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Sammanfattning 

Detta är en studie om coopetition inom destinationsnätverk, det vill säga när aktörer på 
en turistdestination ingår i ett nätverk där samarbete och konkurrens sker samtidigt. 
Studien är gjord på Visit Gellivare Lapland (VGL), ett destinationsnätverk i Gällivare i 
norra Lappland som består av ett destinationsbolag, turistbyrån samt ca 55 stycken 
medlemmar som verkar inom besöksnäringen. Coopetition är en sammansättning av 
engelskans cooperation och competition och är ett fenomen som uppkommit i och med 
att konkurrerande organisationer går samman för att nå konkurrensfördelar. Det 
teoretiska syftet med denna studie är utveckla en förståelse för hur kommunikation och 
motivation hindrar respektive möjliggör coopetition inom ett destinationsnätverk och 
det praktiska syftet är att utveckla Visit Gellivare Lapland som destinationsnätverk 
genom att ge destinationsbolaget och dess medlemmar en förståelse för hur 
kommunikation och motivation påverkar samarbetet inom nätverket.  
 
I och med att vi i studien vill nå en förståelse för begreppet coopetition inom 
destinationsnätverk har vi antagit en hermeneutisk kunskapssyn och eftersom syftet är 
att se hur de på förhand bestämda faktorerna kommunikation och motivation påverkar 
coopetition så antar studien ett deduktivt angreppssätt. Praktiskt har vi gjort en 
kvalitativ undersökning bestående av tolv stycken semistrukturerade intervjuer med 
medlemmar från destinationsnätverket VGL samt anställda på destinationsbolaget och 
turistbyrån. Med intervjuerna ämnade vi besvara vår frågeställning: Hur uppfattar 
destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland och dess medlemmar coopetition i 
destinationsnätverket? 
 
Av studien framgår att medlemsrespondenterna generellt sett inte upplever någon 
konkurrens, men att de alla gärna samarbetar med andra medlemmar inom nätverket. 
Den främsta motivationsfaktorn för medlemskapet i destinationsnätverket uppger 
medlemmarna är marknadsföringen som de får utav destinationsbolaget/turistbyrån. 
Destinationsbolaget uttrycker dock en önskan om större engagemang från 
medlemmarnas sida då de upplever att få medlemmar medverkar i nätverkets aktiviteter, 
så som exempelvis medlemsmöten. Vad gäller kommunikationen i nätverket framgår att 
en rad olika kanaler används, men huvudsakligen sker kontakten mellan 
destinationsbolaget/turistbyrån och medlemmarna via mail och telefon. Vi får av 
destinationsbolaget/turistbyrån uppfattningen att de inte tycker att medlemmarna tar till 
sig den information som skickas ut, medan medlemmarna i flera fall uttrycker att de får 
för mycket mail, så att de inte tar sig tid att läsa.  
 
De främsta slutsatserna och rekommendationerna vi vill ge destinationsbolaget/ 
turistbyrån är att de bör se över kommunikationen med medlemmarna och förmedla den 
nytta medlemmarna kan få av att vara engagerade i destinationsnätverket. Gällande 
medlemmarna anser vi att de först och främst bör inse vikten av sin egen medverkan i 
nätverkets aktiviteter och att samtliga medlemmars engagemang i nätverket kan 
förbättra nätverket i stort. 
 

Nyckelord: coopetition, co-opetition, samarbete, konkurrens, motivation, 
kommunikation, destinationsnätverk, nätverk, regionala strategiska nätverk, strategiska 

nätverk, turism, destination 
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1.INLEDNING 

I och med detta inledningskapitel vill vi ge dig som läsare en förståelse för bakgrunden 
till vår studie, som vi gör på uppdrag av destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland. Vi 
börjar med en kort introduktion av turism som fenomen för att sedan förklara hur 
organisationen Visit Gellivare Lapland är uppbyggd och fungerar. Slutligen 
presenterar vi vår frågeställning och det teoretiska samt det praktiska syftet för denna 
studie. 

 
1.1 Problembakgrund 

Turism syftar till: ”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför 
sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” 
(Terpstra, 2011, s. 4). De senaste åren har turismen i Sverige kommit att spela en 
betydande roll för landets sysselsättning och turismens exportvärde (värdet av utländska 
turisters konsumtion i Sverige) har ökat med 115 % sedan år 2000 (Tillväxtverket, 
2011) och utgör ett viktigt bidrag till den svenska ekonomins tillväxt (Terpstra, 2011, s. 
7). Turismen omsatte 255 miljarder kronor under 2010 (Tillväxtverket, 2011) och under 
2011 såldes totalt 52,9 miljoner gästnätter, vilket var en ökning med en halv miljon från 
2010. De regioner som ökade mest bland utländska besökare var Stockholm och 
Norrbotten (Tillväxtverket, 2012). Att sysselsättningen i Sverige har kommit att 
påverkas i allt mer betydande grad av turismen beror på att utvecklingen numera främst 
sker inom tjänstesektorn, istället för i branscher inom industri och jordbruk (Bohlin & 
Elbe, 2011, s. 11). Exempelvis var turismnäringens exportvärde under 2010 mer än 
dubbelt så högt som värdet av den svenska personbilsexporten, och drygt 50 % högre än 
järn- och stålexporten (Tillväxtverket, 2011). 
 
Turismen utspelar sig på en destination vilket betyder ”avsett resmål” (NE, 2012). Inom 
turismen definieras destinationen som “starkt förknippad med ett besöksområde som 
innehåller en struktur för mottagande av besökare” (Aronsson, 2011, s. 107). Olika 
destinationer skiljer sig från varandra på många olika sätt och Bohlin och Elbe (2011, s. 
16) menar att en grov kategorisering kan göras exempelvis utifrån destinationens 
huvudsakliga karaktär (storstad eller landsbygd, osv.) eller efter de huvudsakliga 
attraktioner som destinationen erbjuder (sol och bad, skidåkning, mm.). von Friedrichs 
Grängsjö (2001, s. 23) menar att en turists incitament till att besöka en viss destination 
kan vara många, så som; landskap, klimat, arkitektur samt naturliga eller konstruerade 
attraktioner. Vidare krävs det att en destination har en god infrastruktur, boende, 
matservice, shopping och underhållning för att destinationen ska bli attraktiv för 
besökaren, faktorer som tillsammans skapar destinationens image (von Friedrichs 
Grängsjö, 2001, s. 23). 
 
I Sverige finns en mängd destinationsbolag vars syfte är att främja respektive 
destinations turistnäring och profil, genom exempelvis marknadsföring och samordning 
av olika aktiviteter (Visit Sweden, 2012). Dessa organisationer kan finansieras genom 
kommunen, privata organisationer eller via medlemssystem och kan exempelvis bestå 
av ett nätverk av olika aktörer. Knoke och Kuklinski (1983, s. 12) menar att nätverk är 
en typ av relation som länkar ihop personer, objekt och händelser och inom 
företagsekonomi kan nätverk syfta både till en organisationsstruktur inom ett företag 
och till företagets samverkan med andra företag och/eller andra aktörer. Enligt Lynch et 
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al. (2000) finns tre fördelar med att ingå i ett nätverk: lärande och utbyte, 
företagsaktiviteter och gemenskap (Gibson et al., 2005, s. 88, Morrison et al., 2004, s. 
198). 
 
von Friedrichs Grängsjö (2001, s. 9) menar att diskussionerna kring de fördelar som 
finns för turistdestinationer att ledas genom ett gemensamt nätverk de senaste åren har 
ökat. Scott et al. (2008, s. 1) menar däremot att turismbranschen alltid har varit en 
“nätverksindustri”, eftersom de menar att även om aktörer så som turistbyråer, hotell, 
restauranger, attraktioner mm. är geografiskt utspridda så förekommer både 
affärsmässiga och personliga relationer mellan företagen för att kunna erbjuda turisten 
en helhetsupplevelse. Scott et al. (2008, s. 1) menar också att “turismindustrin erbjuder 
den ideala kontexten för studerandet av nätverk”. Vidare kan funktioner som 
marknadsföring, varumärkesbyggande och bokningssystem centraliseras i ett nätverk 
och olika aktörer inom turismbranschen kan således hjälpas åt för att främja en 
utveckling av turistdestinationen (von Friedrichs Grängsjö, 2001, s. 9). Samarbetet för 
gemensam utveckling är essentiell då besökarens enskilda upplevelser av de olika 
aktörerna vägs ihop till en helhetsbild av den totala upplevelsen av destinationen (von 
Friedrichs Grängsjö 2001, s. 24). I och med att aktörerna samarbetar med 
marknadsföring för att få turisten att besöka den specifika destinationen medan de sedan 
konkurrerar när turisten väl har anlänt, leder det till att strukturen inom ett 
destinationsnätverk är komplex, eftersom aktörerna inom nätverket agerar som 
samarbetspartners och konkurrenter på samma gång (von Friedrichs Grängsjö, 2001, p. 
9). 

 
Nalebuff och Brandenburger (1996, s. 13) menar att många affärsverksamheter bara når 
framgång om det sker i samband med att andra aktörer också når framgång. Detta 
innebär att företag kan tjäna på att samarbeta, men hur fungerar det när man samtidigt 
befinner sig i en konkurrenssituation? Noorda (1993, refererad i Nalebuff & 
Brandenburger, 1996, s. 14) menar att ”man måste konkurrera och samarbeta 
samtidigt”, ett fenomen som benämns coopetition. Coopetition är alltså en 
sammansättning av cooperation (samarbete) och competition (konkurrens), och även om 
det inte finns en enhällig och dominerande definition av begreppet så bottnar i princip 
alla studier kring coopetition i det grundläggande elementet att det rör sig om olika 
aktörers samtidiga samarbete och konkurrens (Choi et al., 2010, s. 275). 

 
Zineldin (2004, s. 780) sammanfattar coopetition som en affärssituation där samarbete 
sker mellan olika, självständiga, företag och organisationer för att nå gemensamma mål 
samtidigt som de konkurrerar med varandra likväl som med andra företag och 
organisationer. Nalebuff och Brandenburger (1996, s. 14) uttrycker det: 
”affärsverksamhet är samarbete när det gäller att skapa kaka, och konkurrens när det 
gäller att dela den”. Vidare finns det flera sätt att skapa och dela denna kaka på; 
parterna som ingår i situationen med coopetition kan ha flera olika roller och sätt som 
de samarbetar, relaterar till varandra eller är beroende av varandra på (Nalebuff & 
Brandenburger, 1996, s. 26). Bohlin och Elbe (2011, s. 17) diskuterar hur företag inom 
en destination kompletterar varandra eftersom de alla producerar olika delar av turistens 
totala reseupplevelse (produkten) samtidigt som de också är lokala konkurrenter om 
turisterna som har valt att resa till destinationen. Exempelvis samarbetar hotell och 
restauranger på en destination med att försöka attrahera turister för att få dem att besöka 
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destinationen och ge dem en bra upplevelse, samtidigt som de konkurrerar med sina 
egna specifika produkter och tjänster (Bengtsson et al., 2010a, ss. 194-195). 
 
Vidare menar von Friedrichs Grängsjö (2001, s. 48) att turistdestinationer är komplexa i 
den bemärkelsen att vissa företagare på orten är etablerade medan andra är nyföretagare 
och nyligen inflyttade på orten. Etablerade företag med långa traditioner på orten måste 
samarbeta och arbeta bredvid mindre vana företagare som inte har samma kunskap om 
orten (von Friedrichs Grängsjö, 2001, s. 50). Detta leder sedermera till att dessa 
företagare drivs och motiveras av olika saker vilket också spelar roll för deras 
förhållningssätt till samarbetet i nätverket som stort (von Friedrichs Grängsjö, 2001, s. 
48). De enskilda aktörernas uppsatta mål kan också skilja sig från destinationsnätverkets 
uppsatta mål och syfte (Meriläinen & Lemmetyinen, 2011, ss. 28-29), vilket vi ser som 
intressant att studera närmare då vi tror att detta kan påverka motivationen till att 
samarbeta i destinationsnätverket. En grundförutsättning för samarbete är vidare att 
såväl medlemmar som styrgrupp vill engagera sig för att utveckla nätverket (Morgan & 
Hunt, 1994, s. 34). 

 
Jarillo (1988, s 32) definierar strategiska nätverk som: ”long-term, purposeful 
arrangements among distinct but related for-profit organizations that allow those firms 
in them to gain or sustain competitive advantage vis-a-vis their competitors outside the 
network”. Med hjälp av denna definition anser vi att destinationsnätverk, som vår studie 
undersöker, kan klassificeras som ett strategiskt nätverk. Närmare bestämt ett strategiskt 
nätverk som verkar och befinner sig inom en viss region, vilket Hallén et al. (2009, s. 
22) benämner som ett regionalt strategiskt nätverk. I denna studie definierar vi alltså 
destinationsnätverk som en form av regionalt strategiskt nätverk. Ett karaktärsdrag som 
utmärker ett strategiskt nätverk är att det finns någon form av en styrgrupp som styr 
nätverket (Jarillo, 1988, s. 32). På engelska kallas denna styrgrupp för hub och på 
svenska för nav. Navet har en stor betydelse för arbetet inom nätverket då navet 
ansvarar för bland annat kommunikationen med såväl interna som externa aktörer 
(Hallén et al., 2009, s. 29). Vidare ställs det krav på navet att ha en glöd för arbetet i 
nätverket och ofta består ”nätverksnav” av eldsjälar som brinner för det de gör, och ofta 
är det även navet som har tagit initiativet till att skapa det strategiska nätverket. Även 
om navet spelar en betydelsefull roll för nätverkets framväxt så skulle det inte finnas 
något nätverk utan medlemmar, vilket visar på att även medlemmarna är oerhört viktiga 
för det strategiska nätverket (Hallén et al., 2009, s. 29). 

 
Hallén et al. (2009, s. 93) har studerat regionala strategiska nätverk och sett att 
kommunikation är en viktig faktor för att få samarbete att fungera mellan flera olika 
aktörer. Kommunikation är en betydelsefull faktor för alla aktörer inom ett nätverk, då 
den sker mellan såväl nav och medlemmar som mellan medlemmarna själva (Hallén et 
al., 2009, s. 94). Fungerar inte kommunikationen i nätverket finns det risk att problem 
uppstår i och med att exempelvis de mål som navet satt upp för nätverket krockar med 
de enskilda medlemmarnas egna mål, vilket vidare kan få konsekvensen att nätverket 
inte lyckas uppnå sitt syfte (Hallén et al., 2009, s. 93). Intern kommunikation inom en 
organisation kan enligt Strid (1999, s. 32) exempelvis syfta till att få de anställda 
motiverade och även att få dem att jobba mot samma mål. Vidare menar Heide et al. 
(2005, s. 120) att just uppsatta mål är viktigt inom organisationer och att en vision kan 
användas för att ge vägledning mot dessa mål, varför det är viktigt att visionen 
kommuniceras till alla aktörer inom organisationen. Kommunikationens betydelse på så 
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många olika plan och nivåer gör att vi anser att det är en relevant faktor att ta hänsyn till 
vid vår studie av destinationsnätverk. 
 
