är inte att en ska peka ut att så här och så här ska du 
göra.” Nu har de gemensamma möten där de stämmer av och en person samordnar mot 
länsturismnämnden. När vi frågade vilka konkurrenter regionen har svarade Hansson att de 
inte har några konkurrenter.   
 
Samarbetet kan gynna regionen på närmarknaden, och så kan de även nå ut. Hansson sa att 
Södra Lappland är ett starkt varumärke men att ju starkare det blir ”desto mer blir lyskraften 
mot Norrlandskusten”. Hotell Kittelfjäll och Åsele värdshus är också varumärken som blir 
mer och mer populära.  
 
De har inte haft så många samarbeten med andra regioner, utan koncentrerat sig på deras egen 
region och samarbetet där så att det kommit igång. Fast sedan nämnde Hansson att de via 
vägföreningen och Sagavägen har samarbetat med Örnsköldsvik och Vilhelmina. Och 
gällande Konstvägen har Umeå och Dorotea del i samarbetet.  
 
När frågan om vilka möjligheter som finns för regionen svarade Hansson:  
   ”Den kan bli väldigt stark den här lyskraften om man använder både, alla arrangemang, 
kulturarrangemang och så marknaden, Åsele, Dorotea och Vilhelmina kan jobba ändå 
starkare.” Alla kan samarbeta, företag och kommuner. Han tycker att de tre kommunerna på 
ett enkelt sätt lyckats samlas och de gör det de kan. Han menar att det kommer bli bra men att 
det krävs tid och resurser.  
 
I Åsele kommun finns det omkring 150 föreningar och Hansson tycker att de är väldigt 
viktiga och de hjälper till med exempelvis marknaden. Men i och med att Åsele är en liten ort 
och marknaden växer måste de allt mer ta hjälp av Dorotea och Vilhelmina på marknaden. 
Det behövs också så att det kan bli en enhet. När det gäller Åsele marknad har de stora 
Doroteaföretagen allt mer börjat ställa ut. Vilhelminaföretagen har ännu inte börjat göra det 
men Hansson tror att det är en process, då de är en dubbelt så stor kommun och alltid haft sin 
inlandsmässa. Det handlar om kultur menar han.  
   ”Vilhelmina har ju alltid haft sin lilla inlandsmässa… dom har kanske inte velat komma 
med sina företag, men de skulle ju ha visat upp sig på en större marknad, med mycket mer 
konsumenter, det är mycket från kusten och sånt där. Och dessutom kommer det ju en hel del 
företagare som har börjat etablera sig.” Det är däremot en Vilhelminaföretagare som sköter 
en del av de nöjen som finns på marknaden.  
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5.5.2 Kommunnivå 
Det främsta som gör Åsele kommun attraktiv är enligt Hansson för att de har ett brett 
föreningsliv, de har fiskevatten och bra arrangemang.  
 
I Gafsele har det anordnats draghundstävlingar (SM och VM) då de har 15 mil hundspår.  
   ”Det genererar ju en hel del, och det är ju en bit att man har börjat genom en förening och 
så har man stöttat den.” Vilket har lockat många turister och många har köpt hus. ”Vi har ju 
21 nationaliteter här i kommunen.” Det finns också en 18 håls golfbana via föreningslivet.  
 
Enligt Hansson skiljer sig Åsele kommun från de andra kommunerna i samarbetet genom att 
Åsele har mer arrangemang och föreningar.  
   ”De har väl föreningsliv där också men där ser jag den största skillnaden.” På frågan om 
det fanns några likheter kommunerna emellan svarade han:  
   ”Vi är ganska lika, Åsele, Dorotea och Vilhelmina i och med att vi har jobbat ihop 
historiskt sett. Vi är väldigt lika, samma kynne.”  
 
Hansson menar att Åsele kommun konkurrerar med de andra kommunerna i samarbetet. 
   ”Intern konkurrens är bra, det stärker ju varandra.”  När det gäller marknaden har Åsele 
kommun bestämt sig för att ligga först annars är det ett hot mot kommunen.  
 
   ”Det kommer ju till att gynna kommunen om vi går ihop.” Hansson menar att genom 
namnet Södra Lappland och att de har gemensam broschyr med mera kommer det att minska 
kostnader. Men han sa att det också är en anpassningsfråga, då inte alla kan se helheten ännu.  
 
De har en egen hemsida och lyskraften blir starkare. Hansson menar att eftersom de lyckats 
bygga upp marknaden så kan de klara av att bygga Södra Lappland betydligt starkare och 
arbeta mot visionen, vilket är att bli bland de bästa. Det är viktigt att få in mer kunskap, att 
själva gå på utbildningar för att hålla motivationen uppe, tycker Hansson. Det har varit sämre 
med det på slutet så de har skrivit in i strategidokumentet att de ska utbilda sig under arbetets 
gång.  
 
Samarbetet mellan kommunerna har fungerat bra, anser Hansson. Problemet är att det inte 
finns tillräckliga resurser och att de anställda fått allt fler ansvarsområden att ta hand om. De 
möjligheter Hansson ser är att samarbeta mer. 
   ”Det är att samarbeta ännu hårdare. Det finns inga andra alternativ. Samarbetet sker ju 
genom att man har ett förtroende för varandra, annars går det aldrig att ha ett samarbete.” 
De tar steg för steg och gör det inte märkvärdigare än så. De skapar ett förtroende för 
varandra och företagen. Han menar att det är människorna som skapar utveckling. Om Åsele 
marknad faller innebär det problem eftersom omsättningen på turismen är mycket tack vare 
den.  
 
I Åsele har de använt den turistekonomiska modellen för att mäta vad turismen ger sedan år 
1998, de var först av de tre kommunerna att göra det. Under år 2007 omsatte de ungefär 105 
miljoner kronor, vilket räcker till ungefär 85 jobb vilket är en ökning från 65 jobb på tio år, 
trots att de mest har dagsbesök.  
 
Åsele har ungefär åtta matsställen, vilket är rätt många enliga Hansson. Handelsstatistiken 
visar att Åsele kommun omsätter mer än riksgenomsnittet, det vill säga omsättningen per 
invånare på kommunnivå. Och till exempel stormarknaderna Ica och Konsum drar mycket 
folk, vilket kan bero på att de turister som kommer måste handla mat. De sällanvarorsaffärer 
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som finns i Åsele, till exempel en skoaffär har det mer besvärligt. Hansson vill visa 
befolkningen och köpmännen att det är viktigt med små arrangemang, till exempel nattöppet, 
som de ordnat i samarbete med Svensk handel, där de har affärerna öppna och ordnar 
fyrverkerier. De har sett att hotellet och värdshuset har ökat beläggningen på sistone, men att 
det också finns problem då det är en inlandsort. Även fisketurismen har ökat markant och det 
kommer mycket turister från Holland.  
  
Framför allt har Åsele dagsbesökare och inom Åsele har de många idéer på hur de ska 
utveckla vinteraktiviteterna. Och Hansson menar att de måste arbeta mer med hela kedjan 
inom turismen.  
   ”Det måste vara ett samspel”. Det är därför de har avdelningarna kultur, fritid och turism 
tillsammans inom kommunen och för att de har mycket föreningar som genererar mycket.  
 
Hansson tycker att de har en väldigt fin plattform, det vill säga Åsele marknad. De satsar 
omkring en halv miljon kronor på marknadsföring och ger ut en annonstidning till 150 000 
hushåll. Marknadsföringen administreras från turistbyrån där de har tre anställda. De har 
märkt att företagarna har fått bra respons och det har börjat komma allt mer lokala företagare. 
Kundundersökningar görs för att se hur turister upplever kommunen. 
 
Hansson tog upp att Åsele är mer av en genomfartsort och inte som till exempel Kittelfjäll dit 
turister åker för att stanna. De har därför tagit över en rastplats i Volgsjöby då även 
fricampingen genererar pengar.  
 
Hansson tycker att det är bra att kommunen sköter marknadshandeln eftersom de kan 
återinvestera pengarna från marknadshandeln och låta företagarna satsa på ökad vinst. 
Kommunen ska satsa på att behålla marknaden eftersom den ger så mycket till många 
inblandade. Han har tidigare sett exempel på att idrottsföreningar håller i evenemang, men att 
de då måste få in visst mycket pengar, medan kommunen kan återinvestera. Det finns dock 
faror med om kommunen skulle göra allt, menar han, men tycker att det nästan krävs att 
kommunen står bakom när till exempel vintermarknaden går back. Hansson tycker att det är 
viktigt att samspela med det privata näringslivet och det offentliga för annars blir det ingen 
utveckling. Åsele kommun har satsat på föreningslivet eftersom de anser att det genererar 
pengar tillbaka och ”…våra föreningar är en stor bärare av turism i och med att vi har 
dagsbesök, det är därför det går som inte att jämföra”.  
 
Många stora arrangemang har dött ut, som exempelvis Vindelälvsloppet. Utifrån detta kan 
man se att det är viktigt med en klar målsättning från början och att veta hur arbetet ska gå till 
för att kunna hålla en jämn kvalitet. Hansson menar också att kommunen måste ha med sig 
befolkningen och ha acceptans, eftersom det är en liten ort så måste alla vara inblandade. Det 
är viktigt att informera människorna i området om turism och vad den kan generera. Det kan 
betyda mycket jobb och det är viktigt att hålla debatten levande.  

5.5.3 Företagsnivå 
När frågan om vad som gör företagen i kommunen attraktiva blev svaret att de har flera 
duktiga företagare, till exempel har de Lapland Pro Nature, Åsele värdshus och jaktföretaget 
Laponia.  
 
Hansson tror inte att det är någon större skillnad på företagen i de olika kommunerna. Men 
något som skiljer företagen i kommunerna åt är bland annat att i Åsele har de som tidigare 
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nämnts mycket genomfartsturister vilket innebär att de har många dagsbesökare och kan ha 
fler matställen. Hansson tycker att de skulle behöva fler entreprenörer i Åsele.  
 
Samarbetet mellan företag och kommun fungerar bra, anser Hansson men han har inte hunnit 
med att träffa företagarna på sistone utan ska träffa turistföretagarna efter jul och gå igenom 
de nya förändringarna och informera om Södra Lappland tillsammans med Hagelberg.  
   ”Nu hinner man inte ta det så mycket, men jag ska träffa företagarna, turistföretagarna 
efter jul och gå igenom den här biten.” Men den respons som mottagits hittills är bra och 
företagarna tycker att det är bra att det skapats en gemensam hemsida. Hansson medger att de 
kan bli bättre på att informera för företagarna, men att prioriteringar måste göras eftersom det 
finns mycket annat som ska genomföras också. Själv tycker han att företagarna inte kan 
förlora någonting på den nya satsningen då det inte kostar dem något. 
 