Visit Gellivare Lapland (VGL) är ett destinationsnätverk som bildades år 2006 och är 
uppbyggt av cirka 55 stycken medlemmar som alla är aktiva inom besöksnäringen. 
Nätverket samverkas av ett destinationsbolag som även driver turistbyrån i Gällivare. 
Både destinationsbolaget och turistbyrån är belägna i samma byggnad i centrala 
Gällivare. På destinationsbolaget och turistbyrån arbetar totalt sex stycken personer 
heltid. Medlemmarna är huvudsakligen verksamma inom kategorierna logi, aktiviteter 
och transport. Utöver att driva turistbyrån i Gällivare jobbar även destinationsbolaget 
med att marknadsföra Gällivare som destination. Turistbyrån arbetar med att skräddarsy 
och sälja paket samt med att bistå besökare med information. 

 
VGL är en del av destinationsbolaget Swedish Lapland, vilka de samarbetar med vad 
gäller marknadsföring på främst internationell nivå. Swedish Lapland samordnar 10 
destinationer i Norrbottens län samt Skellefteå, för att öka tillströmningen av turister, 
regionens attraktionskraft och konkurrensfördel (Swedish Lapland, 2012), och där alltså 
Gällivare är en av destinationerna. Vidare är Swedish Lapland medlem i det nationella 
kommunikationsföretaget Visit Sweden som är en paraplyorganisation som arbetar för 
att stärka varumärket Sverige, vilket de gör genom att marknadsföra alla Sveriges 
turistdestinationer såväl nationellt som internationellt. 
 
 
1.2  Frågeställning och syfte 

 
Fenomenet coopetition har studerats av en mängd forskare i olika kontexter, och där 
turismnätverk är en. Vi har sett att kommunikation är en viktig faktor för att få 
samarbete att fungera i ett destinationsnätverk, samtidigt som vi tror att motivation kan 
spela en betydande roll för hur coopetition uppkommer och sedan utspelar sig inom 
nätverket. Då vi inte funnit någon tidigare forskning som tagit hänsyn till hur just dessa 
faktorer, kommunikation och motivation, påverkar coopetition i turismbranschen anser 
vi att det är intressant att studera, vilket vidare har lett oss till en frågeställning samt ett 
teoretiskt och ett praktiskt syfte för denna studie. 
 
Frågeställning 
Hur uppfattar destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland och dess medlemmar 
coopetition i destinationsnätverket? 

 
Teoretiskt syfte 
Utveckla en förståelse för hur kommunikation och motivation hindrar respektive 
möjliggör coopetition inom ett destinationsnätverk. 

 
Praktiskt syfte 
Utveckla Visit Gellivare Lapland som destinationsnätverk genom att ge 
destinationsbolaget och dess medlemmar en förståelse för hur kommunikation och 
motivation påverkar samarbetet inom nätverket. 
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2. TEORETISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Med detta kapitel vill vi göra dig som läsare insatt i hur vi kommit fram till vårt ämne 
för denna studie. Vidare beskriver vi vår kunskapssyn, hur vi valt att gå tillväga för att 
angripa vår frågeställning och syfte och från vilket perspektiv vi gör detta. Slutligen 
förklarar vi hur vi har samlat in den data vi har använt oss utav samt kritik som vi 
riktar till vårt val av dessa källor.   

 
2.1 Uppdragsgivare & Ämnesval 

Detta examensarbete skriver vi på uppdrag av Visit Gellivare Lapland som är ett 
destinationsbolag i norra Lappland som jobbar med att samordna och marknadsföra 
turismen i Gällivare. Uppdraget var annonserat på Umeå universitets hemsida 
LinkedStudent, vars syfte är att samordna studenter och näringsliv genom att publicera 
examensjobb, extrajobb, arbete efter studier mm. I november 2011 fann vi uppdraget 
som då var döpt till “Serviceutveckling av turistföretag” vilket direkt lockade oss i och 
med vår utbildning i Service Management. Efter mailkontakt med VD:n för 
destinationsbolaget VGL, Maria, samt ett telefonmöte med en mer ingående beskrivning 
om organisationens problem antog vi uppdraget. 

Vid telefonmötet med VD Maria fick vi en beskrivning av hur destinationsbolaget 
arbetar, dess syfte samt grundläggande om organisations-strukturen. VD:n uttryckte att 
nätverkets kärnproblem är att servicenivån är ojämn bland medlemmarna. För vissa 
medlemsföretag i nätverket är hög servicenivå en självklarhet medan andra företagare 
på orten inte förstår vikten av en hög servicenivå, menade Maria . Under telefonmötet 
samt sedan under vårt första introducerande besök i Gällivare (i februari 2012) framgick 
dock att vi hade relativt mycket utrymme att själva välja angreppsätt för studien, då 
destinationsbolaget VGL inte har specificerat något uppdrag utan med hjälp av denna 
studie vill kunna se sin verksamhet med nya ögon. Detta för att se faktorer som 
exempelvis kan förändras eller utvecklas för att vidare kunna förbättra 
destinationsnätverkets arbete. 

Då vi anser att det tydligaste särdraget med ett destinationsnätverk, i jämförelse med 
andra företag, organisationer och nätverk, är att samarbete och konkurrens sker 
samtidigt anser vi att coopetition är ett relevant fenomen att studera i förhållande till 
destinationsnätverk. Vidare anser vi att kommunikation och motivation är två faktorer 
som i många olika avseenden påverkar arbetet inom destinationsnätverket och då vi inte 
funnit någon tidigare forskning som studerar dessa faktorer med hänsyn till 
coopetitionsituationen inom destinationsnätverk anser vi att detta är relevant att studera. 
Eftersom vi, Lotta Anestedt och Frida Westberg, båda har fördjupat oss i management 
på D-nivå ville vi i denna studie anta ett organisatoriskt perspektiv. Vi anser oss ha 
relevant kunskap inom organisation och ledning vilket är en fördel då vi ska studera 
samarbete och konkurrens inom destinationsnätverk. Genom att förstå hur 
medlemmarna ser på coopetition inom nätverket med hänsyn till kommunikation och 
motivation ämnar vi kunna ge vår uppdragsgivare VGL råd och tips om hur de kan 
utveckla samarbetet inom nätverket, vilket vi i sin tur tror kan ha en positiv påverkan på 
utvecklingen av servicen. 
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2.2 Förförståelse 

Vi som skriver detta examensarbete, Lotta Anestedt och Frida Westberg, läser just nu 
den åttonde och sista terminen på Civilekonomprogrammet med inriktning Service 
Management på Handelshögskolan vid Umeå universitet. Inriktningen Service 
Management fokuserar på ledning inom tjänsteverksamheter och vi har under vår 
utbildning läst programspecifika kurser som; Introduktion till Service Management, 
Organisation och Ledarskap, Design och Miljö samt fördjupning i Management. 
Utbildningen har skapat ett intresse för service, tjänster och dess karaktär vilket vidare 
är faktorer som gjorde att vi från början lockades av detta uppdrag, då 
destinationsnätverk är uppbyggda av olika typer av tjänsteverksamheter. 

Vi har båda jobbat inom turistbranschen tidigare och har en förståelse för branschen 
samt ett intresse och engagemang för att studera detta område vidare. Lotta har jobbat 
och praktiserat inom hotellbranschen samt jobbat med gästservice i Åre. Frida har under 
flertalet somrar jobbat i gästhamnen på en  ö i Stockholms skärgård. Med vår erfarenhet 
inom turismbranschen har vi en förförståelse till vissa branschspecifika element såsom 
servicemöten, upplevelser samt turistens krav och beteende. Genom att vi tidigare har 
varit medarbetare på olika turistdestinationer har vi också en inblick i hur samarbete och 
konkurrens kan te sig på en destination. Vi har också själva många gånger varit turister 
vilket gör att vi har en förståelse för vad slutkonsumenten, turisten, efterfrågar. Vi 
ämnar ta vara på våra tidigare erfarenheter, såväl praktiska som teoretiska, i 
genomförandet av denna studie då vi tror att detta kan medföra att vi i framförallt den 
empiriska studien kan komma respondenterna nära i och med vår förståelse för 
turismverksamheter. Vi är dock medvetna om att våra tidigare erfarenheter från diverse 
arbetsplatser kan ha format oss på olika sätt, vilken kanske inte är till vår fördel i denna 
studie då det kan finnas risk för att vi läser för mycket mellan raderna och drar 
förhastade slutsatser. Vidare är det möjligt att våra tidigare erfarenheter inom turism 
inte kan jämföras med hur turismen ser ut i Gällivare, då varje destination är unik med 
tanke på dess olika karaktärsdrag. 

Det är svårt att i efterhand konstatera hur vår förförståelse har påverkat studien men vi 
tror att vårt intresse för turismbranschen har gjort att vi under studiens gång varit 
nyfikna på det som respondenterna har att säga, vad de har för erfarenheter och hur de 
upplever det de sysslar med. Vi tror dock inte att studien hade fått en anmärkningsvärt 
annorlunda utgång om vi inte hade haft tidigare erfarenheter från turismbranschen. 

 
2.3 Kunskapssyn 

Då det teoretiska syftet med denna studie är att utveckla en förståelse för hur 
kommunikation och motivation hindrar respektive möjliggör coopetition inom ett 
destinationsnätverk har vi valt anta ett hermeneutiskt synsätt. Detta eftersom 
hermeneutiken har som utgångspunkt att samla in och analysera data som gör att man 
kan nå en förståelse av en viss kontext (Bryman & Bell, 2005, s. 443), en kontext som i 
vårt fall utgörs av destinationsnätverket VGL; destinationsbolaget och medlemmarna. 
Bryman och Bell (2005, ss. 443-444) menar vidare att analysen av olika former av data 
med ett hermeneutiskt synsätt utgår från författarens synvinkel samt med en känslighet 
för kontexten i vilken data producerades. Dessa två faktorer innebär att vi som författare 
för det första inte strävar efter att vara helt objektiva i vår studie, utan att vi istället 
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subjektivt utgår utifrån vår egen förförståelse, ett tillvägagångssätt som Patel och 
Davidson (2011, s. 29) menar utmärker den hermeneutiske forskaren. Forskaren ska se 
kunskap, tankar, intryck och känslor som denne redan besitter som något användbart i 
tolkningen och förståelsen för det man undersöker. 

Det hermeneutiska synsättet innebär att man försöker se helheten i det man studerar 
(Patel & Davidson 2011, s. 29), något vi anser vara av stor relevans för vår studie 
eftersom vi vill uppnå en förståelse för coopetition inom ett destinationsnätverk- en 
organisation som är uppbyggd av flera olika delar. För att nå en fullständig förståelse 
gäller det att sätta delarna i relation till helheten och vice versa, utan att det behöver 
finnas någon bestämd utgångs- eller slutpunkt; tolkningen är en process som ständigt 
kan ta nya vändningar. Grønmo (2006, s. 369) menar också att ett hermeneutiskt synsätt 
lägger stor vikt vid att forskaren ska uppnå en helhetsförståelse, genom att se aktörer 
och deras handlingar som delar av en mer omfattande helhet. Detta är vidare något som 
inte kan göras utan att ta kontexten i beaktning; aktörers intentioner och handlingar bör 
tolkas “i ljuset av forskarens förståelse av den kontext en viss aktör ingår i, och i 
förhållande till forskarens syn på den situation eller process som handlingen är en del 
av” (Grønmo, 2006, s. 369). 

 
2.4 Angreppssätt 

För att både kunna besvara vår frågeställning om hur destinationsbolaget VGL och dess 
medlemmar uppfattar coopetition inom destinationsnätverket samt uppfylla vårt syfte 
med att få en förståelse för hur kommunikation och motivation hindrar/möjliggör 
coopetition i ett destinationsnätverk har vi utgått från befintliga teorier inom ämnena; 
nätverk, coopetition, kommunikation och motivation. Med de befintliga teorierna som 
grund ämnar vi utforma vår intervjuguide som i sin tur får ligga till grund för vår 
insamling av empiri. Enligt Patel och Davidson (2011, s. 23) innebär det deduktiva 
sättet att angripa forskning att man följer bevisandets väg, ett arbetssätt där man låter 
befintlig teori avgöra vilken information man ska samla in, hur man sen ska tolka den 
informationen samt hur man kan relatera resultaten man får fram till den redan 
befintliga teorin. En deduktiv forskningsansats går alltså från teori till empiri (Grønmo, 
2006, s. 45), vilket är vad vi gör i denna studie. I en induktiv forskningsansats är teorin 
istället resultatet av observationerna, och forskaren anses då följa “upptäckandets väg” 
(Bryman & Bell, 2005, s. 25). 

Dock menar Bryman och Bell (2005, s. 25) att den deduktiva processen med största 
sannolikhet kommer att ha inslag av induktion, vilket i vår studie innebär att vi avser att 
vara öppna för faktorer som inte kan genereras ur den befintliga teorin som vi utgått 
från vid analyserande av empirin. Men eftersom vårt syfte är att se hur de på förhand 
bestämda faktorerna kommunikation och motivation påverkar coopetition inom 
destinationsnätverk är vi medvetna om att utkomsten av nya faktorer är begränsad. 
Istället ämnar vi nå en förståelse för hur just olika kommunikations- och 
motivationsfaktorer hindrar respektive möjliggör coopetition inom ett 
destinationsnätverk. 
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2.5 Perspektiv 

Att anta ett perspektiv i en forskningsstudie handlar enligt Halvorsen (1992, s. 37) om 
att göra ett medvetet val och som forskare “välja ut vissa glasögon att se verkligheten 
genom”. Då perspektivet påverkar vilken verklighet man kommer att hitta menar 
Halvorsen (1992, s. 38) att det är viktigt att vi är medvetna om vilka glasögon vi 
använder i studien, för att kunna förutspå om vi kommer att få resultat i den sfär vi 
önskar. Eftersom vi valt att avgränsa vår studie till hur coopetition hindras respektive 
möjliggörs av kommunikation och motivation inom destinationsnätverk kommer vi att 
anta ett organisationsperspektiv, där vi ser till hur medlemmarna och de anställda på 
destinationsbolaget/turistbyrån upplever dessa olika faktorer. Vidare så antar vi ett 
mikroperspektiv, då vår studie ämnar se till hur individen och/eller företaget anpassar 
sig till arbetskontexten. Det motsatta perspektivet, makroperspektivet, handlar istället 
om att se strukturer och processer i stort, på arbetsmarknaden (Halvorsen, 1992, s. 38). 

 
2.6 Val av data 

Vi har på olika sätt sökt reda på de teorier som vår studie bygger på och de som vi har 
refererat till kommer framför allt från vetenskapliga artiklar och böcker, men vi har 
även i mindre skala använt doktorsavhandlingar, Internetsidor och tidningsartiklar. I 
samtliga fall har vi försökt gå tillbaka till ursprungskällan för att vara säker på att vi 
refererar rätt person och rättvist med avseende till personens forskning. I vissa fall, då vi 
inte lyckats få tag på grundkällan, har vi använt sekundärkällan, alltså har vi då 
andrahandsrefererat. När vi har gjort det har vi varit tydliga med detta så att det ska 
framgå att det är just en sekundärkälla. 

De vetenskapliga artiklar som vi använt oss utav har vi hittat via Umeå 
universitetsbiblioteks hemsida som bland annat tillhandahåller databasen EBSCO, 
vilken i sin tur gett oss tillträde till de underliggande databaserna; Business Source 
Premier, Emerald och E-Journals. Vid sökning av artiklar har vi inledningsvis använt 
Google Scholar som gett oss en bred träffvidd samt möjligheten att se hur många gånger 
artikeln blivit citerad av andra forskare, vilket i sin tur gett oss en indikation på artikelns 
trovärdighet och användbarhet. Vi har också genom de vetenskapliga artiklarnas 
referenslistor funnit fler artiklar vilket i sin tur har hjälpt oss att få en uppfattning om vi 
har lyckats fånga upp flertalet av de främsta forskare inom området. Av de böckerna 
som vi lånat från Umeå universitetsbibliotek är alla undersökta till vilka de är ämnade 
att rikta sig till, och vi har vidare valt att undvika böcker som är på en för 
grundläggande nivå med tanke på vår studie. 

De sökord som vi använt då vi letat efter tidigare forskning är bland annat: nätverk, 
destinationsnätverk, coopetition, co-opetition, samarbete, konkurrens, strategiska 
nätverk, regionala strategiska nätverk, strategiska allianser. Samma ord har även sökts 
på engelska. 
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2.7 Källkritik 

Att söka information innebär att man också måste vara kritisk till det som man finner i 
tidigare forskning (Bell, 2000; Grønmo, 2006). Bell (2000, s. 66) menar att det finns 
vissa aspekter och kriterier som forskaren måste ta hänsyn till vid insamlingen av 
material, där en aspekt är att forskaren måste avgöra om källans upphovsman är väl 
ansedd i den akademiska världen och om författaren blivit citerad av andra forskare. 
Vidare menar Bell (2000, s. 66) att forskaren bör undersöka om referensen är 
uppdaterad i relation till den aktuella utvecklingen inom det specifika 
forskningsområdet (Bell, 2000, s. 66). 

Om forskaren är väl ansedd i inom sitt forskningsområde har vi kunnat avgöra genom 
att kunna identifiera att samma forskare refereras i flera olika forskningsverk. Vi har på 
detta viss fått ett grepp om vilka forskare som är erkända inom ett visst område. Genom 
att söka på vetenskapliga artiklar och andra forskningsverk i Google Scholar har vi 
enkelt kunna se hur många gånger källan i fråga blivit citerad av någon annan forskare, 
vilket vi ser som ett sätt att se om forskaren är väl ansedd inom sitt forskningsområde. 

Generellt sett är källorna vi använt från åren 1990 fram till 2011. Vi har i möjligaste 
mån försökt använda så pass ny forskning som möjligt men eftersom all forskning 
bygger på annan forskning är vissa källor äldre än så, just för att vi använt 
originalkällan i så stor utsträckning som möjligt. Vi har dock försökt att blanda original- 
och “påbyggnadsforskning” för att försäkra oss om att vi är uppdaterad på det specifika 
forskningsområdet. De metodböcker vi använt är i vissa fall relativt gamla, men vi anser 
dock att många avsnitt inom metodiken inte har förändrats anmärkningsvärt över tiden. 
I de avsnitt som innehållt information om tekniska hjälpmedel har vi varit noga med att 
källan varit relativt ny, då den annars inte kunnat överensstämma med dagens teknik. 

Då vi till stor del använt engelsk litteratur, både artiklar och böcker, kan det innebära 
vissa översättningssvårigheter, eftersom vissa ord i engelskan får en annorlunda 
innebörd när de översätts till svenska. Därför har vi på vissa ställen valt att skriva det 
engelska ordet i en parentes bakom översättningen, så att läsaren själv får avgöra 
betydelsen utav det.  
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3. COOPETITION I DESTINATIONSNÄTVERK 

Med detta avsnitt ämnar vi ge dig som läsare en inblick i de vetenskapliga teorier vi 
använder för att uppnå vårt teoretiska syfte med denna studie, som är att få en 
förståelse för hur motivation och kommunikation hindrar respektive möjliggör 
coopetition i ett destinationsnätverk. Vi inleder med att måla upp teorier kring 
destinationsnätverk och coopetition, för att sedan beskriva faktorerna kommunikation 
och motivation kopplade till coopetition och destinationsnätverk. 

 
3.1 Destinationsnätverk 

Tinsley och Lynch (2001, s. 374) liknar ett destinationsnätverk med ett 
tunnelbanesystem där ett nätverk skapar access till olika stationer. I nätverket är vissa 
stationer viktigare än andra och framför allt mer besökta än andra. En del stationer 
ligger långt ifrån nätverkets mitt, rent geografiskt, men är ändå väldigt viktigt för 
nätverkets betydelse i stort. 

Definitioner på nätverk kan hittas i de flesta akademiska verk som är skrivna inom 
området. Dredge (2006, s. 270)  menar att ett nätverk är: ”ett set av formella och 
informella relationer som skapar samverkande händelser mellan styrelsen, industrier 
och samhället” och säger att man redan på 1920-talet såg fördelar med att ingå i 
nätverk. En mer allmän definition av nätverk innebär enligt Elmhester (2008, s. 18) att 
ett företags nätverk är dess egen marknad, som exempelvis  kan bestå av kunder, 
konkurrenter och leverantörer. Med andra ord består nätverket i den bemärkelsen av alla 
relationer som företaget har, på ett eller annat sätt. Jarillo (1988, s. 31) menar att nätverk 
och dess uppbyggnad är svåra att placera in i den klassiska synen av 
konkurrensstrategier och Hallén et al. (2009, ss. 11-12) diskuterar hur ett skifte inom 
den företagsekonomiska världen under de senaste decennierna skett från att ha betraktat 
konkurrens och rivalitet som avgörande faktorer för en effektiv marknad till att istället 
se samverkan och interaktion mellan företag som en väg till tillväxt, produktutveckling, 
och andra förändringsprocesser. 

Om ett nätverk syftar till att företagen ska bli mer konkurrenskraftiga på marknaden så 
är det strategiskt menar Jarillo (1988, s. 32). Han ser strategiska nätverk som långsiktiga 
och meningsfulla arrangemang mellan företag som ingås med målet att skapa 
konkurrensfördelar i relation till konkurrenterna utanför nätverket. Klint och Sjöberg 
(2003, s. 409) definierar strategiska nätverk som organiserat samarbete mellan två eller 
flera företag som avsiktligt har skapats med syftet att nå ett gemensamt mål, och Hallén 
et al. (2009, s. 23) menar att det är just en långsiktig vilja att nå olika mål som gör 
nätverk strategiska. Ytterligare en definition av strategiska nätverk är att det är: ”ett 
samarbete mellan fler än två företag, att företagen har gjort ett aktivt val att delta samt 
att det vanligtvis finns en ’hub’ eller företrädare av det strategiska nätverket av något 
slag” (Elmhester, 2008, s. 3). Enligt Elmhester (2008, s. 3) innebär strategiskt att 
företaget aktivt har valt att ingå i samarbetet/nätverket. 

Det som man på engelska benämner som hub kan på svenska översättas till nav, och 
syftar till dem som leder och samordnar verksamheten i det strategiska nätverket 
(Hallén et al., 2009, s. 29). Hallén et al. (2009, s.22) har vidare lagt till termen regional 
till Jarillos definition av strategiska nätverk, bland annat eftersom de menar att “platsen 
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och regionen i globaliseringens tidevarv kommit att bli viktigare”. De menar att 
regionala strategiska nätverk består av företag i en region som samverkar för utveckling, 
och detta med stöd av exempelvis en myndighet eller någon annan organisation. Vi 
anser att destinationsnätverk är en form av regionalt strategiskt nätverk och därför är 
teorier kring regionala strategiska nätverk, dess definition och funktion, relevanta för 
denna studie. Att termen strategisk används är både en styrka och en svaghet enligt 
Hallén et. al (2009, s. 23); en styrka om man vet vart man vill komma men en svaghet 
om man inte vet det, eftersom det då inte spelar någon roll vilken väg man väljer. 

”…–øπ” (Hallén et al., 2009, s. 29). Hallén et al. (2009, s. 29) hävdar att nätverkets 
utveckling bland annat avgörs av hur pass väl navet lyckas övertyga och driva nätverket 
framåt. Vidare menar de att dessa regionala strategiska nätverk har en tydlig start- och 
slutpunkt, att de skapas för en begränsad tidsperiod som ofta är 3-4 år och styrda av 
anslagsbestämmelser hos bidragsgivare (Hallén et al., 2009, s. 161). Dock menar de att 
målen för verksamheten ofta sträcker sig längre fram i tiden än så, långsiktiga mål som 
exempelvis hållbar regional utveckling och tillväxt.   
Fördelarna med att ingå i ett nätverk på en destination är främst att samverka och 
utveckla destinationen genom gemensamma marknadsföringsaktiviteter, 
varumärkesbyggande och bokningssystem (von Friedrichs Grängsjö, 2001, s. 9). Andra 
anledningar till att tursimbranschen väljer att ingå i nätverk är att samarbetet kan leda 
till högre konkurrensfördelar genom att sammanlänka all typ av kunskap från aktörerna 
i nätverket (Scott et al., 2008, s 17). 

Lynch (2000) kommer i sin forskning fram till tre huvudsakliga fördelar med att ingå i 
turismnätverk; lärande och utbyte, företagsaktiviteter och gemenskap (Morrison et al., 
2004, s. 198). Morrison et al. (2004, s. 200) har vidare funnit ett antal olika faktorer för 
hur internationella turismnätverk kan nå framgång (success factors), däribland att 
nätverkets mål och syften bör vara tydliga och kommunicerade till, samt accepterade av, 
samtliga medlemmar i nätverket. Medlemmarnas engagemang bör existera på en 
ekonomisk, social och psykologisk nivå. Engagemanget är kopplat till medlemmarnas 
attityder, värderingar samt kostnaden för att medverka i nätverket. Slutligen lyfts att 
kunskap kan spridas i nätverket och att detta kan hjälpa nätverket att jobba mot det 
gemensamma syftet. Genom att sprida kunskapen kan hela nätverket uppnå ytterligare 
en framgångsfaktor (Morrison et al., 2004, s. 200). 

Wang och Krakover (2008, s. 131) kommer i en studie fram till att affärsrelationer inom 
turistorganisationer existerar på olika nivåer där vissa relationer är informella och 
personliga och där andra relationer är högst formella. Studien visar på fyra olika typer 
av affärsrelationer som följer en skala från låg till hög grad av formalisering, 
integrering, och struktur; tillhörighet, koordinering, samarbete och strategiska nätverk 
(Wang & Krakover, 2008, s. 132). Enligt studien är relationer som bygger på 
tillhörighet den mest använda relationstypen för att den är mest informell, vilket i sin tur 
beror på att den baseras på en personlig relation som byggs upp av tillit och 
engagemang. I organisationer där relationen bygger på tillhörighet samarbetar aktörerna 
ofta med personer som de redan känner, vilket gör att relationen sällan utvecklas över 
gränserna utan förblir just en tillhörighets-relation. 

Relationer som istället bygger på koordination handlar om att sammanföra event för att 
implementera vanligt förekommande uppgifter genom samarbete mellan 
turismorganisationer (Wang & Krakover, 2008, s. 133). Genom att samarbeta men detta 



Lotta Anestedt & Frida Westberg     Examensarbete 30 hp 
Handelshögskolan vid Umeå universitet                          VT 2012 
 
	  

12	  
	  

kan den enskilda aktörens mål lättare uppnås. Denna relation sker ofta på en informell 
väg. Ett bra exempel på sådana uppgifter är mässor och andra marknadsföringsevent 
eftersom dessa aktiviteter kan använda resurser som finansiering, personal och idéer på 
ett effektivt sätt. I relationer som syftar på samarbete skapas formella dokument för hur 
organisationer kan samarbeta för att de enskilda aktörerna kan växa och förbättras 
genom att hjälpa varandra (Wang & Krakover, 2008, s. 133). Det främsta syftet som 
Wang och Krakover kommer fram till i sin studie angående samarbetsrelationen är att 
säkra en långsiktig relation mellan de inblandade aktörerna, vilket är något som 
efterfrågas i denna relationsform. 

Strategiska nätverk är den mest formella relationstypen bland de tidigare nämnda 
(Wang & Krakover, 2008, s. 133). Strategiska nätverk strävar efter en enad vision för 
alla aktörer inom det berörda nätverket. Det finns sedermera två olika typer av 
strategiska nätverk där horisontella nätverk syftar till organisationer som erbjuder 
liknande tjänster såsom boendealternativ. Vertikala nätverk är istället en 
sammansättning av organisationer som erbjuder olika tjänster. Gemensamt för de olika 
nätverken är att de syftar till att skapa såväl ett djupt som brett aktivitetsutbud på den 
aktuella turistorten på ett marknadsföringsmässigt plan. I strategiska nätverk ser 
aktörerna på en destination vikten av att ha en enad marknadsföringsplan för att etablera 
hela destinationen för att de enskilda företagarna skall lyckas en för en. Dessa fyra 
relationsbaserade samarbetsformer innehåller olika former av marknadsföringsmässiga 
aktiviteter. Att gå från en anknytningsrelation till ett strategiskt nätverk är möjligt. I 
dessa fall flyttas den organisatoriska komplexiteten från låg till hög grad vilket också 
kräver ett mer formellt förhållningssätt till relationen med de samarbetande aktörerna 
(Wang & Krakover, 2008, ss. 133-134). 

 
3.2 Coopetition 

Wang och Krakover (2008, s. 129) menar att en turistdestination behöver koordinera 
resurser och förmågor mellan olika medverkande företag på en destination för att lyckas 
tillhandahålla de produkter och tjänster som efterfrågas, något som kräver både 
samarbete och konkurrens. Samarbete mellan aktörerna menar flera forskare uppstår i 
de aktiviteter som är avlägsna kunden, medan konkurrens uppstår när aktiviteterna är 
mer nära eller direkt knutna till kunden (Wang & Krakover, 2008; Bengtsson & Kock, 
2000). Vidare menar Bengtsson och Kock (2000, s. 424) att detta kan förklaras genom 
heterogeniteten i olika konkurrenters resurser; att en unik resurs i vissa lägen leder till 
en konkurrensfördel för företaget medan det i andra lägen krävs att resursen nyttjas i 
samverkan med andra företags resurser för att nå konkurrensfördelar. För tillverkande 
industrier kan detta exemplifieras genom att företag har gemensamma forsknings- och 
utvecklingsaktiviteter (långt från kunden) för att sedan lansera och marknadsföra egna 
produkter (Bengtsson & Kock, 2000, s. 424). Fenomenet med samarbete och 
konkurrens samtidigt går sedan flera år tillbaka under begreppet coopetition (Nalebuff 
& Brandenburger, 1996; Bengtsson & Kock, 2000; Bengtsson et al., 2010a), och 
Bengtsson et al. (2010b, s.20) menar att även om fenomenet ofta är vagt definierat kan 
det alltid sägas bottna i att det handlar om att samtidigt engagera sig i olika typer av 
interaktioner som motsäger varandras logik. 