Företagen kan och påverkar mycket, i Åsele kommun har de en näringslivsstiftelse som de 
samarbetar med. När det gäller marknaden diskuterar de hela tiden. Men nu ska Åsele 
näringslivsstiftelse och kultur & fritid även börja arbeta ihop mer och senare även vävas ihop 
till en avdelning. 
 
Möjligheterna som finns för företagen är att samarbeta ännu hårdare och skapa förtroende för 
varandra. Det som behövs är plattformar för att utvecklas, mötesplatser där förtroende kan 
skapas. Hansson påpekade att även fast det är en liten kommun finns det många olika åsikter, 
så därför är det viktigt att de har tillit till varandra. Det har fungerat bra, men det kan bli 
bättre. 
 
Samarbetet måste öka mellan företag och kommun och där har kommunen ett ansvar att bli 
bättre. De måste vara självkritiska sa Hansson. Det är information som behövs och att även 
kunna övertyga politiker att de gör en bra sak.  
      
Med hjälp av statistiken kan de se att när det blir lågkonjunktur går färre personer på 
restaurang och fler tar med sig egen mat på marknaden. Det menar Hansson är en bra grund 
att stå på och de kan ha en god dialog med företagen.  

5.6 Vilhelmina 
På Vilhelminas flygplats Sagadal intervjuades Mats Grönlund, näringssekreterare i 
Vilhelmina kommun och Johan Hagelberg flygplatschef, båda representanter i turismgruppen 
för Södra Lappland. Intervjun genomfördes i fikarummet med båda respondenterna samtidigt. 
Det är tydligt att de båda är väldigt intresserade av turismen, samt vardera ämne fiske och 
flyg. Grönlund är fiskerikonsulent och näringssekreterare med ansvar för turism och 
fiskefrågor. Han har varit fast anställd på kommunen sedan 1991. Grönlund tillkom till 
turismgruppen för ungefär ett år sedan och Hagelberg har varit med i turismgruppen sedan år 
2004.  

5.6.1 Regionnivå 
Anledningen till varför de tre kommunerna samarbetar är historisk, samarbeten har utformats 
under lång tid. Det har tidigare funnits en trekommunsgrupp och det är mycket politiskt i 
grunden menar Grönlund. Kommunerna har även länge arbetat tillsammans inom 
fiskeutvecklingen. Hagelberg sa att det till exempel finns samarbete inom räddningstjänsten, 
men att samarbete inom turismen är det som är mest tydligt idag.  
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De har visioner och målsättningar, som handlar om att öka sysselsättningen och turismen. 
(Hagelberg) De använder sig av turistkronan vilket innebär att när de säger att de satsar på 
turismnäringen innefattar det logi, transport, restaurang, mat, bensinstationer, aktiviteter med 
mera. Om en besökare kommer för skidåkning är det troligt att de även gör andra saker. Det 
smittar av sig på det andra. Turismen är lite diffus och det är svårt att säga vad man säljer. 
(Grönlund) Hagelberg och Grönlund menar att de arbetar hårt framåt och hoppas att det ska 
gå bra.  
   ”Det känns då väldigt positivt i den här gruppen, det är ju roligt, alla är positiva och ser 
framåt, även om vi diskuterar hårt och har avvikande meningar och så där men.” (Grönlund)  
 
Målgruppen som Södra Lappland riktar in sig på är till 90 procent Mälardalen, när det gäller 
flyget. Ser man istället på inlandsbanan är det mer mellan och västra Götaland. (Grönlund) De 
siktar på skidresenärerna i Mälardalen. En satsning på att i första hand ta hand om Sverige 
pågår men de vill även utveckla det till Europa. (Hagelberg) Från Italien, Tyskland och 
Frankrike kommer det besökare som vill jaga och fiska. De vill locka friluftsmänniskor, 
skidåkare, jägare och fiskare. (Grönlund) 
 
Det sägs att området Södra Lappland är Europas sista vildmark, men de har diskuterat i 
gruppen och vill att de ska ändra på detta, då ordet sista kan uppfattas som negativt. Södra 
Lappland ska besökas för att de har en vildmark, de har bra jakt och fiske, mycket vatten och 
otroligt stora marker och det går fortfarande att utveckla mycket. (Grönlund)  
   ”Det vi har att konkurrera med det är ju prismässigt, vi ligger bra till när det gäller 
skidåkning.” (Hagelberg) 
 
När frågan om vad som särskiljer regionen Södra Lappland från andra regioner togs upp 
försökte respondenterna även komma fram till vilka konkurrenter de hade. Grönlund tog upp 
Gold of Lapland, men att de är en ekonomisk förening uppbyggda på företag, så de skiljer sig 
från dem eftersom det i Södra Lappland är kommunerna som gått ihop. Sen togs även 
Storuman med Hemavan upp.  
   ”Det är klart, dom konkurrerar ju lite, eller om det är komplement.” Sedan kom de fram till 
att det inte finns någon destination som direkt konkurrerar med dem i närområdet. De menar 
att det skulle kunna vara Norrbotten, ifall de ser till natur, fiske och jakt.  
   ”Ingen konkurrens så här i närområdet direkt, med någon annan destination. Det är väl 
Norrbotten då i så fall som konkurrerar. Om man ser på naturen, fiske och jakt. De har ju 
enorma ytor. Men då är det ju lite längre bort, mera avstånd. Det här är ju lite närmare, så 
att det är lite olika.” 
 
Samarbetet gynnar regionen och gör den attraktiv på det sätt att de blir starkare tillsammans 
och de kan marknadsföras som en enhet. (Hagelberg)  
   ”Vi pratar alla om samma budskap. Hela gruppen vet ju vad vi ska prata om, hur vi ska 
marknadsföra oss, alla vet ju att nu är det en annons ute i den tidningen, då vet man hur man 
ska få fram det kanske. Vi pratar med företag, det sprids ju nedåt också, så det måste ju vara 
bättre att samarbeta.” (Grönlund) 
 
Grönlund menar att det är för tidigt att se några resultat på relationen mellan kommunerna 
gällande turismen. Hagelberg sa att de kommer att göra enkätundersökningar som uppföljning 
för att kunna se om det fungerat, men att de inte hunnit göra det ännu. Tidigare har företagen 
gjort enkätundersökningar med sina besökare med frågor som ”hur har du hittat hit?” som de 
själva har dragit nytta av. De har även sett konkreta resultat på mässorna och hur många 
besökare som varit. Hagelberg vill även se att de blir bättre på att göra 
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marknadsundersökningar och omvärldsanalyser. De har också ett fem år gammalt 
strategidokument som de måste uppdatera. Kontakt med företagen kan dock underlätta och de 
får lita på att företagen gör sådant här bättre än turismgruppen.  
   ”Så det enda vi har är ju egentligen kontakten med företagen för dom får man ju lita på 
jobbar bättre med sånt här än vad vi gör.” 
 
När det gäller samarbeten mellan regioner så är det länsturismnämnden och Västerbotten 
turism som har suttit som en länk för hela länet. Under Turen, turismmässan i Göteborg 
samarbetar Södra Lappland med andra regioner, Umeå, Skellefteå, Gold of Lapland, då de 
arbetar i samma monter. De marknadsförde hela Västerbotten men var och en pratade för sitt 
område. Nu har turismgruppen dock sagt att de endast ska åka på Turen om det är något 
företag som är intresserade.  
 
Hagelberg sa att det bara finns möjligheter och att det de har måste vara unikt.  
”Bara möjligheter, otroligt stora, det som vi har nu för det första är unikt, tycker vi i alla fall, 
men det måste det nästan vara, att man kan samarbeta på det här sättet och enas geografiskt, 
att enas om en logga, om en marknadsplan, når inte vi framgång med det då vet inte jag. Då 
blir det väldigt svårt för en enskild kommun.” Vidare berättade han att de har flera 
aktivitetsföretag som är i startgropen och kan växa. 
 ”Vi har miljön som är fantastisk, från fiskevatten till fjällvärlden.” ”Vi är lite grann en orörd 
marknad, vi har inte varit duktig på det här tidigare. Vi kommer att bli bättre.” Grönlund lade 
till att de även har fritidsanläggningar, bowling och allt möjligt.  
 
De hoppas även på nya målgrupper men menar att de först måste klara av det som de gett sig 
in på nu och sedan satsa hårdare. Grönlund berättade att de siktat mot Finland ett tag, när 
färjan gick, men samarbetet med Finland är inte längre aktuellt när färjan slutat att gå. 
 
Grönlund och Hagelberg diskuterade och kom fram till att det alltid finns problem. Ett hot 
vore om flygplatsen läggs ner eller att det kommer andra flygplatser som expanderar. 
Hagelberg sa:  
   ”Det är ju långa avstånd. Att vi har en flygplats är ju väldigt bra, för man värderar ju 
restiden mer och mer, att vi avsätter kanske inte två tre dar för att sitta i en bil. Då väljer du 
ju inte att komma hit, men har du flygplats med direkttrafik, då är du här på 1,25. Det skapar 
alla möjligheter. Utan flygplats är det ett hot.” Även ekonomi spelar in, om det blir dyrt eller 
att bensinpriset höjs. Miljön ser de både som ett hot och en möjlighet. Vintrarna är osäkra, 
men vad de har hört ska det fortsätta vara vinter i området. Konkurrenterna är också ett hot, 
och med det menade de företagarnas konkurrenter. 
 
När det gäller den internationella marknaden avgör kvaliteten på jakten hur många besökande 
de får, då ryktet går snabbt om det är bra, menar Grönlund. Fisket har ökat, till exempel har 
det kommit mer resenärer från Frankrike för att fiska gädda. Även italienare har ofta kommit, 
vilket Hagelberg tycker är bra gjort av de besökande, eftersom de själva inte varit bra på att 
marknadsföra sig utomlands. Grönlund förklarade problemet de har med marknadsföringen 
utomlands, vilket är att om de marknadsför sig mot till exempel Tyskland kan turisterna lika 
gärna hamna i södra Sverige. De stannar där trots att de är på väg mot norr.  
   ”Vi har ju många hinder, det kan ju vara en konkurrent på vägen upp, om man kör bil upp 
eller. Det är ju komplext, det är inte enkelt.”  
 
Vi fick se Södra Lapplands blivande hemsida och nya logotyp. Hemsidan är kopplad till de tre 
kommunerna, flygplatsen och jakt och fiske och de har samma layout på alla tillhörande 
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hemsidor. De kommer att ha turismstatistik, foton, länkar med mera. De kommer också ha 
medlemsinloggning för företagen. Flygplatsen ska byta namn och ha samma logga som Södra 
Lappland. De berättade också att de åkt runt till företagarna för att se vilka som ville vara med 
på hemsidan.  