Viss forskning skiljer på coopetition mellan aktörer och aktiviteter, i den meningen att 
coopetition mellan aktörer innebär att man samarbetar med vissa aktörer och 
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konkurrerar med andra, medan coopetition mellan aktiviteter syftar till att samarbete 
kan ske i en aktivitet medan konkurrens sker i en annan (Bengtsson et al., 2010b, s. 21). 
Vi anser att båda synsätten är relevanta att ta hänsyn till i vår studie, då vi bedömer att 
coopetitionsituationer inte bara uppstår mellan medlemmarna själva i stort, utan att det 
även kan uppstå mellan parternas olika aktiviteter i nätverket. En aktör kan vara en 
individ, organisation, allians eller nätverk och forskning inom coopetition har gjorts på 
flera av dessa nivåer (Bengtsson et al., 2010b, ss. 21-22). Vidare kan på varje nivå olika 
faktorer analyseras, så som drivkrafter till coopetition, själva coopetition-processen och 
resultatet av coopetition. von Friedrichs Grängsjö (2003, s. 432) exemplifierar 
komplexiteten av coopetition med tanke på nivåskillnader och i avseende på 
marknadsföring av en turistdestination genom att turisten å ena sidan blir erbjuden en 
enad produkt i jämförelse med vad andra destinationer erbjuder (aktörerna på 
destinationen samarbetar), medan den å andra sidan blir exponerad för konkurrensen 
som finns mellan de olika parterna av produkten inom destinationen. Pesämaa och 
Eriksson (2010, ss. 166-167) menar att coopetition är speciellt vanligt förekommande 
inom turismbranschen just för att aktörerna på marknaden samarbetar med att attrahera 
turisterna till resmålet, genom gemensamma marknadsföringsaktiviteter, men att de 
sedan, när turisten är på plats, konkurrerar om turistens intresse. Vidare menar de att 
coopetition är en utmaning inom turismbranschen eftersom många småföretag erbjuder 
likande produkter och tjänster (Pesämaa & Eriksson, 2010, ss. 166-167). 

Choi et al. (2010, s. 274) konstaterar att konceptet coopetition fått mer och mer av 
akademins uppmärksamhet från slutet av 90-talet och framåt, och en mängd studier har 
gjorts med coopetition som grund för den teoretiska referensramen. Olika komponenter 
av fenomenet har studerats inom olika industrier, allt från hälsovårdssektorn till 
livsmedelsindustrier till det som Choi et al. själva studerande; initiativet av att införa 
skruvkork inom vinindustrin i Australien och Nya Zeeland. Inom destinationsnätverk, 
som vår studie är avgränsad till, kommer det som erbjuds kunden (turisten) från flera 
olika tjänsteleverantörer vilket gör att samarbete behövs mellan de olika aktörerna för 
att koordinera resurser och aktiviteter i den gemensamma kontexten (Meriläinen & 
Lemmetyinen 2011, s. 28). 

Enligt Choi et al. (2010, s. 275) beror vidden av coopetition i ett visst sammanhang dels 
på hur man väljer att definiera sin konkurrent/konkurrenter. De menar att litteraturen 
antingen antar ett brett eller smalt synsätt. Det bredare synsättet innebär att man ser 
konkurrenter i allt från kunder, leverantörer och sina direkta konkurrenter, medan ett 
smalare synsätt bara inkluderar just de direkta konkurrenterna. Då vi studerar en form 
av nätverk anser vi att det smalare synsättet är bäst lämpat, då coopetition påverkar 
konkurrenterna, medlemmarna, inom nätverket. Vilket vidare leder till en definition av 
coopetition som vi anser vara lämplig för vår studie: “simultaneous cooperation of 
direct competitors in some areas of business as they compete in other areas of business” 
(Choi et al, 2010, s. 275). 

Yami et al. (2010, ss. 6-7) menar att relationerna mellan parterna i en 
coopetitionsituation är en viktig aspekt av fenomenet coopetition. Interorganisatoriska 
normer blir en utmaning då parterna inte endast är “fiender” eller “vänner”. 
Organisationens utmaningar sker därför på såväl en individuell som på en kollektiv 
nivå. På en individuell nivå är det en utmaning att som anställd förhålla sig till den 
“nya” komplexiteten som uppstår i en coopetitionsituation eftersom konkurrenterna inte 
endast är rivaler utan också partners. På den kollektiva nivån handlar utmaningen om att 
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hitta en bra organisatorisk lösning som kan finna möjligheter för en samtidig 
konkurrens- och samarbetssituation. 

Bengtsson et al. (2010b, s. 20) sammanställer i en figur coopetition utifrån fyra olika 
nivåer där tre aspekter undersöks i varje nivå; drivkrafter för coopetition, processen 
kring coopetition och resultat av coopetition. Nivåerna är den individuella, den 
organisatoriska, den interorganisatoriska samt när coopetition sker på en nätverksnivå. 
På den individuella nivån är individuella mål, kulturella karaktärsdrag, personlighet och 
individuella värderingar drivkrafter för coopetition. I den rådande samarbetsprocessen 
på den individuella nivån menar Bengtsson et al. (2010b, s. 23) att individerna strävar 
efter att lita på varandra så att arbetet tillsammans kan ske så effektivt som möjligt, 
vilket i sin tur leder till att individerna får ett delat intresse och ett delat perspektiv. På 
ett konkurrensplan sker det att individerna har en bristande tillit gentemot varandra och 
inte alltid delger varandra resurser, och det händer till och med att parterna därför 
manipulerar varandra (Bengtsson et al., 2010b, s. 23). Om tillit däremot finns kan 
interaktionen mellan parterna vara högst värderlig (Bengtsson et al., 2010, s. 26). 
Resultaten av coopetition på en individuell nivå kar vara exempelvis kreativitet, 
lojalitet, produktivitet eller stress (Bengtsson et al., 2010b, s. 23). 

Olika avdelningsmål, organisatoriska värderingar och strukturen på arbetsuppgifterna är 
exempel på drivkrafter för coopetition på en organisatorisk nivå (Bengtsson et al., 
2010b, s. 23). För att lyckas med samarbete på denna nivå krävs en kommunicering av 
gemensamma mål, som kan uppnås genom exempelvis ömsesidig delning av olika 
resurser, detta medan enskilda avdelningar kan hålla information och mål för sig själva, 
för att förhindra att konkurrenterna når sina mål. Resultat av coopetition på en 
organisatorisk nivå är att parterna kan få kunskap om marknaden, samarbete i 
organisationen och delad kunskap och resurser, och för att nå dem krävs en bra 
kommunikation och effektivitet (Bengtsson et al., 2010b, ss. 23-24). När coopetition 
istället sker mellan organisationer, på en interorganisatorisk nivå, exemplifierar 
Bengtsson et al. (2010b, s. 24) resursdelning och en minskning av fördelarna för 
konkurrenterna som drivkrafter. Coopetitionprocessen sker för att finna en lösning på 
ett problem som parterna har gemensamt. Risk finns dock att parterna inte är helt ärliga 
mot varandra eftersom de vill uppnå sina enskilda mål och intressen, så för att lyckas 
finna en sund konkurrenssituation krävs det då en balanserad maktsituation (Bengtsson 
et al., 2010b, s. 25). 

Den sista nivån är när coopetition sker på en nätverksbasis och en drivkraft för det 
handlar om att kunna tillgodogöra sig nätverkparternas gemensamma resurser och mål 
(Bengtsson et al., 2010b, s. 25). Samarbetet på denna nivå kräver tillit och högst 
beroende av nätverkets styrka och position. Konflikter uppstår sällan när parterna 
samarbetar men kan dock uppstå i en konkurrenssituation. Normer finns i de enskilda 
parternas organisationer vilka är osynliga i en konkurrenssituation men gemensamma 
när samarbete sker. I ett nätverk kan det vara svårt att balansera samarbete och 
konkurrens för alla parter i nätverket men lyckas det kan resultaten vara en expandering 
av den totala marknaden, innovation, differentiering och/eller enade strategier 
(Bengtsson et al., 2010b, s. 25). 
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3.3 Kommunikation 

Gemensamt för alla typer av organisationer är att kommunikation är en fundamental 
aspekt som måste fungera, för att organisationen ska kunna finnas och fungera (Heide et 
al., 2005, s. 17, 19). Kommunikationen är viktig både ur ett organisatoriskt perspektiv 
och ett individperspektiv. För att organisationens uppsatta mål ska kunna förstås och 
sedan följas behövs kommunikation, likväl som att kommunikation är en förutsättning 
för att skapa relationer mellan individer (Heide et al., s.19). Den traditionella 
kommunikationen för ledare och chefer i organisationer som kännetecknas av en 
”uppifrån och ner-form” benämns enligt Johnson et al. (1994, s. 111) för formell 
kommunikation. I den formella kommunikationen är det just informationen som 
kommuniceras som är huvudsyftet med varför informationen utbyts. Sedan finns även 
en informell typ av kommunikation, som istället sker på en mer personlig nivå där 
personliga behov mättas genom kommunikationen och varpå de ofta skapas informella 
grupper (Johnson et al. 1994 s. 112). I ett regionalt strategiskt nätverk menar Hallén et 
al. (2009, s. 97) att hur kommunikationen sker styrs av vilket syfte nätverket har. Ett 
syfte kan exempelvis vara att ha en gemensam marknadsföring eller att dela information 
med varandra, likväl som att försöka få medlemmarna i nätverket att utvecklas 
kunskapsmässigt inom något område (Hallén et al., 2009, s. 97). Det finns dock en risk 
för regionala strategiska nätverk att kommunikationsproblem uppstår, i och med att 
aktörerna i nätverket arbetar mot ett gemensamt mål samtidigt som de har egna, ofta 
olika, organisationskulturer och normer. Fungerar inte kommunikationen då blir det 
svårt att samverka i nätverket, vilket i sin tur kan leda till nätverket kan få svårigheter 
att uppfylla sitt syfte (Hallén et al., 2009, s. 93). Vidare menar Hallén et al. (2009, s. 98) 
att medlemmarnas sätt att kommunicera med varandra i ett regionalt strategiskt nätverk 
kan bero på om de är eller har varit konkurrenter, då det kan ha inverkan på hur öppna 
de känner sig gentemot varandra. Om de inte konkurrerar om samma kunder är chansen 
större att de är mer öppna. 

Hallén et al. (2009, s. 93) menar att en central aktivitet vid samverkan mellan aktörer är 
kommunikation, vilket är något som måste fungera både inom organisationen och ut 
mot kunder, leverantörer och andra aktörer. Huxham (1996) menar också att samarbete 
till stor del handlar om att dela information (Scott et al., 2008, s. 17), vilket vi ser som 
kommunikation. Kommunikation i det regionala strategiska nätverket har två olika 
dimensioner; först och främst mellan de som leder och samordnar verksamheten (även 
kallad navet) och medlemmarna, och sedan mellan medlemmarna själva (Hallén et al., 
2009, s. 94). Om det regionala strategiska nätverket är sammansatt av medlemmar som 
bedriver konkurrerande verksamheter, där det krävs mer för att skapa öppenhet och 
förtroende, ställs det högre krav på navets kommunikation med medlemmarna (Hallén 
et al., 2009, s. 30). Eftersom sammansättningen av medlemmar även kan komma att 
förändras över tidens gång menar Hallén et al. (2009, s. 30) att det som avgör hur 
utvecklingen i nätverket kommer att ske är beroende av såväl navets som 
medlemmarnas förtroende och engagemang. Vidare hävdar de att om ett nätverk är väl 
fungerande och relativt billigt att ansluta sig till så kommer det att spridas genom 
personliga kontakter vilket i sin tur kan leda till att nätverket får tillskott av fler 
medlemmar. 

 
 



Lotta Anestedt & Frida Westberg     Examensarbete 30 hp 
Handelshögskolan vid Umeå universitet                          VT 2012 
 
	  

16	  
	  

3.3.1 Intern kommunikation 

Kommunikationen som flödar internt på företag och i organisationer är en viktig aspekt 
för att få dem att fungera (Strid, 1999, s. 21), vilket vi även anser gälla inom 
destinationsnätverk. Enligt Strid (1999, s. 32) finns två syften med att jobba med 
organisationens interna kommunikation, där det ena syftet handlar om att få de anställda 
motiverade och det andra syftet handlar om att få alla medarbetare att jobba mot samma 
mål. En ytterligare aspekt som visar på den interna kommunikationens vikt menar Strid 
(1999, ss. 31-32) handlar om hur alla medlemmar/anställda kan ses som externa 
ambassadörer av den interna kommunikationen. En bristfällig intern kommunikation 
kan drabba organisationen negativt i och med att medlemmen/medarbetaren då riskerar 
att kommunicera en felaktig bild till intressenter utanför företaget. 

Sedan införandet av e-post, intranät mm. som kommunikationskanaler har betydelsen av 
att fysiskt befinna sig på samma plats för att kunna kommunicera blivit mindre och 
mindre viktig, ”kommunikationen har blivit mindre beroende av tid och rum” (Heide et 
al., 2005, s. 26). Dessa medier gör det också möjligt för medarbetarna att själva söka 
upp den information de behöver, istället för att bli överösta med all möjlig information. 
Detta leder i sin tur till att det ställs krav på såväl chefer som medarbetare att de ska ta 
ett “informations- och kommunikationsansvar” (Heide et al., 2005, s. 26), vilket de 
frågar sig om medarbetarna verkligen får tid och resurser för att kunna göra. Vidare 
menar Heide et al. (2005, s. 26) att organisationer bör vara medvetna om att tillgången 
till alla de tekniska informationsmedierna kan leda till ett överflöd av information. 

 
3.3.2 Kommunikation av strategier 

Strategier i en organisation kan användas som ett “rättesnöre” eller ett sätt att nå 
organisationens uppsatta mål, och som ett hjälpmedel vid resursfördelning, 
förändringsarbete och/eller behovsidentifiering (Heide et al., 2005, s. 119). 
Organisationens vision skapas av ledningen (eller styrelsen/ägarna) som en framtidsbild 
för vart organisationen ämnar ta vägen och bör kommuniceras till medarbetarna som ett 
hjälpmedel att motivera och engagera dem. Visionen är i sin tur en hjälp till att utveckla 
affärsidén, mål och strategier. Att ha uppsatta mål är essentiellt för alla organisationer 
(Heide et al. 2005, s. 120), men Haas et al. (1992, s. 166) menar att målen sällan är 
kommunicerade i organisationen. Bennis och Nanus (1985, s.105) uttrycker vikten av 
att kommunicera visionen kontinuerligt och involvera den i företagets struktur och 
kultur, samtidigt som den måste kunna förändras till följd av ändrade eller nya 
omständigheter. Viktigt är också att vara medveten om att de generella målen ofta måste 
omformuleras till mer precisa mål när de kommer ner till den berörda avdelningen 
(Heide et al., 2005, s. 120) . Heide et al. (2005, ss. 120-121) uttrycker å andra sidan en 
viss skepsis mot strategier då de menar att det ofta kan uppstå en klyfta mellan de 
generella strategierna och det vardagliga arbetet. Genom kommunikation kan dock 
klyftan minskas och strategierna framstå som innehållsfulla (Heide et al., 2005, ss. 119-
121). Tanken med att organisationer sätter upp strategier, mål och visioner är att 
medarbetarna skall använda dessa som ett hjälpmedel i den vardagliga verksamheten 
(Heide et al., 2005, s. 123). ”Idealet är att strategin blir ett slags levande dokument, 
något som efterlevs i praktiken i alla de vardagsbeslut som måste fattas” (Heide et al., 
2005, s. 123). Dock är den inte alltid på det sättet, utan olika strategiska begrepp är i 
många organisationer bara ”en slags rutinmässig aktivitet”, distanserad från den 
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vardagliga verksamheten och med risk att inte efterlevas i praktiken (Heide et al., 2005, 
s. 123). Därför ställs det stora krav på den interna kommunikationen menar Haas et al. 
(1992, s. 167), då den kan hjälpa organisationen att göra mål och strategier förståeliga 
för de anställda. 