5.6.2 Kommunnivå 
När frågan om varför Vilhelmina kommun vill samarbeta med de andra två kommunerna 
inom Södra Lappland kom upp, svarade Grönlund:  
   ”Det är ju uttalat politiskt, det har man ju alltid sagt att vi ska samarbeta, i alla fall de sista 
åren. Det har man väl aldrig svävat på molnen att inom turismen ska man samarbeta. Det 
tycker jag känns. Sen har det väl alltid funnits diskussioner om man ska samarbeta med 
någon annan eller såhär, det finns det väl alltid, men jag tror vi är ganska eniga att vi ska 
köra de här tre kommunerna.” 
 
Vad som gör kommunen attraktiv är enligt Grönlund Vojmån, som alla känner till. Vilhelmina 
är den största kommunen och har hela konceptet, fjäll och skog. Vilhelmina kommun har 
flygplats, bra anläggningar till exempel Kolgården och Kittelfjäll och två fjälldalar. En fjälldal 
har mjukare fjäll för vandring och skidåkning, medan den andra dalgången är mer dramatisk 
för tuffare skidåkning. Sedan läggs även till att de har stora ytor i fjällvärlden som är ganska 
tomma samt att de har två samebyar där turister kan få uppleva samernas kultur. Hagelberg 
sa:  
   ”Det finns inget som vi inte har. Vi har allt.” 
 
En stor skillnad mellan Vilhelmina kommun och Åsele kommun menar Hagelberg är att 
Vilhelmina har fjäll medan Åsele är en ren skogskommun. När det gäller fisket är det samma 
sak, det vill säga fjällfiske och skogsfiske. Några större skillnader mellan Vilhelmina 
kommun och Dorotea kommun tyckte respondenterna inte finns.  
 
När det gäller konkurrenter inom turismen gällande Vilhelmina kommun blev svaret att det är 
företagen som bör svara på det, eftersom de skiljer sig och har olika konkurrenter. 
Respondenterna menar att det finns konkurrenter, men ingen generell konkurrent utan 
skidanläggningar konkurrerar med skidanläggningar och så vidare. Grönlund gick vidare och 
pratade om de tre företag som satsar på fisketurism, vilka han menar konkurrerar med hela 
världen. Till exempel italienarna som kommer på besök har valt bort Alaska, Kolahalvön med 
mera. Ytterligare ett exempel är fjällskidåkningen där de kanske konkurrerar med Österrike, 
beroende på prisläget.  
 
De båda respondenterna tycker att samarbetet mellan kommunerna har varit positivt. 
Grönlund påpekar dock att det alltid är svårt med samarbete också, då man kan dra åt olika 
håll i vissa frågor. Det Hagelberg ser som ett möjligt problem som skulle kunna uppstå är att 
engagemanget blir olika mellan kommunerna. Meningen är att alla ska bidra lika mycket, men 
det kan bli så att någon inte håller samma ambitionsnivå och att en kommun till exempel inte 
uppdateras medan en arbetar väldigt mycket. De måste tillsammans se till så att det inte blir 
så.  
 
När det gäller marknadsföring har de varit tydliga med att om en kommun vill ordna ett eget 
arrangemang får de göra det men att alla måste ta med Södra Lapplands webbadress. Som 
exempel tar Grönlund upp Åsele marknad som Åsele kommun marknadsför själva, vilket han 
menar att de måste få göra. Vilhelmina kommun har istället ”www-helger” och 
hembygdsdagar vilka de marknadsför.  
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   ”Men ändå så är det ett samarbete som bör finnas med på något sätt och då gäller ju det, 
bara det är inte så lätt, att få med på allihopa, men det känns bra i den här gruppen i alla fall, 
att man gör så.”  
 
De möjligheter de två respondenterna ser med förhållandet med de två andra kommunerna är 
att det genererar intäkter, vilket är viktigt då de inte har några stora industrier utan det är 
turismen som anses vara en basnäring i området. Svensk turism och andra organisationer i 
Sverige satsar mer på turism nu än för några år sedan vilket Hagelberg menar borde spilla 
över på dem. Han menar att jämför man med Sveriges grannländer ligger Sverige ändå långt 
efter. Turismsamarbetet kan generera intäkter till kommunen, öka sysselsättningen och skapa 
nya företag.  
 
Grönlund tar upp att ett hot är att nya politiska partier kan säga nej till ett vidare samarbete. 
Ett hot som de dock har lyckats undgå genom att skapa strategiplanen på politisk nivå och 
gäller vid byten av politiker. Ett annat hot är självklart ekonomin, och om någon bestämmer 
sig för att inte längre satsa på turismen. Men respondenterna menar att eftersom de nu har ett 
samarbete kommer det i framtiden bli svårare att säga att satsningen läggs ned.  

5.6.3 Företagsnivå 
Hagelberg tar upp att de ligger bra till prismässigt vilket gör företagen i området attraktiva. 
Kittelfjäll har aldrig haft så många besökare som nu, vilket har att göra med att det är för dyrt 
att åka till exempelvis Åre, Riksgränsen och Alperna. De kan även erbjuda väldigt attraktiv 
skidåkning.  
 
När frågan om det fanns några skillnader mellan företagen togs upp baserades svaret på 
fjällen. Grönlund menar att Borgafjäll har ett liknande erbjudande som Vilhelmina kommuns 
fjälldalar, medan Åsele inte har något fjäll utan istället ett hotell/värdshus i samhället. 
Hagelberg sa att de stora fjällföretagen, hotellägarna har helt andra förutsättningar och att 
övriga företag kretsar kring dem. Vilhelmina kommun har Kittelfjäll som har ett eget 
varumärke. Grönlund la till att Vilhelmina kommun har fler och en större bredd på företagen.  
 
Företagen har reagerat positivt, enligt respondenterna i Vilhelmina. Grönlund uttryckte sig: 
   ”Det har varit jättepositivt. Vi hade ju sånt här eftersäsongsmöte och då berättade vi ju mer 
och visade hemsidan och hur vi har jobbat under det här året, och dom vart då nöjda.”  
Hagelberg fortsatte och menar att eftersom de är i startgroparna kommer nästa års utlåtande 
bli spännande:  
   ”Det ska bli intressant att se hur det ser ut nästa år. Och höra vad företagen säger då om vi 
har lyckats, om det är det här som är rätt.”  
 
Företagen kommer med mycket idéer som till exempel var de ska annonsera och vilka mässor 
de ska vara med på. Grönlund sa att de har väldigt bra diskussioner. De har haft 
informationsträffar för företagen där både företagen och turismgruppen kan berätta hur det 
ligger till och diskutera hur de kan samarbeta. På försäsongsträffen var det ungefär 20-25 
personer samlade. På eftersäsongsträffen var det ungefär lika många, men hälften nya vilket 
gjorde att det var lite andra diskussioner, menar Grönlund. De bjuder in alla företag men det 
är främst turismföretagen som kommer. Grönlund kommenterade att de som har en 
bensinmack inte känner sig som ett turismföretag, men att turismgruppen anser att de också är 
viktiga så de måste arbeta för att få med även dem och andra företag som inte upplever sig 
som ett turismföretag. Främst är det ju livsmedelsaffärer och handeln överlag som är 
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turismmagneten och de behöver arbeta med att till exempel anpassa öppettiderna till 
turisterna.   
 
De har även åkt runt till företag i fjälldalen Kursådalen och Vojmådalen och berättat om 
samarbetet och hur de tänkt arbeta. De funderar på hur de ska göra i framtiden eftersom det är 
13 mil till Kittelfjäll och företagarna där åker inte ner för någon timme så det kanske vore 
bättre att de åker upp samlat från Vilhelmina.  
 
Hagelberg menar att de pratat om att ha representanter från näringslivet med i turismgruppen.   
Grönlund sa då att det är svårt eftersom det är så många företag och i så fall skulle det vara en 
representant från handeln, en från fiske och så vidare. Hagelberg fortsatte och berättade att de 
tänkt processbeskriva allt så att de kan få bättre översyn och kvalitet. Om de har tydliga 
processkartor kan de veta vilka företag som ska kopplas in till en viss 
marknadsföringsaktivitet och vem som har ansvar för en aktivitet. Grönlund menar då att de 
måste få in företagen på den banan också, vilket kan vara svårt. Hagelberg fortsatte berätta om 
att de kommer ha en gemensam inloggning på Södra Lappland- portalen med filhantering där 
företagen kommer att kunna ta del av information som läggs ut och själva lägga ut filer. Det 
kommer även att finnas statistik från SCB och SCR, samt beräkningar med turistekonomiska 
modellen på hemsidan för att intressenter ska kunna följa turismens utveckling. På hemsidan 
kommer det att finnas ett gemensamt diskussionsforum, där de tänker sig att de kan ta upp 
frågor om mässor med mera och koppla in alla via det. Gruppen kommer också att kunna 
lägga ut enkätundersökningar på hemsidan. De är nöjda över att de har verktygen för detta, 
men än är de osäkra över hur det kommer att fungera eftersom det ännu är så nytt. De tog 
dock upp informationen om hemsidan på eftersäsongsträffen och företagen var positiva och 
kom med idéer.  
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6. Analys 
Här kopplas empirin till teorin för att sedan föras vidare till slutsatsen. Först analyseras 
möjliga drivkrafter till coopetition och sedan tas samspelets betydelse upp för en fortsatt 
utveckling av turismen. Även möjliga konflikter och problem samt möjligheter presenteras för 
att ge uppslag till utveckling. Slutligen diskuteras vikten av mål och legitimering.  

6.1 Drivkrafter till coopetition 
Teknologin utvecklas och medför att nya förutsättningar för samarbeten och kommunikation 
uppstår. Det blir svårare att se vilka som är organisationens konkurrenter i och med en ökad 
globalisering. I och med detta uppstår även nya konkurrenter och potentiella målmarknader. 
Högre krav och större valmöjlighet för kunder gör deras roll mer betydande än tidigare för att 
kunna lyckas. Organisationer behöver utveckla sin kompetens för att kunna tillgodose dessa 
ökade krav. Samarbeten kan vara ett sätt att komma till rätta med detta problem. Att fler 
organisationer ingår allianser av olika slag för att utvecklas ger även det motiv till att ingå 
coopetitiva relationer. (Nevin 2003) Förutsättningarna för att utvecklas har förbättrats vilket 
kan ses som en drivkraft till coopetition. Arbetet med Internetsidan som samarbetsgruppen har 
tagit fram kan ses som ett svar på den nya teknologin och förutsättningarna för att lyckas. 
Grönlund och Hagelberg (Vilhelmina) säger att Internetsidan ska användas för att 
kommunicera både med potentiella kunder och med varandra. Företagarna inom regionen ska 
också kunna använda den för kontakt med gruppen men även till andra företag och kunder.  
 
Att turismen blir mer betydande i Sverige (SCB 2007a/b; 2008a [Internet]) är en anledning för 
mindre kommuner att utveckla coopetitiva relationer. Om företag är medvetna om att kunden 
är en stor del av relationen kan en ”win-win-win” situation uppstå. (Walley 2007) 
Utvecklingen av en bättre turismprodukt för kunden kan ses som en drivkraft till coopetition. 
För att kunna utveckla samarbetet än mer skulle gruppen kunna använda sig av kunden för att 
ta reda på vad de vill ha för att kunna erbjuda ännu bättre lösningar och få en ”win-win-win” 
situation som inkluderar regionen, kommunerna, företagen och kunderna. För att detta ska 
vara möjligt måste det finnas en klar målgrupp/grupper som undersöks för att verkligen få 
bästa möjliga respons på vilka områden som bör utvecklas. Kotler och Keller (2006) menar att 
det är väldigt viktigt att en organisation vet vilken målgrupp den ska rikta sig mot för att 
kunna få ett lyckat utfall av sina marknadsföringsaktiviteter. Hansson (Åsele) berättade att de 
genomför kundundersökningar för att se vad som uppskattas och vad som kan förbättras inom 
kommunen. Westerlund (Dorotea) talar om att framför allt infrastrukturen ska utvecklas, då 
det är något som företagarna i kommunen sagt att de vill ska prioriteras. Kan satsningarna 
genomföras på rätt plats i samråd med kunderna, företagen och invånarna kan utfallet ses som 
lyckat. Om denna kontakt blir god kan även samarbetet legitimeras och destinationen blir 
attraktiv ur flera synvinklar. Flygplatsen ses som en knutpunkt för regionen (Sagadal 2008 
[Internet]) och paketering av turismprodukterna kommer att ske på flygplatsen och tanken är 
att kunder ska kunna boka paket på hemsidan, enligt Hansson (Åsele). Detta kan ge en bra 
bild av destinationen och fler nöjda kunder. En coopetitiv relation kan leda till utveckling av 
en bättre produkt när aktörerna inom regionen konkurrerar mot varandra. Ett samarbete under 
förutsättning att alla är delaktiga och medvetna om att de även gör det för kunden kan leda till 
en bra och enhetlig produkt. Den coopetitiva relationen bygger på samarbete för att skapa 
värde till en helhet som kan vara ett gemensamt mål, konkurrensen används för att ta nya 
marknadsandelar. (Nalebuff & Brandenburger 1997; Bagshaw & Bagshaw 2001) 
 
En coopetitiv relation har ofta i grunden ekonomiska motiv men även andra resurser så som 
delgivning av information kan vara drivande för utvecklingen. (Bengtsson & Kock 1999) Det 
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här kan kopplas till relationen Södra Lappland där samtliga respondenter förklarade att det till 
stor del handlar om ekonomi som drivkraft till varför kommunerna vill samarbeta. Att ta fram 
informationsmaterial och marknadsföra sig tillsammans kan sänka kostnaderna för samtliga 
inblandade och öka sina möjligheter att få högre avkastning för sina insatser. Westerlund 
(Dorotea) använde ordet ”samnyttjande” av resurser som en anledning att samarbeta.  
 
Det är tydligt att representanterna för de tre kommunerna anser det naturligt att samarbeta 
inom turismen då de historiskt sett länge gjort det inom andra områden. Samarbetet bygger på 
politiska traditioner, en geografisk närhet och likhet gällande naturtillgångar. (Westerlund, 
Dorotea, Hansson, Åsele, Grönlund & Hagelberg, Vilhelmina) Ur strategiplanen från år 2008 
ses en drivkraft till samarbetet att genom ett gemensamt mål kunna öka turismen till regionen, 
men även locka nya invånare. Detta är något som de inte anser sig klara av som enskild 
kommun. Med ett samarbete vill de nå längre än att bara locka turister. Regionen har 
gemensamma mål något som enligt Tjosvold (1986) kan bidra till ett positivt samarbete, där 
samtliga inblandade är medvetna om vad arbetet ska resultera i och hur det ska gå till. 
Turismgruppens uppgift är enligt strategiplanen, att ha en samverkansfunktion mot 
kommuner, näringar, projekt och externa intressenter, samt hitta strategier för att kunna nå de 
uppsatta målen. Utifrån detta kan vi se det som att de samarbetar för att tillsammans kunna 
sätta högre mål och därefter kunna skapa passande strategier. Ökade konkurrensfördelar mot 
andra destinationer, genom att de tre kommunerna tillsammans blir Södra Lappland, är en 
drivkraft. (Westerlund, Hansson, Grönlund) Genom samarbetet kan nya marknader nås och en 
utveckling av turismprodukten kan breddas genom att resurser tillgodoser de enskilda 
kommunerna samtidigt som helheten, destinationen stärks. Ytterligare fördelar med samarbete 
som även kan ses som drivkrafter till coopetition är att samarbete kan bidra med bredare 
resurser i form av kompetens och kunskap men även ekonomiska fördelar. Tack vare detta 
kan organisationerna koncentrera sig på det som de är bäst på och få möjlighet att erbjuda fler 
alternativ för kunden. (Bengtsson och Kock 2000; Nevin 2003)    
 
Respondenterna såg flera fördelar med att samarbeta med varandra, vilket kan ses som 
drivkrafter till coopetition och utveckling av turismen.  

• Tillsammans skapar kommunerna en destination vilket gör att de blir mer 
uppmärksammade och kan locka fler besökare. (Westerlund, Dorotea)  

• Gemensamt blir de starkare och kan marknadsföras som en enhet och framföra samma 
budskap. (Grönlund & Hagelberg, Vilhelmina)  

• De kan få en starkare lyskraft och varumärke. (Hansson, Åsele)  
• De kan skapa något tillsammans, få ett helårsutbud och skapa ett resmål. 
• Samarbetet skapar med infrastruktur förutsättningar för företag att utvecklas. 

(Westerlund, Dorotea; Hansson, Åsele)  
• Att kunna fortsätta att ha flygplatsen med reguljära turer är en drivkraft för samarbetet. 

Kan den vara kvar gynnar det regionen och de enskilda kommunerna. (Westerlund, 
Dorotea)  

 
För att kunna arbeta effektivt på marknaden anser Kanter (1994) att det behövs konkurrens 
samtidigt som samarbete är viktigt för att skapa relationer på lång sikt. Med andra ord kan 
även fördelar med konkurrens också de ses som drivkrafter till coopetition. Exempel på vad 
konkurrens kan bidra med är stimulerande av innovation, utvecklande av nya produkter och 
marknader. (Bengtsson och Kock 2000; Nevin 2003) I intervjuerna nämns det att friktioner 
funnits tidigare, men att de nu fungerar väldigt bra ihop. Respondenterna är överens om att 
relationen mellan de tre kommunerna kan gynna alla. De säger dock att de har delade åsikter 
ibland och att det uppkommer diskussioner. Detta kan vara positivt då personer med 
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gemensamma mål kan ge varandra konstruktiv kritik som leder till ökad effektivitet. (Deutsch 
1980; Tjosvold 1985 i Tjosvold 1998) Grönlund (Vilhelmina) ser konkurrenter för regionen i 
olika intressegrupper så som fisketurister väljer mellan destinationer över hela världen och 
skidåkare mellan skidorter i Sverige. För regionen kan det ses som en drivkraft att bli mer 
konkurrenskraftiga och detta kan även anses innefatta företagen som konkurrerar med 
varandra både inom och utanför kommunen. När det kommer till kommunerna kommenterade 
Hansson (Åsele) att intern konkurrens är positivt och stärker helheten. Att stärka varandra 
genom konkurrens är en viktig drivkraft. (Kanter 1994) Detta avsnitt har visat att inom turism 
kan det finnas drivkrafter på de tre nivåerna region, kommun och företag. Figuren nedan 
sammanfattar några av de viktigaste drivkrafterna för coopetition inom turism.  
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Figur 5. Drivkrafter till coopetition inom turism 
 
Enligt Deutsch (1973) så överlever endast den starkaste i en konkurrenssituation. I en 
coopetitiv relation kan det sägas driva en framåt då ingen aktör vill vara den svagaste. 
Samtidigt kan ett samarbete stärka de delaktiga parterna så att de tillsammans kan konkurrera 
(Rademakers & McKnight 1998) i detta fall mot andra regioner. På så sätt leder den 
coopetitiva relationen de samarbetande konkurrenterna mot utveckling vilket är en drivkraft i 
sig.   

6.2 Samspel, konflikter, möjligheter och hot mellan kommunerna och dess 
nivåer 
Westerlund (Dorotea) menar att samarbetet inte fungerar riktigt bra politiskt därför att man 
ofta vill ”hålla på sin kommun”. Problemet som han ser är att det finns för lite kompetens 
gällande vad turism är och kan betyda för kommunen. Detsamma säger Hansson (Åsele) som 
dock menar att det har förbättrats nu det senaste året. Det här handlar om att legitimera 
samarbetet och turismen som näring. På grund av att de nu skapat ett strategidokument (se 
bilaga 2) tycker de att de undkommit ett möjligt problem, det vill säga att alla inblandade vet 
vad som ska göras och vad arbetet står för. Med andra ord har de även fått med politiker vilket 
bidrar till att det kan anses hållbart. Tjosvold (1986) säger att relationer som uppstått genom 
en målkoppling ofta blir stabila och har en positiv verkan som påverkar de inblandades 
inställning till arbetet. Det här är det som har inträffat i och med att ett gemensamt 
strategidokument skapats för att utveckla turismen i Södra Lappland. Ur detta kan det tolkas 
som att politikerna, beslutsfattarna kan ses som ett problem i vissa lägen. Ett annat möjligt 
problem som kan tas upp är om relationen mellan kommunerna i framtiden skulle kunna 
påverkas för att relationen i grunden är baserad på god personkemi. Även detta möjliga hot 
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kan ha reducerats i och med skapandet av strategidokumentet då det underlättar för ett vidare 
samarbete om en eller flera nuvarande medlemmar i turismgruppen skulle sluta. Om de 
fortsätter bygga en bra grund kan de skapa en starkare relation och utveckla en hållbar lösning 
för utvecklingen av turismen.  
 
Klein et al (1999) menar att det är bra att kunna förutse hur aktörer på andra nivåer kan 
komma att agera i en viss situation. Det här är vad turismgruppen arbetar för att utveckla, de 
enskilda kommunerna ska veta vad som gäller och hur de ska agera. Detsamma gäller 
företagen i kommunerna, om de får ta del av vad gruppen ska göra och vice versa kan det 
underlätta arbetet och öka tilliten till gruppens arbete. Hagelberg (Vilhelmina) talar om att 
arbetet ska processbeskrivas så att alla vet vem som är ansvarig för vad. En sådan relation gör 
att det blir enklare att fortsätta utvecklingen när alla parter vet vad den andra nivån kommer 
att göra.  
 