Normann (2008, s. 319) menar att mål och visioner måste kopplas till praktiken för att 
de skall ha någon som helst genomslagskraft. Heide et al. (2005, s. 124) refererar till 
Normann (2001) och säger att: ”om långsiktsplanen eller visionen inte får de ledande 
aktörerna i företaget att omedelbart ändra sina planer på vad de skall göra härnäst är 
den att betrakta enbart som en dekoration. Det är lätt - och trevligt - att formulera 
visioner om de inte behöver kopplas till aktuella konkreta åtgärder”. Vidare menar 
Normann (2001) att långsiktiga mål bara efter några månader efter att de har 
formulerats kan utvärderas om de kommer att ge några effekter (refererad i Heide et al., 
2005, s. 124). Slutsatsen är alltså att kommunikation är verktyget för att få visioner, mål 
och strategier att bli annat än en “dekoration” (Heide et al., 2005, s. 124). 
 
Grönroos (2008, s. 306) menar att en viktig del i en kommunikationsprocess är att 
parterna ständigt lär av varandra. Vidare har Gibson et al. (2005, s. 88) kategoriserat 
nätverksformer i tre olika typer, vilka kan ses som olika sätt att sprida kunskap och 
information på. Dessa nätverkstyper är; formella, semi-formella och informella (Gibson 
et al., 2005, s. 88). En formell nätverkstyp har ett formellt sätt att interagera mellan 
aktörerna inom nätverket, huvudsakliga syftet med interaktionen är att uppnå tidigare 
uppsatta mål. Sociala interaktioner sker, men på ett högst formellt sätt. Den semi-
formella nätverkstypen liknar den formella men med främsta syfte att uppnå 
marknadsföringsmässiga mål. De sociala interaktionerna i de semi-formella nätverken 
liknar också den formella stilen. För den informella nätverkstypen sker interaktionen 
mellan aktörerna på en social och informell väg. Det finns inga egentliga mål eller 
kriterier för medlemskap. Ett informellt nätverk är ofta ett grannlandskap eller en familj 
(Gibson et al., 2005, s. 88). 

 
3.4 Motivation 

En individs deltagande och engagemang i ett destinationsnätverk beror på attityder och 
värderingar, vilket leder till att “förståelse för varför individer engagerar sig i 
destinationsnätverk fås genom förståelse av deras attityder och värderingar” (Gibson et 
al., 2005, s. 88). Detta styrks även av Wang och Krakover (2008, s. 137) som menar att 
turismaktörers engagemang för en destination beror på deras egna normer och 
värderingar. Vidare diskuterar Wang och Krakover (2008, s. 137) att dessa normer och 
värderingar avgör vad aktören har för inställning gentemot destinationen; om de anser 
att det är företagen som ska jobba i destinationens intresse eller om destinationen istället 
bör jobba för företagens vinning. En inställning om att jobba för destinationen innebär 
ett samarbetsperspektiv medan inställningen att destinationen ska jobba i företagens 
intresse innebär ett mer konkurrensinriktat perspektiv. Vidare menar de att detta innebär 
att aktörernas normer och värderingar påverkar engagemanget de känner för 
destinationen, hur de upplever relationerna till andra aktörer på destinationen och hur ett 
eventuellt samarbete med en annan aktör kommer att se ut, med hänsyn till sitt eget 
strategiska tänkande (Wang & Krakover, 2008, s. 137). 
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 Thorgren et al. (2011, s. 101) visar genom en sammanställning av tidigare forskning att 
ökad solidaritet, förbättrat informationsutbyte, förmåga att fatta beslut på ett enklare och 
snabbare sätt, minskad risk för meningsskiljaktigheter och konflikter, samt ett ökat 
intresse för fortsatt samarbete är exempel på vad tillit (trust) mellan parterna i en allians 
mellan flera aktörer (multipartner alliance) kan leda till. Parternas grad av tillit är direkt 
relaterad till storleken på företagen inom alliansen, eftersom det påverkas av parternas 
förmåga att visa engagemang och att lita på varandra (Thorgren et al., 2011, s. 101). 
Enligt Thorgren et al. (2011, s. 103) tenderar större företag att ha mindre tillit till sina 
partners.  

Morgan och Hunt (1994, s. 23) definierar relationsengagemang (engagemang 
översättningen av engelskans commitment) som när en part av relationen tycker att det 
är värt att jobba för att relationen ska hålla på obestämd tid. Vidare menar Morgan och 
Hunt (1994, s. 22) att det för att lyckas med relationsmarknadsföring krävs ett 
samarbetsvilligt beteende, som i sin tur påverkas av graden av engagemang och tillit 
som finns i relationen. De lägger även till att faktorer som minskad vilja att lämna 
nätverket, minskad osäkerhet, funktionella konflikter och samtycke påverkas av 
engagemang och tillit (Morgan & Hunt, 1994, s. 34). Engagemang är essentiellt i en 
samarbetsrelation menar Morgan och  Hunt (1994, s. 34) men samtidigt menar Hallén et 
al. (2009, s. 81) att många företag inom ett destinationsnätverk är så pass upptagna med 
sina enskilda verksamheter att de inte finner tid att engagera sig i nätverket. Detta gör 
att det kan bli en utmaning att uppbringa medlemmarna till att delta och vara 
engagerade i exempelvis gemensam planering och målformulering, vilka är viktiga 
faktorer för att få en framgångsrik samverkan i nätverket (Hallén et al., 2009, s. 94). 

Choi et al. (2010, s. 273, 280, 285) har identifierat fem olika faktorer som krävs för att 
utveckla vad de kallar kollektiv horisontell coopetition (collective horizontal 
coopetition); gemensamma strategiska mål (strategic common goals), mer förväntade 
kollektiva fördelar (greater expected collective benefits), skydd mot kunskapsförflyttning 
(safeguards against knowledge transfer), intra-industriella komplement (intra-industry 
complementarities) och starka band i samarbetsnätverk (strong ties in cooperative 
networks). När aktiviteter organiseras mellan företag på samma nivå på marknaden 
innebär det att de är av horisontell natur, medan kollektiv innebär att det sker på 
industrinivå och att det inte är begränsat till att beröra bara två eller tre parter. Detta 
anser vi överrensstämma med VGL:s uppbyggnad varpå vi väljer att belysa tre av dessa 
faktorer som vi anser vara relevanta för vår studie. 

För det första skall påpekas att alla faktorer är av väsentlig vikt vid formationen av 
kollektiv horisontell coopetition men att det är den första, gemensamma strategiska mål, 
som lägger grunden för de andra faktorerna och bör därför vara det första att ta hänsyn 
till vid utvecklandet av coopetition. Samarbete mellan företag i en industri möjliggörs 
när aktörerna delar ett gemensamt mål. ”Gemensamma mål kan motivera konkurrenter 
att samarbeta med varandra och bilda en coopetitionrelation” (Choi et al., 2010, s. 
281), vilket även styrks av forskare som Meriläinen och Lemmetyinen (2011, s. 29) som 
menar att ledning/styrning (management) av destinationsnätverk innebär att möjliggöra 
relationer mellan organisationer genom bland annat gemensamma mål. Vidare menar 
Meriläinen och Lemmetyinen (2011, ss. 28-29) att de gemensamma mål som strategiskt 
sätts upp av ledningen av ett destinationsnätverk inte alltid överrensstämmer med de 
enskilda aktörernas uppfattningar och intressen, något som vi tror kan påverka 
motivationen till att medverka i en coopetitionsituation. 
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Vidare anser vi att mer förväntade kollektiva fördelar är en faktor intressant att ta 
hänsyn till i vår studie för att förstå coopetition inom VGL. Detta eftersom coopetition 
utvecklas när konkurrenter upplever fördelar genom att samarbeta också (Choi et al., 
2010, s. 281). Som vi sa i inledningskapitlet: ”affärsverksamhet är samarbete när det 
gäller att skapa kaka, och konkurrens när det gäller att dela den” (Nalebuff och 
Brandenburger, 1996, s. 14). Företag måste således se att den förväntade kakan 
(förväntade kollektiva fördelar) blir större i en coopetitionrelation för att inleda och 
utveckla en sådan relation. 

Den tredje faktorn som vi anser vara relevant för vår studie är starka band i 
samarbetsnätverk, i och med att VGL är ett destinationsnätverk. Choi et al. (2010, s. 
284) menar att det är mer troligt att konkurrenter inom en industri väljer att  ingå i nya 
 samarbetsrelationer om det har förekommit interaktioner av samarbete i det förflutna. 
Även om de relationer som varit bara består av lösa trådar indikerar det ändå att 
potential för utveckling av starkare band i ett nätverk. Dock räcker det inte med att det 
bara finns lösa trådar för att lyckas skapa kollektiv horisontell coopetition; några starka 
band måste redan finnas för att fungera som katalysator och uppmuntra andra 
konkurrenter att samarbeta i nätverket. När alla aktörer har starka band till varandra och 
jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål finns förutsättningarna för att skapa lyckad 
kollektiv horisontell coopetition (Choi et al., 2010, s. 284).    

En känsla av tillhörighet, tillit och samarbete samt öppna kommunikationskanaler och 
administrativt stöd har i en studie av ett partnerskap mellan kommunen och olika 
turismorganisationer från den privata sektorn visat sig vara de faktorer som mest bidar 
till utvecklingen av partnerskapet (Watkins & Bell, 2002, s. 16). Watkins och Bell 
(2002, ss. 19-20) har studerat hur turismchefer upplever företagsrelationerna som de har 
med andra organisationer, och kommer fram till att de upplever dem på tre olika sätt; 
som konkurrens, samarbete eller kollaboration (översatt från “competition”, “co-
operation” och “collaboration”). Gemensamt för alla tre kategorier är syftet att generera 
en ökad affärsverksamhet, men att det görs på olika sätt beroende på vilken kategori 
man upplever att relationen tillhör (Watkins & Bell, 2002, s. 22). Skillnaden på 
kollaboration och samarbete förklaras genom att samarbete innebär att man “stimulerar 
mer affärer genom att jobba tillsammans för att dela information och engagera sig i 
gemensamma aktiviteter” (Watkins & Bell, 2002, s. 20) medan kollaboration beskrivs 
som ett “formellt arrangemang mellan två eller fler komplementära spelare med målet 
att säkra än långsiktig affärsfördel” (Watkins & Bell, 2002, s. 21). Vidare beskrivs 
tillit, engagemang och mål som tre dimensioner som kan påverka relationen på olika 
sätt beroende av vilken kategori relationen anses tillhöra. Ofta från att ha en låg nivå i 
en konkurrensrelation till att gradvis öka desto mer relationen präglas av samarbete. 
Graden av tillit anses exempelvis vara liten i en affärsrelation som upplevs 
konkurrensaktig, och ibland är parterna rent av misstrogna mot varandra. Tilliten 
tenderar sedan att öka när relationen upplevs vara ett samarbete, för att vara som högst i 
en kollaboration, bland annat eftersom man då förväntar sig ett gemensamt resultat. 
Samma sak gäller engagemang; i en konkurrenspräglad relation riktas engagemanget 
mest till den egna parten, men ju mer samarbete det blir desto större blir engagemanget. 
Mål beskrivs i konkurrensrelationer som kortsiktiga, mätbara och direkt relaterade till 
finansiella resultat, i samarbetsrelationer som något längre fram i tiden för att stimulera 
affärerna, och i kollaborationsrelationer som långsiktiga och relaterade till att säkra 
affärsmöjligheter. (Watkins & Bell, 2002, s. 22).  
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3.5 Sammanfattning av teori 
 
För att studera hur kommunikation och motivation hindrar respektive möjliggör 
coopetition inom destinationsnätverk samt besvara hur destinationsbolaget Visit 
Gellivare Lapland och dess medlemmar uppfattar coopetition i destinationsnätverket har 
vi i och med detta kapitel försökt bygga upp en förståelse för de olika begreppen genom 
att diskutera tidigare forskning som är gjord inom de olika områdena. För att få en 
djupare insikt i destinationsnätverk som fenomen har vi förutom tidigare studier gjorda 
på just destinationsnätverk (von Friedrichs Grängsjö, 2001; Scott et al., 2008; Morrison 
et al., 2004; Wang & Krakover, 2008) använt oss av definitioner av nätverk i allmänhet 
(Dredge, 2006; Elmhester, 2008), strategiska nätverk (Jarillo, 1988; Klint & Sjöberg, 
2003) och regionala strategiska nätverk (Hallén et al., 2009). Vidare för att kunna 
studera hur coopetition kan se ut samt hur det kan möjliggöra och hindra arbetet inom 
ett destinationsnätverk har vi läst in oss på de fåtal andra studier som gjorts om 
coopetition inom destinationsnätverk (von Friedrichs Grängsjö, 2003; Pesämaa & 
Eriksson, 2010; Meriläinen & Lemmetyinen, 2011), men även på studier om coopetition 
gjorda inom andra typer av organisationer eller branscher (Choi et al., 2010; Bengtsson 
et al., 2010b; Nalebuff & Brandenburger, 1996; Bengtsson & Kock, 2000).  
 