Samtliga respondenter talar om att det finns en risk att kommunerna skulle satsa olika mycket. 
Södra Lappland har ingen gemensam budget, utan pengarna kommer från de enskilda 
kommunernas budgetar för turismutveckling. Det är tydligt att de har olika resurser att satsa, 
när de till exempel hunnit informera olika mycket. För att kunna utveckla turismen måste 
relationen fungera och då krävs en god kommunikation och ett förtroende för varandra. 
Förtroende anses som en bra grund då det är det första steget mot att bli erkänd. (Aldrich & 
Fiol 1994) Westerlund är nöjd med samarbetet Södra Lappland men inser att det även finns 
problem som kan uppstå i form av besparingar från de enskilda kommunerna. Eftersom det 
inte finns någon gemensam budget för Södra Lappland kan det innebära satsningar på olika 
håll vilket skulle kunna leda till konflikter om inte strategidokumentet hålls uppdaterat. Det i 
sin tur skulle kunna leda till en negativ målkoppling (Tjosvold, 1986) Södra Lappland tjänar 
inga pengar, utan är beroende utav de enskilda kommunernas ekonomi, och detta innefattar 
företagen. Relationen coopetition bygger på att de inblandade parterna får en delad avkastning 
och därmed att alla ska se det som förtjänstfullt att vara med. (Nevin 2003) Här finns en 
potentiell konflikt, där en kommun som blir tvungen att skära ned på sina utgifter till turismen 
gör att en annan part inte anser att utfallet blir delat sett till satsningen. Det gäller att det är en 
rättvis fördelning av insatserna och att arbetet fördelas i enlighet med de stadgar som gruppen 
kommit överens om. En grund i ett fungerande samarbete är att det finns ett gemensamt mål, 
en rättvis fördelning av arbete, risktagning och ett förtroende för de andra parterna. (Lewis 
1992)  
 
Respondenterna tog upp att begränsade resurser kan påverka samarbetet, vilket även nämndes 
i tidigare stycke och under intervjuerna har det framkommit att Hansson (Åsele) har haft 
mindre tid att prata med företagen. Westerlund (Dorotea) påpekade att han tycker att de andra 
kommunerna har lite mer resurser. De representanter från de två mindre kommunerna har 
även flera arbetsuppgifter vilket gör att deras tid till turismgruppens arbete kan påverkas. 
Detta kan vara ett hot som också tas upp av Grönlund och Hagelberg i Vilhelmina, som pratar 
om att ett möjligt hot kan vara att engagemanget hos någon kommun blir mindre än hos de 
andra. Finns inte resurserna blir det svårare att genomföra arbetet. I empirin ser vi också att 
Vilhelmina kommun är dubbelt så stor sett till befolkningsmängd än de andra två, de har fyra 
representanter i turismgruppen jämfört med att de andra har två, vilket kan influera samspelet 
i gruppen, och eventuellt också utfallet av samarbetet. Möjligtvis har Vilhelmina större makt. 
Det skulle kunna leda till en snedfördelning och att någon kanske känner att de arbetar utan 
att få igen tillräckligt. Dock kan den styrning utan formell chef som gruppen har bidra till att 
dessa spänningar minskas. För att ett samarbete ska fungera behövs en balans mellan de 
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inblandade parterna när det gäller makt och kontroll. (Harrigan 1988; Killing 1982, i 
Bengtsson & Kock 2000) 
 
Åsele marknad är en stor attraktion i regionen, men Hansson (Åsele) sa att det är först på 
senare tid som stora Doroteaföretag börjat ställa ut på marknaden, medan Vilhelminaföretag 
ännu inte kommit för att ställa ut. Utifrån detta känns det som att det under ytan finns någon 
slags rivalitet mellan kommunerna. Detta är något som kommunerna bör vara medvetna om 
då en negativ målkoppling kan uppstå om en konflikt kommer upp till ytan. (Tjosvold 1986) 
På grund av att det finns rivalitet mellan kommunerna sedan lång tid tillbaka, kan företagen ta 
ställning för sin egen kommun och se grannkommunen som en annan marknad som de inte 
ska agera på. Konkurrenter på en marknad agerar enligt Bengtsson och Kock (1999) genom 
att ett företag genomför en aktivitet som ett annan svarar på genom en motattack. De olika 
företagen sätter upp egna mål och de finns vissa allmänt kända regler för hur marknaden 
fungerar. Det här är något som behöver belysas för att komma över kommungränserna och 
utvecklas än mer. Södra Lappland har här en viktig uppgift att informera organisationer inom 
kommunerna om att alla har mycket att vinna på en utväxling och ökad konkurrens mellan 
företag på destinationen (regionen). I en coopetitiv relation kan ökad kunskap om varandra 
bidra till en positiv utveckling. (Bengtsson & Kock, 2000)  
 
Företagen som säljer dagligvaror i Åsele omsätter mer än riksgenomsnittet. Däremot har 
företag med sällanköpsvarorna inte lika stor framgång och detta beror mycket på 
dagsbesökarna. (Hansson, Åsele) Eftersom de har problem med sällanköpsvarorna skulle de 
kunna ta hjälp av de andra kommunerna för att utveckla detta. Hansson (Åsele) sa att eftersom 
det är en så liten ort/kommun och eftersom marknaden har växt måste de mer och mer ta hjälp 
av angränsande kommuner så som Dorotea och Vilhelmina. Ett problem för Åsele marknad 
om den skulle växa mer är att de inte kan erbjuda alla besökande ett boende, här skulle 
Dorotea och Vilhelmina kunna marknadsföras som alternativ. Detta skulle även kunna sporra 
de lokala logiverksamheterna att utveckla ett än bättre erbjudande. Även transporter till och 
från kommunerna skulle gynna både Åsele och de andra kommunerna med dess företag. En 
koppling kan här dras till Bengtsson och Kock (2000) som menar att i en samarbetsrelation är 
inte vinstmaximering i fokus för endast en aktör utan för alla inblandade i relationen. De som 
är med får en mindre del av vinsten men tror att samarbetet kommer ge en större utdelning på 
lång sikt. Kan denna relation utvecklas kan detta även användas vid andra arrangemang 
gällande turism i regionen. Ett bidrag med det som den enskilda kommunens företag är bäst 
på gynnar hela samarbetet.  
 
I samarbetet Södra Lappland är det viktigt att få med företag från hela regionen så att de kan 
känna sig delaktiga i arbetet och ser att utveckling går framåt. Detta menar även Palmer och 
Bejou (1995) behövs för en attraktiv destination. Samtliga respondenter har sagt att företagen 
enbart varit positiva till samarbetet Södra Lappland. Gruppmedlemmarna verkar oeniga om 
hur mycket näringslivet ska vara med och påverka turismgruppens arbete. Westerlund 
(Dorotea) anser att det innebär problem genom den intressekonflikt som uppstår tack vare att 
kommunen inte är en vinstdrivande organisation som företagen är. Hagelberg (Vilhelmina) 
ser större fördelar med att företagarna ska vara med i gruppens arbete. Här finns en skillnad i 
synsätt, kanske kan en kompromiss vara det bästa där gruppen tillsammans kallar till möten 
med företagen och inte enbart inom de olika kommunerna genom representanterna där. En 
ökad kunskap om företagandet i regionen och inte bara i den egna kommunen skulle detta 
kunna leda till. Det är viktigt att en så stor andel av företagen på destinationen engagerar- och 
känner sig delaktiga i arbetet. Desto mer inblandning i arbetet med strategier för regionen, 
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desto större är chanserna att åstadkomma ett attraktivt resmål. (Von Friedrichs Grängsjö 
2003)  
 
En anledning till varför turismsamarbetet ligger på kommunnivå är att Westerlund (Dorotea) 
tidigare stött på problem när företagare tillsammans med kommunen bildar en förening för att 
utveckla turismen. Eftersom det då fanns så många viljor och förutsättningar, beslöt de att 
istället låta kommunerna förse företagarna med infrastruktur. Det här kan ses som en 
institutionalisering av gruppens arbete där man ser till historiska händelser för att kunna 
utveckla nya arbetsformer. (Tolbert & Zucker 1996) Det kan anses bättre att kommunerna 
samordnar, det som är risken med en överordnande organisation är att besluten kan ta lång tid, 
enligt Von Friedrichs Grängsjö (2003). Tidigare erfarenheter ligger till grund för en 
utveckling av gruppens arbete. Det är dock företagarna som står för det operativa arbetet och 
ytterst engagerar och deltar i utvecklingen av turismutvecklingen (Von Friedrichs Grängsjö 
2003) så de bör ha representanter i gruppen sett till denna aspekt. Det som kan vara problemet 
här är valet av representanter, ska de stora företagen vara det eller är det bättre att ha ett stort, 
ett medel och ett litet företag som språkrör. Eller som Grönlund (Vilhelmina) sa att det kunde 
vara en representant för handel, en från fiske och så vidare.  
 
Det framkommer att gruppmedlemmarna behöver kompetensutveckling för att kunna utveckla 
turismen. Något som även finns med i strategidokumentet vilken säger att en plan för 
utbildning ska tas fram. Genom att utbilda sig kan det ses som ett steg närmare legitimitet då 
de får relevant kunskap. (Dimaggio & Powell 1983) Med rätt utbildning kan de även få bättre 
kunskap om retorik och kommunikation vilket kan vara värdefullt för att skapa attraktivitet på 
en destination. (Aldrich & Fiol 1994) Ett första steg är taget i form av att arbetet delas upp, 
där en person kan ett område bättre än ett annat och detta gör att de andra kan lära från denne 
samtidigt som de kan bli än bättre på sitt eget område. Exempel på detta är Grönlund 
(Vilhelmina) som är gruppens annonskoordinator. Istället för att hyra in personal eller själva 
gå kurser kan en viss person i gruppen utföra en specifik uppgift. 

6.3 Mål 
Det är viktigt att ha ett klart mål, en målkoppling för att tillsammans kunna arbeta mot detta 
och skapa en positiv målkoppling. Om kopplingen ska kunna bibehållas är det viktigt att 
relationerna inom gruppen och mellan kommunerna fungerar, annars kan en negativ 
målkoppling uppstå. (Tjosvold 1986) Det kan bidra till att samarbetet inte längre kommer att 
fortgå då man i Södra Lapplands turismsamarbete är beroende av att de personer som sitter 
med i gruppen ska föra arbetet framåt. Om någon kommun eller person i gruppen inte längre 
arbetar lika hårt som de andra kan denna negativa koppling uppstå. Detta kan även kopplas till 
Meyer (1998) som menar att en coopetitiv relation kan bli negativ om parterna inte får ut det 
som förväntas eller om målen går isär. Samarbetet bygger på att relationerna bibehålls, för att 
kunna motivera sig behövs interna mål inom kommunerna men också mål för gruppen så att 
utvecklingen kan fortsätta. Här kommer konkurrensen mellan kommunerna in, en vilja att 
hävda sig kan sporra de andra att göra samma sak, något som kan ge samarbetet en positiv 
framtid.  
 