Kommunikation är sammanfattningsvis ett brett begrepp som finns på flera olika nivåer, 
och Heide et al. (2005, s. 17, 19) menar att det är en fundamental aspekt som måste 
fungera i en organisation för att den ska kunna finnas och fungera. Hallén et al. (2009, s. 
97) konstaterar dock att kommunikation inom regionala strategiska nätverk (som vi 
anser att destinationsnätverk är ett exempel på) kan bli problematiskt i och med att 
aktörerna inom nätverket jobbar mot såväl gemensamma mål som egna mål. För att få 
en djupare förståelse för hur kommunikation skulle kunna påverka coopetition inom 
destinationsnätverk har vi vidare tagit upp teorier om intern kommunikation (Strid, 
1999; Heide et al., 2005) och kommunikation av strategier (Heide et al., 2005; Gibson 
et al., 2005). När det gäller motivationens påverkan på coopetition inom 
destinationsnätverk har vi, för att sammanfatta det, diskuterat teorier som rör 
engagemang (Morgan & Hunt, 1994; Gibson et al., 2005), och hur engagemanget styrs 
av normer och värderingar (Wang & Krakover, 2008; Gibson et al., 2005). Vidare 
beskriver vi olika faktorer som krävs för att utveckla coopetition (Choi et al., 2010) 
samt relationers betydelse för nätverk (Meriläinen & Lemmetyinen, 2011; Watkins & 
Bell, 2002).    
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4. PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Till skillnad mot det teoretiska tillvägagångssättet där vi presenterade hur vi kommit 
fram till vårt ämne vill vi med detta kapitel göra dig som läsare införstådd med hur vi 
praktiskt har utfört denna studie. Detta gör vi genom att noggrant beskriva hur den 
praktiska metoden för studien gick till, från forskningsstrategi till hur intervjuerna 
gjordes, hur urvalet av respondenter skedde, hur vi presenterar empirin och analysen 
samt avslutningsvis den kritik vi vill rikta till vår genomförda studie.  

 
4.1 Vår forskningsstrategi 

Med tanke på vår hermeneutiska kunskapssyn och syftet att nå en förståelse för hur 
motivation och kommunikation kan hindra respektive möjliggöra coopetition inom ett 
destinationsnätverk har vi valt att göra en kvalitativ studie i form av en fallstudie. Detta 
för att kvalitativ forskning är fokuserad på ”mjuka” data och just att tolka och förstå 
(Bryman & Bell, 2005, s. 14), vilket vi anser vara den bäst lämpade metoden för att 
besvara vår frågeställning: Hur uppfattar destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland 
och dess medlemmar coopetition i destinationsnätverket? 

Studien kommer att bli en fallstudie då vi studerar ett specifikt destinationsnätverk, 
VGL, och resultat och slutsatser kommer därför att vara unika för VGL. Det som 
karaktäriserar en fallstudie är att man utifrån ett helhetsperspektiv undersöker en mindre 
avgränsad grupp, ett fall, som kan utgöras av exempelvis en individ, en situation eller 
som i vårt fall en organisation (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Grønmo (2006, s. 96) 
definierar fallstudier som studier begränsade till en enda analysenhet, en enhet som ofta 
är relativt komplex, som exempelvis olika typer av organisationer eller “avgränsade 
lokalsamhällen”, och Bell (2000, s. 16) menar att en fallstudie bland annat symboliseras 
av att man studerar en viss situation eller företeelse och hur den påverkas av samspelet 
mellan olika faktorer. Ejvegård (2009, s. 35) menar att syftet med en fallstudie är att ”ta 
en liten del av ett stort förlopp”, vilket innebär att om man studerar en liten del så ska 
detta kunna beskriva och representera verkligheten. Att studien är en fallstudie har 
konsekvensen att vi inte kommer att kunna generalisera våra resultat och slutsatser till 
100 % (Bell, 2000, s. 17), då olika destinationsnätverk har olika unika karaktärsdrag. 
Fallundersökningar anses överlag vara mer av kvalitativ och teorigenererande natur 
(snarare än kvantitativt hypotesprövande) eftersom det oftast handlar om att skapa sig 
en helhetsbild och en förståelse för en viss situation (Merriam, 1994, s. 9), men å andra 
sidan hävdar Bell (2000, s. 16) att det inte finns ett rätt tillvägagångssätt inom 
fallstudier utan att man väljer ett sätt som passar den uppgift man vill utföra. Vidare 
menar Bell (2000, s. 16) att en fördel med fallstudier är att de kan synliggöra faktorer 
som inte skulle ha synliggjorts genom en enkätundersökning och som kan vara av 
avgörande natur för hur en enhet, ett destinationsnätverk i vårt fall, fungerar. 

Patel och Davidson (2011, s. 86) menar att det kvalitativa metodområdet är komplext 
med många olika sätt att samla information på, exempelvis menar de att hermeneutiska 
analyser kan göras på dokument, dagböcker, intervjuutskrifter eller filmer. Vi ansåg att 
det bäst lämpade sättet att samla in data i vår studie var genom att göra personliga 
intervjuer med representanter från destinationsbolaget/turistbyrån samt  medlemmar i 
destinationsnätverket. Detta för att få en förståelse för deras respektive personliga 
uppfattningar om coopetition inom destinationsnätverk. De alternativ till intervjuer som 
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vi diskuterade inför valet av metod var observationer och fokusgrupper. Observationer 
är enligt Patel och Davidson (2011, s. 91) en lämplig teknik för att samla information 
när man vill studera skeenden och beteenden i en naturlig situation och Ejvegård (2009, 
s. 76) menar vidare att fördelen med observationer är att forskaren kan komma ner på 
djupet och verkligen förstå ett skede eller en process i en organisation. Även om syftet 
med vår studie just är att skapa en förståelse för hur kommunikation och motivation kan 
hindra respektive möjliggöra coopetition inom ett destinationsnätverk så ansåg vi inte 
att observationer var ett lämpligt tillvägagångssätt för att göra detta i vårt fall, eftersom 
vi tror att det skulle vara svårt att få en uppfattning av både kommunikationens och 
motivationens påverkan på coopetition genom att observera medlemmar och anställda 
på destinationsbolaget/turistbyrån i olika naturliga situationer. Intervjuer är då en bättre 
lämpad metod för vår studie eftersom det bygger på frågor (Patel & Davidson, 2011, s. 
73), vilket gör att vi kan fråga våra respondenter om hur de uppfattar faktorer som 
samarbete, konkurrens, kommunikation och motivation inom destinationsnätverket. 
Varför vi ansåg att en fokusgrupp inte var en lämplig metod för vår studie är för att vi 
tror att det hade kunnat göra att respondenterna inte är fullt öppna och ärliga i vad de 
tycker och uppfattar om medlemsskapet/anställningen i VGL, eftersom fokusgruppen 
skulle innefatta representanter från såväl destinationsbolaget, turistbyrån som 
medlemmarna. Vi tror att det skulle krävas ett mod från alla parter, som det inte är 
säkert att de har, för att våga vara helt ärliga i sina svar.  

  
4.2 Utformning av intervjuguide 

När information ska samlas till en studie genom intervjuer finns det enligt Patel och 
Davidson (2011, ss. 75-76) två olika aspekter som man som forskare måste ta hänsyn 
till: standardisering och strukturering. Grad av standardisering innebär hur fri eller 
bunden intervjuaren är när det kommer till frågornas utformning och inbördes ordning 
medan grad av strukturering istället handlar om i vilken utsträckning den intervjuade 
personen ges utrymme att svara på frågorna; hur mycket utrymme personen får för egen 
tolkning utifrån egna erfarenheter och inställning. 

Att kort sammanfatta vad som menas med en kvalitativ intervju är svårt eftersom det 
inte är en enhetlig företeelse och således ett komplext område, menar Patel och 
Davidson (2011, ss. 81-82). Dock kan sägas att kvalitativa intervjuer generellt har en 
låg grad av strukturering, medan graden av standardisering (huruvida frågorna ställs i en 
bestämd ordning eller inte) är mer varierande. Detta är något som i metodsammanhang 
också benämns som semistrukturerade intervjuer; att intervjuaren har vissa specifika 
teman som frågorna ska beröra, men att intervjupersonen lämnas stor frihet i sitt sätt att 
svara (Bryman & Bell, 2005, s. 363). 

Vi vill med våra intervjuer få en uppfattning kring medlemmarnas samt 
destinationsbolagets/turistbyråns uppfattning av coopetition inom destinationsnätverket, 
överlag och med avseende på faktorerna kommunikation och motivation. Vi utformade 
två olika intervjuguider, en som vi använde vid intervjuerna med medlemmar, och en 
som vi använde vid intervjuerna med de anställda på destinationsbolaget/turistbyrån. 
 
För att först få en uppfattning av respektive respondents arbete, personliga bakgrund 
och den aktuella verksamheten, för att i sin tur se hur det påverkar medlemskapet i 
destinationsnätverket, valde vi att inleda intervjuerna med ett antal frågor kring detta. 
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Därefter valde vi att lägga upp intervjuguiden efter tre teman som i sin tur bygger på 
teorier som vi valt för vår studie: motivation, kommunikation och coopetition. Dessa 
teman tror vi kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning: “Hur uppfattar 
destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland och dess medlemmar coopetition i 
destinationsnätverket?, samt uppfylla studiens syfte. För att se intervjuguiderna i sin 
helhet se Bilaga 1 & 2. 

I våra intervjuer lade vi inte så stor vikt vid att ställa frågorna i exakt samma ordning, 
utan vi ställde istället frågorna i den ordning som föll sig naturligt för den enskilda 
intervjun. Detta innebar att vår intervjuguide innehöll frågor med låg grad av 
standardisering, vilket enligt Trost (2010, s. 39) innebär att intervjuaren ges utrymme att 
ställa följdfrågor vilka baseras på tidigare svar och kan alltså skilja mellan olika 
respondenter. Därför innebär vidare att en låg grad av standardisering i intervjufrågorna 
att variationsmöjligheterna mellan intervjuerna blir stora. 

 
4.3 Respondenter och urval 

Eftersom syftet med vår studie handlar om att få en förståelse för coopetition inom 
destinationsnätverk och destinationsnätverket som vi studerar (VGL) är uppbyggt av 
destinationsbolaget VGL, turistbyrån samt medlemmarna, anser vi att en optimal 
respondentgrupp för vår studie består av representanter från såväl destinationsbolaget, 
turistbyrån och medlemsföretagen. Detta för att få en helhetssyn på hur coopetition 
upplevs inom destinationsnätverket, vilket vidare också överrensstämmer med vår 
hermeneutiska kunskapssyn. Enligt Grønmo (2006, s. 89) ska forskaren försöka belysa 
problemformulering i sin studie på ett så bra sätt som möjligt, vilket innebär att hen bör 
försöka få fram kunskap som gäller alla de enheter som ingår i den population som 
forskaren, enligt problemställningen, vill undersöka. Populationen består av alla de 
aktörer eller andra enheter som potentiellt kan ingå inom ramen för studiens 
problemformulering (Grønmo, 2006, s. 89), vilket i vår studie innebär alla aktörer inom 
destinationsnätverket VGL. 

För att välja ut respondenter till våra intervjuer har vi kategoriserat de totalt ca 55 
medlemmarna i VGL utefter vilken tjänst de säljer; logi, aktivitet, transport eller övriga 
tjänster. Detta kallas för ett kvoturval (Bryman & Bell, 2005; Grønmo, 2006) och 
innebär alltså att vi har delat in enheterna i populationen i olika bestämda kategorier 
efter egenskaper (Grønmo, 2006, s. 104). Kvoturval är en form av strategiskt urval och 
utgår därför från våra egna strategiska beslut angående vilket tillvägagångssätt som är 
bäst lämpat i förhållande till vår problemformulering (Grønmo, 2006, s. 103), och 
innebär vidare att vi efter kategoriseringen väljer ut en bestämd kvot att intervjua inom 
var och en av kategorierna (Grønmo, 2006, s. 105). Då vi befann oss i Gällivare under 
två dagar var vi begränsade tidsmässigt och kunde därför bara hålla ett begränsat antal 
intervjuer. Vi estimerade att vi skulle kunna hålla sex intervjuer om dagen, det vill säga 
tolv stycken totalt, och valde därför ut vad vi ansåg vara en lämplig kvot för vår studie; 
tre medlemmar ur respektive kategori samt tre anställda från 
destinationsbolaget/turistbyrån. Detta ledde till att vi valde ut tre medlemmar som 
erbjuder logi, tre som erbjuder aktiviteter av olika slag samt tre medlemmar som säljer 
transporttjänster. Två av transportföretagen som vi valde ut erbjuder även andra 
aktiviteter utöver transporttjänster, men transporttjänsten är den huvudsakliga 
sysselsättningen. Vi valde att inte ta med några respondenter från kategorin övriga 



Lotta Anestedt & Frida Westberg     Examensarbete 30 hp 
Handelshögskolan vid Umeå universitet                          VT 2012 
 
	  

24	  
	  

tjänster eftersom vi anser att de inte har några tydliga gemensamma nämnare på samma 
sätt som aktörerna inom logi, aktiviteter och transport, vilket gör att de inte kan 
kategoriseras som aktörer verksamma inom samma tjänsteområde. En jämförelse 
mellan aktörerna inom denna kategori hade därför inte varit möjlig på samma sätt som 
för aktörer inom de andra kategorierna. 

För att få en bredd på respondenterna har vi vidare försökt välja medlemmar som är 
olika stora och erbjuder en variation av tjänsten inom sin kategori. Förutom de nio 
medlemmarna valde vi alltså även ut tre anställda på destinationsbolaget/turistbyrån, för 
att få representanter från styrorganisationen för destinationsnätverket. Totalt arbetar sex 
stycken personer på destinationsbolaget/turistbyrån och vi valde att intervjua VD:n, 
marknadschefen och den turistbyråansvarige. Detta för att få representanter från både 
destinationsbolaget, som VD:n och marknadschefen representerar, och turistbyrån. Att 
vi intervjuade VD:n Maria tedde sig naturligt då hon var den som vi varit kontakt med 
angående uppdraget, och även är den person med störst insikt i destinationsbolagets 
övergripande arbete. Intervjun med marknadschefen bestämdes på plats i Gällivare efter 
att vi gjort några intervjuer med medlemmar och insett att marknadsföring är en viktig 
faktor för destinationsnätverket. Även Mathias som är turistbyråansvarig bestämde vi på 
plats att vi skulle intervjua, då han var den av personalen på turistbyrån som var 
tillgänglig just då. 

Eftersom syftet med vår studie inte är resultatet ska kunna generaliseras på andra 
destinationsnätverk i statistisk bemärkelse är generaliserbarheten inget vi haft i åtanke 
vid valet av urval. Merriam (1994, s. 61) menar att det inte är nödvändigt att sträva efter 
generalisering i kvalitativ forskning, då detta inte är ett mål för forskningen. Bryman 
och Bell (2005, s. 129) säger att resultat som fås fram alltid bara kan generaliseras till 
den population som man har hämtat data ifrån, vilket för vår del innebär att studien bara 
kan generaliseras till VGL. Vidare menar Trost (2010, s. 137) att samtidigt som man vid 
urval bör tänka på vilken population som man vill att studiens urval ska vara en 
miniatyr av så är det inte relevant att i kvalitativ forskning ta hänsyn till vad som i 
statistisk mening är ett representativt urval. 

 
4.4 Insamling och bearbetning av data 

Vi kontaktade våra utvalda respondenter cirka två veckor innan vi planerat att göra 
intervjubesök i Gällivare. Vi ringde var och en och presenterade oss och vårt ärende och 
frågade om vi fick besöka dem och deras verksamhet för att hålla en intervju som vi 
beräknat ska ta mellan 30 och 60 minuter. Två av de vi frågade sa att de inte ville 
medverka i vår studie, vilket gjorde att vi valde att kontakta andra medlemmar 
verksamma inom samma kategori som de som avböjde, så att vi fortfarande skulle få 
samma antal respondenter inom samma tjänsteområden. Anledningen till att dessa 
personer inte ville ställa upp var i det ena fallet privata angelägenheter som ledde till att 
denne person inte hade tillräkligt med tid för att medverka, medan den andra personen 
inte uppgav någon anledning utan tackade vänligt men bestämt nej till sitt medverkande. 
 
I slutet på mars 2012 besökte vi under två heldagar Gällivare då vi hade ett 
intervjuschema med 9 inplanerade intervjuer. Intervjuerna med de anställda på 
destinationsbolaget/turistbyrån stämde vi tid med på plats då vi visste att de väntade oss 
och att de skulle vara på plats under dessa dagar. Intervjuerna skedde i respondentens 
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hemmiljö eller platsen där verksamheten bedrivs. I fyra av fallen var hemmiljö och 
verksamhetsmiljö samma sak. Vår avsikt med att själva uppsöka respondenterna var att 
de skulle känna att de hade tid att ställa upp på intervjun samt att de kände sig trygga i 
omgivningen. Trost (2010, s. 65) menar att respondentens hemmiljö kan vara en 
lämplig plats att hålla intervjun på men han menar också att det i denna miljö kan 
uppstå vissa störningar i form av t ex. telefon som ringer eller eventuella barn/djur som 
stör (Trost, 2010, s. 65). Under en av de intervjuer som vi höll i en hemmiljö ringde 
telefonen en gång, men vi anser att detta inte påverkade resultatet då denna intervju 
hölls med två personer och att när den ene respondenten svarade i telefon kunde vi 
fortsätta intervjun med den andra respondenten. Å andra sidan kan detta ha inneburit att 
vi missade relevant information som personen som pratade i telefon inte fick delge, då 
vi när hen återgick till intervjun redan hade gått in på nästa fråga. I övrigt upplevde vi 
inga störningar. 

Samtliga intervjuer inleddes med att vi presenterade oss själva och vad vår studie 
handlar om. Vi berättade också vad studien skall användas till och att den kommer 
kunna tas del av genom uppsatsportalen DiVA. Samtliga medlemmar som vi intervjuat 
är anonyma i studien. Detta för att vi ville att alla respondenter skulle känna sig trygga i 
att kunna förklara hur deras uppfattning om medlemskapet ser ut. Vi ville heller inte att 
medlemsrespondenterna skulle känna att vi “kontrollerade” dem i och med att vi 
inledningsvis förklarade att vi gjorde studien på uppdrag av destinationsbolaget VGL. 
För de flesta respondenter verkade det inte vara något problem om vi skulle ha använt 
deras riktiga namn. Vi vill dock respektera de som uttryckte en lättnad när vi förklarade 
att de fick vara anonyma. De anställda på turistbyrån är inte anonyma då de själva inte 
ansåg att det ville eller behövde det. Vidare frågade vi samtliga respondenter om de gav 
sitt medgivande till att vi spelade in intervjun, för att vi lättare skulle kunna bearbeta 
materialet i efterhand, och det gjorde de allihopa. Inspelningarna gjordes med en 
diktafon. 

Intervjuerna skedde med hjälp av vår intervjuguide men de enskilda intervjuernas 
upplägg kom att variera en aning då vi ville ge respondenterna utrymme att spontant 
prata om deras uppfattning kring de teman vi frågade om. Att låta olika intervjuer få 
röra sig i olika riktningar menar Bryman och Bell (2005, s. 361) utmärker den 
kvalitativa undersökningsmetoden. Vidare menar Bryman och Bell (2005, s. 361) att 
den kvalitativa studien ger utrymme för intervjuaren att ställa följdfrågor och att 
respondentens svar kan ge riktning åt intervjun, något som vi försökt anamma för att få 
en så bred bild av respondentens uppfattningar, upplevelser och åsikter som möjligt.   

En av respondenterna från kategorin logi dök inte upp på vår avtalade tid, och det 
visade sig att hen hade fått förhinder och glömt meddela oss om detta. Vi tog då en 
chansning och besökte en annan logiverksamhet på orten, vilket visade sig vara lyckat 
då aktören gärna ställde upp på en intervju. En av transportrespondenterna var väldigt 
stressad när vi kom på avtalad tid för att hålla intervjun, vilket resulterade i att vi 
bestämde att återkomma nästföljande dag istället. Att vi hade möjlighet att ändra tid på 
detta sätt tror vi var bra med tanke på att respondenten i och med den nya tiden inte 
upplevde samma stress, och kunde svara på frågorna i lugn och ro. Förutom dessa två 
ändringar hölls alla intervjuer på avtalad tid och plats. Vi hade beräknat att intervjuerna 
skulle ta mellan 30 och 60 minuter, vilket de flesta också gjorde. Den längsta intervjun 
tog 56 minuter, och det var en av sammanlagt två intervjuer som vi höll med två 
personer samtidigt. Vi har dock valt att räkna denna intervju som en, då båda 



Lotta Anestedt & Frida Westberg     Examensarbete 30 hp 
Handelshögskolan vid Umeå universitet                          VT 2012 
 
	  

26	  
	  

personerna talade för samma verksamhet. Den andra intervjun som vi höll med två 
personer samtidigt har vi dock valt att räkna som två intervjuer, då dessa personer 
representerade två olika tjänster inom destinationsbolaget. De flesta intervjuer låg på 
runt 25 minuter, men vi upplevde att alla intervjuer gav tillfredsställande svar på våra 
frågor, oavsett hur lång tid det tog.      

Efter att vi samlat in allt empiriskt material transkriberade vi alla ljudfiler till skrivna 
dokument, för att enklare kunna sammanställa materialet. Vi använde oss både av 
transkriberingsprogrammet Express Scribe samt vad vi själva döpt till “spela-pausa-
metoden”. Under transkriberingen markerade vi citat och annat som vi ansåg viktigt och 
av relevans för att vi sedan lättare skulle hitta tillbaka till just den informationen. 
Eftersom alla medlemmar vi intervjuat är anonyma i studien gjorde vi efter 
transkriberingen ett schema på respondenternas samt företagen de representerade riktiga 
respektive fiktiva namn. En mer detaljerad presentation av respondenterna och deras 
respektive verksamheter gör vi i nästa kapitel, där vi presenterar vårt empiriska 
material.  
 
 
4.5 Presentation av empiri och analys 

Efter att vi transkriberat allt material delade vi upp alla frågor vi ställt under 
intervjuerna under fyra övergripande rubriker, som följer de teman intervjuguiden 
bygger på. Rubrikerna blev: att jobba med turism i Gällivare, att vara medlem i Visit 
Gellivare Lapland, samarbete/konkurrens inom VGL och kommunikation i VGL. 
Därefter klistrade vi in alla svar från de transkriberade intervjuerna under respektive 
rubrik för att kunna bearbeta fram den empiriska texten. Vi har försökt att använda en 
berättande ton i kombination med tagna citat från respondenterna, för att göra texten 
levande. 

Förutom den empiriska data som vi samlat in genom de intervjuer vi höll på plats i 
Gällivare har vi även använt destinationsbolagets styrdokument GUTS, vilket är en 
redogörelse för hur destinationsbolaget ämnar att driva verksamheten med exempelvis 
mål, vision, aktivitets- och marknadsföringsplan dokumenterade. Dock har vi använt 
detta dokument med viss försiktighet då vi inte kan avgöra om källan är fullständigt 
trovärdig i och med att det inte framgår vem som har skrivit den, samt att olika typ av 
fakta och information i dokumentet inte är refererade. För att få fram vidare information 
om Gällivare som ort har vi använt oss av internetsidor och då främst de lokala 
tidningarnas hemsidor.  

Efter att vi sammanställt empirikapitlet ville vi bygga upp analysen på ett sätt som 
kunde hjälpa oss att uppnå vårt syfte med att utveckla en förståelse för hur motivation 
och kommunikation kan hindra respektive möjliggöra coopetition i ett 
destinationsnätverk. Av denna anledning började vi med att analysera coopetition inom 
destinationsnätverk genom att koppla ihop vår teori med vår empiri. Vidare ser vi till 
konkurrensens påverkan och samarbetets funktion inom destinationsnätverk för att 
sedan se till vad motivation har för betydelse för coopetition inom destinationsnätverk, 
genom att analysera vikten av medlemmarnas engagemang, platsens betydelse för 
kommunikation och medlemmarnas drivkrafter. Till sist analyserar vi vad 
kommunikation har för betydelse för coopetition inom destinationsnätverk, vilket vi gör 
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genom att se till styrningen av kommunikation, kommunikation av strategier samt vilka 
kommunikationskanaler som används inom destinationsnätverket. 

 

4.6 Kritik till genomförandet av intervjuer 

Grønmo (2006, s. 126) menar att det är vissa aspekter som forskaren skall ta fasta på när 
hen samlar in primärt material. Dessa faktorer handlar om tillgänglighet, relevans, 
autenticitet och trovärdighet, vilka vi försökt ta hänsyn till i möjligaste mån i vår 
insamling av primärdata.  

Tillgänglighet handlar om att rätt respondent som kan tänkas komma med intressant 
information ska kunna ställa upp i studien (Grønmo 2006, s. 126). Vi hade otur då vi 
bokade in en intervju med en större logianläggning men respondenten hade fått 
förhinder och inte kunde ställa upp på intervjun den aktuella dagen, vi kunde heller inte 
boka in en ny intervju med denna respondent. Grønmo (2006, s. 126) menar att 
forskaren måste avgöra vilka konsekvenser det kan ta för studien om önskvärd data inte 
finns tillgänglig och om detta påverkar slutprodukten. I dessa fall måste kanske 
problemställningen omformuleras, eller studien ställas in (Grønmo, 2006, s. 126). Vi 
har avgjort att detta bortfall inte påverkar studien i den omfattningen att vi behöver 
omformulera syftet eller inte genomföra studien. Dessutom har vi gjort ett kvoturval 
vilket Grønmo (2006, s. 105) menar innebär att vi som forskare utgår från vårt 
strategiska beslut om hur vi vill gå tillväga i urvalet. Detta gav oss ytterligare frihet att 
vid bortfallet söka upp en annan logiaktör i och med Grønmo (2006, s. 105) menar att 
huvudsaken är att man i kvoturvalet får med de övergripande karaktärsdraget i 
respektive kategori. 

Informationen som kommer från intervjuerna skall också vara högst relevanta för den 
aktuella studien. Detta betyder att forskaren måste vara konsekvent med vilken 
information som denne tar med i studien då “sällskapsjuka eller pratglada personer” 
gärna pratar runt ämnet (Grønmo, 2006, s. 126). När intervjuerna svävade ut för mycket 
utanför ramen för vad vår studie syftar till att undersöka, har vi exkluderat detta i 
transkriberingen. Detta material finns dock fortfarande med på ljudupptagningen från 
respektive intervju. Vidare har vi mycket transkriberat material som inte inkluderas i 
empirin, då vi inte anser att det är av relevans för vår studie. 

Att en källa är autentisk betyder att den är äkta. Grønmo (2006, s. 126) menar att 
forskaren bör vara noga med att se till att alla respondenter är den som de utger sig för 
att vara. Då vi har gjort en kvalitativ studie med personliga möten har vi litat på vår 
förmåga att kunna avgöra om respondenterna vi möter är sig själva, och inte någon 
annan. Den fjärde aspekten som forskaren bör ta hänsyn till för att avgöra primärkällans 
styrka är att den ska vara trovärdig. Forskaren bör se till om informationen är att lita på, 
menar Grønmo (2006, s. 126). Att respondenten skall var sig själv och inte försöka 
imponera på intervjuaren är ett krav för att källan skall anses som trovärdig. Hur väl 
detta överrensstämmer på våra respondenter är för oss svårt att avgöra, men vi har som 
intervjuare försökt att inge ett tryggt och avslappnat intryck för att våra respondenter 
förhoppningsvis ska känna samma trygghet. I vissa av våra intervjuer får vi 
uppfattningen att respondenten kanske försöker att måla upp en bild av något på ett 
bättre sätt än vad det kanske är i verkligheten, vilket vi tror handlar om att de kanske 
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inte vill lämna ut sig själv eller sin verksamhet. Detta kan ha lett till att vi inte fått rätt 
bild av vissa respondenters uppfattning av olika aspekter inom destinationsnätverket. 

En annan aspekt vi vill diskutera med anledning av vårt genomförande av intervjuer är 
att vi under intervjuerna var två personer som intervjuade och i alla fall förutom två var 
respondenten ensam. Detta skulle kunna ha inneburit att respondenten kände sig i 
underläge och kanske till och med obekväm. Vi har dock försökt förhindra detta genom 
att ge ett trevligt och avslappnat intryck gentemot respondenterna, vilket vi sedan under 
intervjuerna fick känslan av att vi lyckades med. Vi upplevde inte under någon intervju 
att respondenten skulle ha känt sig obekväm eller i underläge. När vi intervjuade två 
respondenter vid samma tillfälle (vilket skedde vid två intervjuer) tror vi att det kan ha 
medfört att respondenterna ledde in varandra på svar, som personerna kanske inte skulle 
ha kommit på om de hade blivit intervjuade ensamma. Detta har vi dock inte någon 
möjlighet att avgöra.  
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5. DESTINATIONSNÄTVERKETS UPPFATTNING AV COOPETITION 
 
Nedan följer vår presentation av det empiriska material vi samlat in genom intervjuer 
med medlemmar i destinationsnätverket samt anställda på destinationsbolaget/ 
turistbyrån. Vi har försökt att lyfta fram det som bäst återspeglar hur respondenterna 
uppfattar coopetition inom nätverket Visit Gellivare Lapland, vilket vidare ämnar 
besvara vår frågeställning. För att du som läsare ska få en bild av Gällivare som 
destination börjar vi med lite information om orten, följt av en beskrivning av 
respondenterna och verksamheterna som de representerar. 
 
 
5.1 Gällivare som destination  
 
Tio mil norr om polcirkeln ligger Gällivare (Gällivare kommun, 2012), en norrländsk 
kommun som år 2011 hade 18 425 stycken invånare (NE, 2012). Kommunen ligger i 
Norrbotten som är Sveriges största län och till ytan en fjärdedel av landets totala 
landareal (Regionfakta, 2012). Gällivare är känt för sin gruvdrift och det har brutits 
malm sedan 1800-talet (LKAB, 2012). De två jättarna inom gruvdriften är LKAB som 
bryter järnmalm i Malmberget samt Boliden Mineral AB som bryter koppar, silver och 
guld i Aitikgruvan (NE, 2012). Med Malmbergets stora rasrisk (Martinsson, 2008) och 
nedskärningar som har skett sedan 1950-talet har befolkningstalet minskat med 7000 
personer (NE, 2012). 
 