En klarare strategi för vilken målgrupp som regionen ska sikta in sig på behövs. Detta för att 
det kan gynna gruppen att arbeta mot ett mål och skapa en gemensam målkoppling. Hansson 
(Åsele) och Westerlund (Dorotea) menar att de har turismsamarbetet för företagens skull, men 
att de måste börja med att få ihop arbetet mellan kommunerna och arbeta mot ett gemensamt 
mål. Det är viktigt med en klar målsättning från början och att veta hur arbetet ska gå till för 
att kunna hålla en jämn kvalitet. (Hansson, Åsele) Med hjälp av samarbetet vill Södra 
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Lappland utvecklas och hitta nya kundgrupper. Som Westerlund (Dorotea) sa vill regionen 
erbjuda det som turismföretagen har och vill erbjuda. När det gäller svaren på frågan om deras 
målgrupp, var alla svar från samtliga respondenter ganska breda. Att turismgruppen har en 
annonseringsansvarig är en god bit på väg, som bidrar till att de inte annonserar på ”onödiga” 
platser. De målgrupper som fokuseras är jakt- och fiskeintresserade, skidåkare samt natur- och 
äventyrsmänniskor. Genom att gruppen är medveten om vilken målgrupp som inriktas kan det 
användas för att utveckla strategier för att kunna erbjuda en så bra produkt som möjligt. 
(Kotler & Keller 2006)  
 
När respondenterna ombads beskriva vad som särskiljde Södra Lappland från andra regioner 
hade de inte så mycket att säga. Respondenterna i Vilhelmina tog upp Gold of Lapland3 som 
en möjlig region att jämföra sig med, men att de är en ekonomisk förening uppbyggda på 
företag gör att den inte liknar rent organisatoriskt. Norrbotten ses även som en konkurrent 
med dess naturtillgångar. Detta tyder på att de inte ännu lagt tid på att se vilka regionens 
konkurrenter är. Westerlund (Dorotea) tyckte dock att de inte ska ses som ett företag med 
konkurrens med andra regioner utan som att de vill skapa förutsättningar för företagen inom 
regionen. De enskilda kommunerna behöver veta vad de vill med sin egen verksamhet för att 
kunna bidra till helheten och samarbetet, alltså destinationen Södra Lappland. En ökad 
kunskap om de andra parterna och dess verksamheter kan också bidra till en stärkt coopetitiv 
relation. (Bengtsson & Kock 1999) Desto starkare de enskilda kommunerna blir, desto mer 
kan de kräva av de andra, vilket kan bidra till en växande spiral. För att gå vidare bör 
turismgruppen göra klart för sig vad de vill med gruppen, något som har gjorts genom 
strategidokumentet (se bilaga 2). En förlängning av detta kan göras genom att se sig själva i 
relation till andra destinationer. Det talas nästan inget alls om relationen till andra regioner 
och destinationer utan endast vad som kan göras inom regionen för att bli mer attraktiva. Att 
se vad andra regioner har för styrkor och svagheter kan vara en bra grund för utvecklingen av 
attraktiviteten för regionen samt för att bli legitim på hemmamarknaden. Zimmermann och 
Zeitz (2002) ser legitimitet som ett erkännande för en organisations verksamhet. Detta är på 
god väg att realiseras i och med att de respektive kommunerna har undertecknat dokumentet 
som ger gruppen legitimitet att arbeta efter detta.  

6.4 Attraktivitet och legitimering 
Kommunerna måste ena företagarna på destinationen och de får institutionalisera de ”nya” 
spelreglerna på turismmarknaden. Westerlund (Dorotea) nämnde att det finns många 
företagare med olika målgrupper. Det här kan vara en svårighet med regionen men även 
charmigt menar han. På grund av att företagen har en skiftande syn på hur regionen och 
kommunen bör utvecklas, kan det vara svårt att ena dem. Detta kan även kopplas till att vissa 
företag inte vill identifiera sig med turismindustrin vilket kan påverka ett samarbete. (Von 
Friedrichs Grängsjö 2003) Södra Lappland som organisatorisk händelse kan ses som en 
nyetablerad organisation som saknar eller har en låg attraktivitet. För att kunna övertyga 
politikerna i de olika kommunerna om att det är värt att satsa pengar på turismsamarbetet 
behöver de bevisa sin legitimitet. Att en organisation blir legitim ger investerare eller som i 
detta fall politiker ett motiv för att satsa i arbetet (Zimmerman & Zeitz 2002) En koppling till 
hur Tolbert & Zucker (1996) beskriver processen institutionalisering kan här dras. Först 
uppstår nya krav från kunder och företag på marknaden som gör att en förändring måste till, 
på grund av detta har turismgruppen bildats. För att få denna erkänd av kommunerna och 
marknaden måste den provas i praktiken. Vidare får gruppen genom resultat bevisa att 

                                                 
3 En ekonomisk förening som arbetar för utvecklingen av turismen i kommunerna Lycksele, Malå, Norsjö, 
Robertsfors och Skellefteå. Se www.goldoflapland.se  
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satsningen gett ett positivt utfall och är värd att fortsätta satsa på. Till slut kan en 
institutionalisering av gruppens arbete genomföras. Det här kan även ses som en legitimering 
av verksamheten.  
 
För att skapa legitimitet på marknaden måste en organisation som första steg skapa tillit då det 
är grunden för alla transaktioner. (Aldrich & Fiol 1994) Trots motgångar kan då 
organisationer skapa sig möjligheter, utveckla nya värderingar och bli erkända. (DiMaggio & 
Powell 1983; Zucker 1986) Hansson (Åsele) pratade om att de måste skapa förtroende för 
varandra, både mellan kommunerna, men även mellan kommun och företag samt föreningsliv. 
För att bli erkända som destination måste de först bli accepterade inom destinationen. De 
måste informera och hålla en dialog med varandra och företagen så att alla förstår att de är en 
del i ett samarbete, det vill säga inte bara turismföretagen, utan även bensinmackar som 
Westerlund (Dorotea) tog som exempel. Det är väldigt viktigt att företagen förstår hur deras 
inblandning har betydelse då det i huvudsak är dem som är i kontakt med kunden när 
produkten skapas. (Von Friedrichs Grängsjö 2003) Enligt Frisk (2003) är interaktionen mellan 
organisationerna på destinationen betydande för turismprodukten och enligt Von Friedrichs 
Grängsjö (2003) är de beroende av varandra för att skapa ett enhetligt erbjudande och en så 
positiv image som möjligt. Det finns dock företag som inte vill identifiera sig med turism, 
men det är bra om alla kan vara delaktiga för att kunna erbjuda en bra turismprodukt till 
turisterna när de kommer. (Von Friedrichs Grängsjö 2003) Samtliga respondenter tycker att 
de har en bra relation till företagen i den egna kommunen. De är medvetna om att det behövs 
information för att kunna få en turismprodukt med bra kvalitet. Vardera kommun måste 
legitimera samarbetet Södra Lappland hos företagarna för att kunna ena dem. Att företagarna 
kan uttrycka sina åsikter kan ses som ett sätt att få större acceptans hos dem, om det visas att 
deras åsikter blir respekterade. Detta kan i sin tur utveckla Södra Lappland som region. 
Företagens vilja att utvecklas och konkurrensen mellan dem leder vardera kommun framåt om 
det tas tillvara på.  
 
Vilket tidigare sagts gäller det att få legitimering från företagarna inom kommunerna, något 
som verkar vara på gång då de ser positivt på samarbetet så länge gruppen ägnar sig åt 
aktiviteter gällande infrastruktur. Westerlund (Dorotea) säger att gruppen har till uppgift att 
utveckla infrastrukturen för företagen i regionen. Förutsättningarna för de enskilda företagens 
verksamheter att utvecklas är det som prioriteras. Dock har inte alla kommuner förankrat det 
”nya” samarbetet bland företagarna, något som är viktigt för att få ett internt stöd till 
aktiviteterna. Detta säger Hansson (Åsele) är väldigt viktigt, en acceptans från företagarna är 
nödvändigt för att ett turismsamarbete ska kunna fortgå. När samarbetet fått legitimitet inom 
kommunen kan gruppen fortsätta att öka sin attraktivitet på en större marknad. Detta håller på 
att utvecklas, både inom kommunen och mot en större marknad. Dock måste en analys av hur 
konkurrenterna arbetar och vilka styrkor och svagheter som regionen Södra Lappland har tas 
fram för att kunna göra strategier som kan bidra till uppfyllandet av målen. Under intervjuerna 
framkom nästan uteslutande de möjligheter som finns med regionen och samarbetet. 
Självklart är det något väldigt positivt att de ser relationerna på det sättet, trots detta behövs en 
mer kritiskt granskande attityd för att kunna utvecklas.  
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Figur 6. Hur den coopetitiva relationen i samspel på flera nivåer kan leda till attraktivitet 
 
Figuren visar hur attraktivitet kan skapas genom en coopetitiv relation mellan kommuner. 
Samspelet mellan kommunerna men även företagen är en viktig del i hur regionen upplevs. På 
en destination finns olika drivkrafter för coopetition på tre nivåer, vilka i sin tur är viktiga för 
att hitta en strategi som kan leda till attraktivitet för destinationen. Den sista bilden visar tre 
aspekter som är viktiga att tänka på för att lyckas med den coopetitiva relationen och bli 
attraktiv.    
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7. Slutdiskussion 
Här presenteras hur mindre kommuner kan utveckla den coopetitiva relationen och turism. 
Avslutningsvis visas även de slutsatser som tagits fram från studien.  

7.1 Konkurrens och samarbete i samspel 
Det kan vara nödvändigt att ingå allianser för att lyckas på marknaden när andra har gjort 
detta. (Nevin 2003) Då konkurrensen på turismmarknaden ökar är det till att börja med viktigt 
att analysera sin egen situation för att se vilka möjligheter och hot som finns för kommunen 
och regionen. Eftersom utvecklingen går mot en starkare marknad behöver både företag och 
som i detta fall, kommuner gå samman med andra för att kunna utvecklas och hävda sig på 
marknaden. Inom turismbranschen är sammanslagningar och samarbeten relativt vanligt, dock 
inte på kommunnivå, därför finns möjligheter att dra fördel av detta genom att bilda en allians 
eller ett samarbete.  
 
Den politiska nivån som innebär att kommunpolitikerna beslutar om hur mycket som ska 
satsas på turismen är en anledning till att kommunsamarbeten är svåra att bli långsiktigt 
hållbara. Om en kommuns ekonomi försämras kan det vara ”lätt” att lägga ned en turistbyrå 
(Westerlund, Dorotea) istället för att dra ned på andra områden inom kommunen. Därför blir 
legitimering av turismsamarbetet viktigt då risken för nedläggning minskas om övriga inom 
kommunen har förstått vikten av ökad turism. Att samarbeta på kommunnivå kan anses vara 
ett bra sätt att arbeta, men det är viktigt att kommunerna förstår innebörden av konkurrens 
mellan företagen i kommunen och regionen (Södra Lappland) för att utvecklingen ska fortgå. 
Företagen konkurrerar tillsammans mot andra regioner/kommuner men på destinationen är de 
konkurrenter. Wang och Krakover (2008) talar om hur intressenterna på en destination ska gå 
samman för att locka till sig kunder trots att de samtidigt konkurrerar på orterna. Frisk (2003) 
menar också att företagare ska konkurrera på lokal nivå för att främja utvecklingen, men att 
de bör samarbeta på regional nivå för en attraktiv destination. 
 
Enligt respondenterna är Södra Lappland attraktivt på grund av att de har allt. Regionen har 
natur och upplevelser, arrangemang, jakt och fiske, vildmark, vatten och marker, samt 
skidåkning med bra priser. Respondenterna var rätt så eniga om vad regionen har att erbjuda 
och de framförde även fördelar hos de andra kommunerna. Tidigare hade Vilhelmina en 
anställd som arbetade som sammanhållande koordinator för de tre kommunerna. När den 
personen slutade satte turismgruppen igång på allvar då de insåg att utan varandra skulle de 
inte lyckas inom turismen. Nu har de ingen direkt chef för gruppen. (Westerlund, Dorotea) 
Organisationer fokuserar ofta mest på samarbetet och inte på konkurrensen och möjligheten 
till en coopetitiv relation (Wang & Krakover 2008) Ett så kallat ”cooperation dominated 
relationship”. (Bengtsson & Kock 2000) Det kan dock vara bra att tänka på mer än bara 
samarbetet för att få ett gott resultat både som enskilt företag och som samverkansgrupp. Det 
finns tendenser att respondenterna enbart ser samarbetet vilket kan kopplas till medvetenheten 
gällande konkurrensen och samarbetet. Tre av respondenterna säger dessutom att kommunen 
inte har några konkurrenter utan att det då är företagen man måste se till. Vi ser dock inslag av 
konkurrens, något som kan vara bra för relationen genom att se till sig själva för att utvecklas. 
Hansson (Åsele) talar om att det finns konkurrens som bidrar till att Åsele kommun med 
marknaden vill se sig själva som ledande gällande turism. Denna konkurrens kan användas till 
att utveckla samarbetet och den coopetitiva relationen på ett professionellt sätt. 
 
Konkurrenter är organisationer som verkar på samma marknad, tillverkar och marknadsför 
samma produkt. (Bengtsson & Kock 2000) Vi menar att kommunerna kan ses som 
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konkurrenter till varandra då de alla vill ha fler turister, ökad sysselsättning och ökad 
inflyttning. Respondenterna säger alla att som kommuner är de relativt lika och erbjuder 
liknade turismprodukter. De enda skillnader som diskuteras är att Åsele kommun inte har 
någon fjälldal. (Grönlund & Hagelberg, Vilhelmina) En medvetenhet om konkurrensen kan ge 
större förståelse för hur det kan påverka relationen och bidra till att de kan se möjliga hot och 
problem som kan uppstå, för att på bästa sätt kunna förhindra dem. De tre kommunerna kan 
ses som medlemmar av en strategisk grupp inom turismbranschen för att de har liknande 
förutsättningar rent geografiskt och vänder sig till samma målgrupper. Porter & Caves (1979 i 
Bengtsson & Kock 1999) menar att inom en strategisk grupp är rivaliteten mindre på grund av 
att medlemmarna är beroende av varandra för att lyckas. Kommunerna måste först skapa 
fördelar för sin kommun inom turismen för att skapa en attraktiv turismprodukt. En 
fortsättning blir sedan aktuell där Södra Lappland som region skapar konkurrensfördelar mot 
andra regioner. Kommunerna konkurrerar om turisterna samtidigt som regionen som helhet 
konkurrerar mot andra regioner. Södra Lappland måste hitta vad de är bra på, detta fås genom 
att se vad de enskilda kommunerna har för konkurrensfördelar, en blandning som ger en 
konkurrensfördel som blir svår att kopiera. Porter (1985) talar om just detta, organisationer 
ska försöka erbjuda produkter som andra på marknaden inte gör för att skaffa sig 
konkurrensfördelar. Förutsättningarna för detta har förbättrats i och med att organisationer får 
tillgång till ett mer fungerande informationssystem. Dessa förutsättningar har Södra Lappland 
i och med en utveckling av Internetsidan. Kan denna locka till sig fler besökare samtidigt som 
företagarna inom regionen börjar använda denna plattform för kommunikation finns goda 
möjligheter att utvecklas.   
 
I den coopetitiva relationen måste en uppdelning mellan konkurrensen och samarbetet 
genomföras för att de båda ska bli effektiva. (Bengtsson och Kock 2000) Det är viktigt att ge 
konkreta förslag på hur detta kan gå till för att kunna utveckla relationen och turismen. Trots 
att vi menar att kommunerna kan ses som konkurrenter är även företagen och dess 
konkurrenter betydelsefulla för den coopetitiva relationen och företagen kan sägas 
representera sin kommun. För att kunna vara förberedda på framtida utmaningar, kunna vara 
flexibla och ligga steget före konkurrenterna bör kommunerna se på sina mest betydelsefulla 
företag och vilka konkurrenter de har och även se dessa som kommunens konkurrenter. De 
behöver agera tillsammans företag och kommun. Om samspelet mellan kommunerna fungerar 
bra och om kommunikationen når ut kan det föra den coopetitiva relationen framåt. 
 
Det bör finnas en uppdelning inom kommunerna som å ena sidan fokuserar på samarbetet och 
andra sidan på konkurrensen för att få ut mer av relationen. Detta för att i utvecklingen av en 
destination behövs det både samarbete och konkurrens (Von Friedrichs Grängsjö 2003) för att 
kunna lyckas på lång sikt. Det är även av betydelse eftersom enligt Bengtsson och Kock 
(2000) kan individerna i en organisation endast fokusera på en del i taget. Detta kan kopplas 
till att turismgruppen har en ansvarig för till exempel annonsering. Något som kan utvecklas i 
fler ansvarsområden där de blir mer av experter på sitt område, vilket kan sägas spara tid 
vilket är fördelaktigt eftersom kommunanställda i små kommuner ofta har många 
ansvarsområden. Det kan dock vara problematiskt att ha en ansvarig för konkurrens 
respektive samarbete, eftersom det är så få personer i de små kommunerna som är ansvariga 
inom turism. De är dock minst två personer från vardera kommun i turismgruppen vilket 
innebär att de kan ha ett huvudsakligt ansvar för respektive del i den coopetitiva relationen.  
 
Studiens resultat kan användas av en rad organisationer inom turismbranschen. Coopetition är 
ett sätt att arbeta för att kunna utvecklas som i längden gynnar både den enskilda 
organisationen och det gemensamma samarbetet. Att applicera detta på kommunnivå har vi 
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genom studien sett är möjligt och i grunden måste kommunen se till så att den egna 
organisationen fungerar för att kunna bidra till helheten. Kommunerna lär av varandra och 
tillsammans kan de utveckla sina individuella styrkor till att bli en samlad styrka som 
destination.  

7.2 Slutsatser 
Det övergripande syftet med studien var att; förbättra förståelsen för hur mindre kommuner 
med liten befolkning som delvis konkurrerar med varandra kan samarbeta för att tillsammans 
utveckla turismen i regionen.  
 
Mindre kommuner har mycket att vinna på att ha en coopetitiv relation när de vill utveckla 
turismen. Genom studien har inga klara utfall visats då relationerna är relativt nya, men det 
framkommer ändå att en kombination mellan konkurrens och samarbete är fördelaktigt. Detta 
genom att konkurrens kan utveckla de enskilda kommunerna och regionen samtidigt som 
samarbetsrelationen stärker de båda. I och med detta så kan destinationen utvecklas och dess 
styrka mot andra regioner ökar.  
 
De forskningsfrågor vi fokuserat studien kring är följande;  
Vilka drivkrafter finns hos de olika kommunerna för att utveckla turismen?  
Hur samspelar region, kommun och företag inom samarbetet? 
Hur kan de mindre orterna utveckla den coopetitiva relationen?  
 
Den tydligaste drivkraften till coopetition för mindre kommuner med avseende på turism är 
att de tillsammans kan uppnå högre satta mål än om de är ensamma. Detta innefattar 
skapandet av en destination och en enhetlig turismprodukt. En ökad turism kan bidra till ökad 
inflyttning vilket är en drivkraft i sig. Att få ekonomiska fördelar och tillgång till andra 
resurser som till exempel kunskap och teknologi är motiv till att samarbeta med sin 
konkurrent. Genom den coopetitiva relationen kan kommunerna upprätthålla och utveckla 
infrastrukturen.  
 
Det är tydligt att samspelet mellan de tre nivåerna (region, kommun och företag) och mellan 
parterna måste fungera på ett bra sätt för att utvecklingen av regionen ska gå framåt. När det 
gäller samarbeten mellan kommuner inom turism, blir även företagens inblandning av stor 
betydelse. Kommunen är beroende av sina företag och därför kan det ses som att företagen 
representerar vardera kommun. Kommunerna och därigenom även regionen är väldigt 
beroende av företagen. På samma sätt är företagen viktiga gällande konkurrensen. För att 
komma vidare i den coopetitiva relationen bör vardera kommun se över vilka företag som 
finns och vilka konkurrenter de har. Genom att göra det kan de skapa sig en förståelse för 
företagen och en bild av hur de vill utvecklas.  
 
För att kunna utveckla sin verksamhet och förbättra sin attraktivitet behöver mindre 
kommuner ha ett gemensamt och tydligt mål som alla kan arbeta mot. För att skapa 
attraktivitet måste relationen bli erkänd inom destinationen för att sedan bli legitim på 
marknaden. Det är viktigt att se båda delarna i den coopetitiva relationen för att utvecklas. Att 
konstant vårda samarbetet men ändå vara medveten om hur konkurrensen kan påverka och 
skapa eventuella konflikter är viktigt.  
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8. Egna reflektioner och förslag på framtida studier inom området 
Nedan kommer egna tankar som kommit upp under arbetets gång. Här beskrivs kort även 
möjliga fortsatta studier inom ämnet coopetition med koppling till turism.  
 
Om ett företag i en kommun vill expandera kan detta leda till att den kommunen ger större 
uppmärksamhet till det istället för regionen. Den egna kommunens utveckling kan ses som 
viktigare. När kommunen är den samarbetande nivån som sammanför företagen till en region, 
blir det mindre risk att stora företag tar makten och att det blir konflikter företagen emellan. 
Kommunerna kan bli sårbara om stora företag får bestämma för mycket, då kan de små 
företagen slås ut. Börjar det gå dåligt för ett stort företag kan det gå åt andra hållet där alla 
företag inom kommunen drabbas. Det är förstås bra om företagen växer, men då måste hela 
utvecklingen följa med. De små företagen vinner väldigt mycket på hemsidan. (Hagelberg, 
Vilhelmina) De stora företagen är också beroende av de små i och med att det är en mindre 
kommun och särskilt inom turismbranschen som bygger på utveckling av destinationer som 
innefattar en rad aktiviteter som gör den attraktiv och bidrar till en helhet.    
 
Ett hot som inte diskuteras särskilt mycket är miljön. Flyget ses som en viktig knutpunkt i 
regionen men nackdelar som miljöpåverkan nämns inte alls. Långsiktig hållbarhet och 
ekoturism är något som skulle kunna utveckla regionen och kommunerna som helhet. När 
Södra Lappland tidigare marknadsfört sig som den sista vildmarken kan det vara aktuellt att 
spinna vidare på det i en annan form med en satsning på att bevara det som finns.   
 
Vi anser att för att kunna nå sina mål måste även en snävare målgrupp och målmarknad 
beskrivas för att kunna fokusera på personer och vissa marknader. En fokusering till att locka 
företagare inom turismbranschen att expandera och nyetableringar kan vara bra att försöka 
uppnå. Samarbeten med andra regioner kan vara ett alternativ. Ett utökat samarbete med andra 
regioner i exempelvis Lappland eller varför inte Norge för att locka än fler besökare därifrån. 
Att studera andra samarbeten som verkat för destinationsutveckling för att själva kunna lära 
sig mer hur just Södra Lappland bör arbeta kan bara vara fördelaktigt.  Som Westerlund 
(Dorotea) sa ska inte kommungränserna vara något hinder för att samarbeta, detsamma borde 
gälla regioner. Det som kan vara problemet här är förstås de begränsade resurserna som de 
enskilda kommunerna har, men kan utfallet bli lyckat av samarbetet kan resurser användas för 
att nå över dessa gränser. Varför inte ingå relationer med turismregioner utomlands som har 
liknande förutsättningar som Södra Lappland? Respondenterna talar om att fisketurismen är 
stor från europeiska länder, varför inte lära sig mer om de regioner som besökarna kommer 
ifrån och ingå en samarbetsrelation för att än mer kunna möta kundernas behov och krav? En 
start kan vara att annonsera i den regionen för att nå återbesökare.  
 
Då den coopetitiva relationen Södra Lappland är relativt nybildad kan det vara intressant att 
undersöka hur samarbetet har fortgått och om deras mål har uppfyllts. Hur har den coopetitiva 
relationen utvecklats? Kan tydligare inslag av konkurrens och samarbete urskiljas? Ett bidrag 
till coopetition gällande hur företagen inom destinationen ser på begreppet skulle också kunna 
genomföras och visa hur de påverkas av samarbetet Södra Lappland. Ytterligare ett alternativ 
är att göra en komparativ studie med andra coopetitiva relationer på kommunnivå inom 
turism.  
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Bilaga 1.  
 
Intervjumall  
Bakgrundsfrågor om intervjuperson.  
Namn, befattning, hur länge har du arbetat med turismfrågor? 
Hur länge har du suttit med i turismgruppen? 
 
Varför, hur och när uppstod samarbetet? 
Hur ser samarbetet Södra Lappland ut? På vilket sätt samarbetar kommunerna? 
Hur koordineras samarbetet? Vad gör ni konkret? Vad har ni gjort? 
Hur ofta träffas representanterna? 
Vem/vilka har varit drivande för utvecklingen av Södra Lappland? 
Varför samarbetar just dessa tre kommuner med avseende på turism? 
Varför vill er kommun samarbeta? 
Vad har ni för målgrupp med avseende på turism? (region och kommun)  
 
Fråga 1. 
Varför ska man besöka er region? Från ett turismperspektiv, vad gör Södra Lappland 
attraktiv? 
Varför ska man besöka er kommun? Från ett turismperspektiv, vad gör er kommun attraktiv? 
Från ett turismperspektiv, vad gör företagen i kommunen attraktiva? 
 
Fråga 2. 
Finns det något som särskiljer Södra Lappland från andra regioner? 
Finns det något som särskiljer er kommun från de andra kommunerna i samarbetet? 
Finns det något som särskiljer företagen i er kommun från företag i de andra kommunerna? 
 
Fråga 3. 
Vilka likheter har regionen Södra Lappland med andra regioner? 
Vilka likheter har er kommun med de andra kommunerna i samarbetet? 
Vilka likheter har företagen i er kommun med andra företag i de andra kommunerna? 
 
Reflektera över skillnader och likheter, problem och möjligheter?  
Vilka är regionens konkurrenter gällande turism? 
Vilka är kommunens konkurrenter gällande turism? 
Hur konkurrerar ni med de andra kommunerna i samarbetet? 
 
Fråga 4. 
Hur kan samarbetet gynna regionen och göra den attraktiv? Hur ser utfallet ut idag? 
Hur kan samarbetet gynna kommunen och göra den attraktiv? Hur ser utfallet ut idag? 
Hur kan samarbetet gynna företagen i er kommun och göra dem attraktiva? Hur ser utfallet ut 
idag? 
 
Fråga 5. 
Hur har samarbetet fungerat på regional nivå, med andra regioner? 
Hur har samarbetet fungerat mellan kommunerna? 
Hur har samarbetet fungerat mellan företagen och kommuner, samt företag och företag? 
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Följdfrågor: 
Hur kan företagen påverka? 
Hur har företagen reagerat på samarbetet Södra Lappland? 
 
Fråga 6. 
Vilka möjligheter finns för regionen? 
Vilka möjligheter finns för kommunen (gällande samarbetet och turism)? 
Vilka möjligheter finns för företagen inom turismen? 
 
Fråga 7. 
Vilka problem kan uppstå inom regionen? 
Vilka problem kan uppstå mellan kommunerna? 
Vilka problem kan uppstå mellan företagen i kommunen, samt mellan företag och kommun? 
 
Kompletterande frågor: 
Vilka fördelar ser kommunen med samarbetet? 
Har utfallet varit lyckat på den internationella marknaden? 
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Bilaga 2.  
 
Turismutveckling 
Strategiplan ”Destination Södra Lappland” 
 
Inom regionen omfattar turistnäringen en av de näringar som skapar ett flertal arbetstillfällen 
och är därigenom en mycket viktig del för kommunernas utvecklingsmöjligheter. Rese- och 
turistindustrin är en näring som omfattar verksamheter inom ett stort antal olika branscher i 
näringslivet. Gemensamt för verksamheterna är att de levererar varor och tjänster avsedda för 
människor som utövar turism. 

Vision  
”Destination Södra Lappland” skall vara ett av TuristSveriges mest attraktiva resmål, med 
stolta, trygga och positiva människor och ett blomstrande näringsliv, för människor som söker 
frihet, äventyr, spänning och sinnesfrid året om!  

Syfte  
Vi vill skapa en attraktiv ”destination Södra Lappland” som den mest framgångsrika i 
Västerbotten/Lappland. 
 

Huvudmål 
Det är den unika platsen med aktiviteter som erbjuds som utgör destinationen. Vi vill 
åstadkomma nya sysselsättningstillfällen, högre skatteintäkter och en positiv 
befolkningsutveckling. Huvudmålet skall vara realiserat till och med år 2011, med en årlig 
uppföljning av samtliga delmål och aktiviteter. 
 
Turismnäringen är en av våra kommande och mest expansiva basnäringar.  

Resurser 
I ett första skede befintlig personal inom kommunernas verksamheter och i framtiden skapa 
en samordningsfunktion 
 
 
……………………….  kommun 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens vice ordförande 
 
Strategiplan ”Destination Södra Lappland”  
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Undertecknade tjänstemän från våra tre kommuner Dorotea, Åsele och Vilhelmina, den s k  
”Turistgruppen”,  är vår gemensamma organisation för turistfrågor inom region Södra 
Lappland där vi stämmer av våra delmål och utvärderar olika aktiviteter som kan komma 
ifråga gällandes turistnäringens efterfrågan. Turistgruppen har en samverkansfunktion 
gentemot kommuner, näringar, projekt och externa intressenter och jobbar för att hitta olika 
strategier för genomförande av mål och vision som t.ex. inhämtande av information samt 
kompetensutveckling. 
 
Delmål  
 
Delmål 1 Att i samarbete med turistföretagare enas/fokusera och genomföra ett antal 
mässor.  
 
Delmål 2 Att ge Södra Lapplands flygplats reella förutsättningar för att skapa en 

professionell sälj- och paketeringsfunktion som erbjuder kompletta rese- och 
upplevelsepaket. 

  
Delmål 3 Att i samarbeta med turistnäringen kvalitetssäkra destinationens rese- och 

upplevelsepaket. 
 
Delmål 4 Att i samarbeta med turistnäringen inom destinationen genomföra en 

omvärldsanalys med fokus på att hitta potentiella marknader. 

Aktiviteter 
Att inom turismnäringen i Dorotea, Åsele och Vilhelmina kommuner enas om en gemensam 
grafisk profilering för ”destination Södra Lappland”. 
 
Vi genomför unisona marknadsföringsinsatser för ”destination Södra Lappland” tillsammans 
med turistföretagare inom destinationen och förbereder oss i god tid och planerar vad vi vill 
och vad vi skall prestera och vi genomför minst 1 mässa per år. 
 
Att genomföra kvalitetsuppföljning med ett antal enkätundersökningar (ex. TEM) som är 
koncentrerad till våra uppsatta mål. 
 
Genom att organisera samarbetet mellan turistföretagare, kommunernas turistföreträdare, 
fiskeansvariga och flyget och genom att organisera och utveckla samarbetet med 
turistbyråverksamheterna i Södra Lappland. 
 
Genom att fastställa en kompetensutvecklingsplan för kommunernas turismföreträdare. 

Tidsplan 
Delmål  1, 2, 3, 4, 5 skall vara realiserade till och med år 2011, med en årlig uppföljning 

av samtliga delmål och aktiviteter. 
 
Turistgruppen för södra Lappland den 26 maj 2008 
 
Bertil Westerlund & Jörgen Sikström Dorotea, Stig-Anders Hansson & Jan Teblin Åsele, 
Mats Grönlund, Göran Lidström, Bert-Owe Sjöström & Johan Hagelberg Vilhelmina, 