Gällivare erbjuder sina besökare något under årets alla årstider. Under vintrarna kan 
man som turist uppleva norrsken, skoterturer, rensläde, skidåkning, hundspann mm. 
medan sommarmånaderna erbjuder möjligheten att uppleva midnattsolen och aktiviteter 
som fiske, vandring, kajakpaddling och mycket annat. Guidade turer i gruvorna är något 
som erbjuds året runt. En månad under sommaren visar Gällivare upp sol under dygnets 
alla timmar (Gällivare kommun, 2012). I Gällivare kommun samt i grannkommunen 
Jokkmokk finns två av Norrbottens läns åtta nationalparker: Moddus och Stora 
Sjöfallet. Dessa två bildar tillsammans med nationalparkerna Sarek och Padjelanta samt 
naturreservaten Sjaunja och Stubba det enastående naturområdet Laponia, som finns 
med på FN-organet UNESCOs världsarvslista (Regionfakta, 2012). 
 
 
5.2 Presentation av VGL 
 
Destinationsbolaget Visit Gellivare Lapland (VGL) består i dagsläget av VD Maria och 
Marknadschef Anna . De är anställda i ett projekt som finansieras av EU och Gällivare 
kommun, berättar Maria för oss i en intervju. Projektet startade 2006 med det främsta 
syftet att samverka näringslivet inom Gällivares besöksnäring. Sedan januari 2008 drivs 
också turistbyrån i Gällivare av destinationsbolaget VGL där turistbyråchef Mathias 
samt tre heltidsanställda arbetar. Turistbyrån skall ge information om orten som en 
traditionell turistbyrå men Maria förklarar att hon även gjort organisationen mer 
säljinriktad för att hon vill kunna se klara resultat för destinationsbolaget och dess 
medlemmar. Maria menar att “tjänar vi pengar, då tjänar våra medlemmar ännu mer 
pengar”. Destinationsbolaget tar i dagsläget 15 % provision på allt de säljer åt 
medlemmarna genom att paket skräddarsys av turistbyrån till turisten, berörda 
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medlemsföretag faktureras därefter för aktuell försäljning. De segment som VGL 
marknadsför sig till i dagsläget är Japan, tysktalande länder, Nordnorge samt 
Mälardalen. Dessa segment följer marknaderna som Swedish Lapland valt att rikta sig 
mot. 
 
VGL har en vision som lyder: ”Vi gör människors längtan till verklighet” och en rad 
olika mål har satts upp som på lång sikt med syftet att öka attraktionskraften till 
Gällivare med omnejd. Ett delmål i detta är att till 2012 få 200 000 gästnätter (2008: 81 
000) samt att öka turist- och besöksnäringens omsättning till 500-600 miljoner per år 
fram till år 2013 (GUTS, Visit Gellivare Lapland, sid. 5). Maria berättar att de enskilda 
medlemmarna också har sina egna mål vilka är mer eller mindre formella, beroende på 
respektive verksamhets omfattning. 
 
I destinationsnätverket VGL är verksamheter inom logi, aktiviteter, transport och övrigt 
medlemmar och tillsammans med destinationsbolaget och turistbyrån bildar de ett 
nätverk. Vissa av medlemsföretagen bedriver inte sin verksamhet med turism som 
främsta näring utan har turismverksamheten som ett mindre komplement till en annan 
verksamhet. I dagsläget är ca 55 företag knutna till nätverket. Maria understryker att 
destinationsbolaget skall främja samverkan men att marknadsföring också är något som 
de sysslar med till stor del, då det direkt genererar fler besökare till deras medlemmar, 
vilket i sin tur kan hjälpa dem att växa. 
 
VGL jobbar kontinuerligt för att få fler medlemmar till nätverket och håller sig 
uppdaterade om något nytt företag startar i Gällivare, för att se om de kan vara 
intresserade av att bli medlem i VGL. Maria säger att destinationsbolaget i dagsläget 
inte har några krav på medlemmarna, utan de vill få så många medlemmar som möjligt 
för att skapa ett stort nätverk med många branscher inkluderade. I framtiden tror dock 
Maria att det kan vara en idé att ställa mer krav. Medlemmarna betalar varje år en 
serviceavgift på en procent av sin verksamhets omsättning, och det finns en 
minimumgräns på 2000 kronor och ett tak på 15000 kronor. För denna avgift får 
företagen marknadsföring i form av aktiviteter som arrangeras av destinationsbolaget, 
de får finnas med på VGL:s hemsida, på Swedish Laplands hemsida och paketresor kan 
även annonseras på Visit Sweden. 
 
Dagligen har destinationsbolaget/turistbyrån telefonkontakt med vissa medlemmar när 
det gäller ärenden kring bokningar och annat enligt turistbyråansvarige Mathias. Varje 
månad skickar de ut ett nyhetsbrev med information som rör medlemmarna och framför 
allt vad som sker i Gällivare den närmsta tiden. Mellan nyhetsbreven varje månad 
berättar Maria att hon och Anna, marknadschefen, kan skicka upp till tio mail i veckan 
om andra ärenden. Medlemsmöten anordnas för alla medlemmar tre till fyra gånger per 
år. På dessa möten träffas de för att diskutera arbetet och kommande händelser. Maria 
säger dock att det är dålig uppslutning på mötena vilket hon tror beror på att det i 
besöksnäringen ofta är svårt att komma ifrån den dagliga verksamheten. Den dåliga 
uppslutningen och det bristfälliga engagemanget är ett stort problem för dem menar 
hon. Mathias säger att de försöker besöka medlemmarna personligen minst en gång per 
år. 
 
Alla medlemmar i VGL har tillgång till ett intranät där destinationsbolaget lägger upp 
information och dokument i form av statistikrapporter, marknadsplaner, affärsplaner 



Lotta Anestedt & Frida Westberg     Examensarbete 30 hp 
Handelshögskolan vid Umeå universitet                          VT 2012 
 
	  

31	  
	  

mm. Maria medger dock att varken intranätet eller nyhetsbrevet används eller läses så 
frekvent av medlemmarna då de ofta kan ringa upp och fråga varför viss information 
inte gått ut, när den faktiskt har det. 
 
 
5.3 Presentation av respondenterna 
Nedan följer en kort presentation av de medlemmar och representanter från 
destinationsbolaget och turistbyrån som vi har intervjuat... Vi har delat upp dem efter 
den typ av verksamhet de bedriver; aktiviteter, logi eller transport. Namnen är 
fingerade. 
 
5.3.1 Aktivitetsföretag 
 
Ivarssons Aktiviteter drivs av makarna Emma och Linus sedan år 2010 vid sidan av 
deras ordinarie arbeten. Företaget ordnar vinteraktiviteter för både enskilda 
sällskap/personer och grupper. Verksamheten började i liten skala genom att de prövade 
konceptet för att sedan efter ett tag utöka verksamheten till att idag vara störst på 
destinationen med sin typ av vinteraktivitet. Linus Ivarsson kommer ihåg att startskottet 
för verksamheten kom efter att de hade en grupp ungdomar på besök för att utöva 
aktiviteten. Den dagen gav både Linus och den andra ägaren Emma så mycket tillbaka 
att de kände att “det här vill vi hålla på med!”. 

Nilssons Aktiviteter är ett litet företag som ägs och drivs av Nettan. De erbjuder 
aktiviteter både för privatpersoner, mindre sällskap och grupper. Nettan startade 
verksamheten 2005, då i liten skala, och utökade sedan sin hobbyverksamhet till ett 
vinstdrivande koncept efter att ha fått tips från en bekant om att börja sälja denna 
aktivitet till turister. Efter ytterligare önskemål från kunder utökades verksamheten till 
en ny nivå med längre aktiviteter och Nettan beskriver att det blivit så pass stort att flera 
internationella grupper besöker dem. 

Karlströms Aktiviteter startades för cirka 10 år sedan av Valter Karlström och hans 
fru Solveig. Konceptet för aktiviteterna de säljer började av en slump genom ett 
telefonsamtal mellan Valter och hans vän Sture. De två testade konceptet tillsammans i 
byn vilket direkt blev en succé. Valter berättar hur han tänkte att “det måste finnas 
andra än mig, som är född här, som borde tycka att det här är vackert” och efter det 
började de sälja aktiviteterna i större skala, med hjälp av en större logianläggning på 
orten som hjälpte dem att tipsa turister. Visst hade Valter rätt, turisterna gillade det och 
idag är detta ett komplement till den andra, icke-turism, verksamheten makarna 
bedriver. 

5.3.2 Logiföretag 
 
Winstedt Logi har bedrivits som logiverksamhet i ca 30 år och har under åren ändrat 
koncept. Carin som är hotellchef har arbetat på arbetsplatsen sedan 2007 efter att ha 
blivit tillfrågad om denna tjänst. Under sin yrkesverksamma tid har hon jobbat i olika 
branscher, men det är i serviceyrket som hon trivs bäst och hon älskar det hon gör idag. 
Winstedt Logi har tio stycken anställda plus några extraarbetare. 
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Svensson Logi erbjuder ett brett utbud av logialternativ och drivs av Åke Svensson som 
2003 tog över verksamheten av den tidigare ägaren och har under åren expanderat på 
olika sätt, till exempel genom utbyggnationer. Antalet anställda på Svensson Logi beror 
lite på säsong; på helårsbasis jobbar 3,5 stycken i företaget och under högsäsong 
(sommaren) arbetar ungefär 15 stycken. 

Holmen Logi drivs och ägs av Sirpa samt en halvtidsanställd. Det var privata 
angelägenheter som gjorde att Sirpa slutade bedriva sin tidigare verksamhet på orten 
och istället började hyra ut logi. Detta var år 1999 och började då som en hobby, men 
sedan 2004 driver Sirpa verksamheten på heltid. 

5.3.3 Transportföretag 

 
På Lindkvist Transport jobbar Eva och 10-12 andra heltidsanställda samt ett antal 
extraarbetare.  Företaget erbjuder olika typer av transporttjänster samt turismaktiviteter. 
 
Torstensson Transport erbjuder transporttjänster och på kontoret i Gällivare jobbar 
Erik och hans kollega, fast de är anställda av regionkontoret i Kiruna. Erik är inte bara 
medlemsrepresentant i VGL utan också en engagerad styrelsemedlem vilket ger honom 
ytterligare insikt i arbetet i nätverket. 

Granlund Transport bedriver i liten skala transporttjänster till turister samt olika 
säsongsbetonade aktiviteter. På företaget jobbar sedan 2009 Irene som administrativt 
ansvarig vilket betyder att det är hon som har företagets främsta kontakt med 
destinationsbolaget/turistbyrån. Irene är även styrelsemedlem i VGL och har därmed 
djupare insikt i arbetet inom nätverket. Granlund Transport har funnits sedan 1942 och 
har idag 11 stycken heltidsanställda. 

5.3.4 Destinationsbolaget/Turistbyrån 
 
Maria började 2008 som VD för destinationsbolaget efter att ha blivit “headhuntad”. 
Under hennes verksamhetstid har hon fått organisera arbetet och dokument för att få 
struktur på nätverket. 

Anna arbetar som marknadschef för destinationsbolaget VGL. 

Sedan januari 2011 arbetar Mathias som turistbyråansvarig för Turistbyrån i 
Gällivare. Mathias har tidigare jobbat inom turism på en annan svensk ort, men flyttade 
till Gällivare efter att ha blivit tillfrågad om denna tjänst. 
 

5.4 Att jobba med turism 

5.4.1 Vad de tycker om att jobba i branschen 

Flera av medlemmarna som vi intervjuar har börjat sina företag genom att utveckla en 
hobbyverksamhet. Hobbyverksamheten har alltså blivit ett vinstdrivande koncept och 
flera av respondenterna uttrycker en önskan om att i framtiden kunna utveckla 
verksamheten så pass mycket att de kan livnära sig på den till hundra procent. 
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”Det känns som att jag hamnat på rätt plats”, säger Carin på Winstedt Logi när vi 
frågar hur hon upplever att det är att jobba inom turismnäringen. Hon trivs med det hon 
gör och hon älskar gästerna som kommer eftersom hon gillar att möta människor från 
olika nationaliteter. Denna faktor stöds även av Sirpa på Holmen Logi som menar att 
hon trivs så bra med sitt jobb just för att hon ”får en impuls från hela världen”. Något 
som hon menar gör att du som människa “inte blir så väldigt smalspårig”, utan att 
gränser suddas ut och du får ta del av en mängd olika kulturer och språk. 

Irene på Granlund Transport trivs “kanonbra” med att jobba inom turismnäringen och 
Nettan på Nilssons Aktiviteter tycker att det är “jättekul”. Varför hon tycker att det är så 
roligt är för att hon får träffa en massa folk med olika bakgrund, och för att folk är 
glada. ”Alla är glada så då blir man själv glad också”, säger Nettan. Emma på 
Ivarssons Aktiviteter tycker att det är “fantastiskt roligt” medan hennes make Linus 
menar att han trivs så bra eftersom han tycker att man utvecklas som människa. Dels på 
grund av mötena med olika kulturer men dels för att man, som han säger: ”börjar se på 
sin egen värld med lite andra ögon. Det som är så självklart för oss är inte så självklart 
för andra”. Han förklarar hur en sak som att dricka vatten direkt från en kallkälla, som 
för honom är helt naturligt och inget speciellt, är en upplevelse för någon som kommer 
från Japan eller Tyskland. Älgar och renar som han ser i skogen till vardags är något 
som hamnar i turisternas fotoböcker. Det gör jobbet roligt menar han! 
 
Åke på Svensson Logi trivs också med att jobba inom turism, han säger att det alltid 
händer mycket, att man aldrig kan veta vad som kommer att hända när man kommer till 
jobbet och att det gör det roligt. Han tycker också att det är trevligt att få prata mycket 
tyska och engelska, eftersom många av gästerna (främst under sommaren) är från 
exempelvis Tyskland och Holland. Maria på destinationsbolaget trycker även hon på att 
det är en bransch där det händer något hela tiden, vilket hon uppskattar då hon vill ha 
nya utmaningar. Det får inte bli för mycket slentrian, då kommer hon att tappa lusten 
menar hon. Men än så länge är det ingen slentrian, och hon trivs “jättejättebra” med sitt 
arbete. Turistbyråansvarige Mathias är en tredje respondent som uttrycker att det är kul 
att jobba inom turismnäringen just för att det händer saker hela tiden, och han menar 
vidare att ända sedan han började (2010) har det “bara varit massa nytt”. Det är “full 
rulle”, vilket han uppskattar. 

 
5.4.2 Utvecklingen av Gällivare som destination 

“Problemet med Gällivare är att vi är ett gruvsamhälle. Vi har av tradition haft 
gruvorna och skog. Vi har egentligen aldrig jobbat med turism i den utsträckningen, vi 
har aldrig behövt engagera oss i någonting utan man har gått till gruvan och klöst loss 
lite berg eller till skogen och fällt några träd och det har kommit in pengar på kontot 
och allt har varit frid och fröjd. Turism har man fnyst på näsan åt som trams”, säger 
Linus från Ivarssons Aktiviteter när vi frågar om utvecklingen av Gällivare som 
destination.    
 
Eva på Lindkvist Transport tror att Gällivare kommer att växa. “Vi kommer inte att 
känna igen det om 20 år”, säger hon. Vidare tror Eva att gruvindustrin kommer att hålla 
i sig vilket hon menar är positivt för byn. Hon är övertygad om att Gällivare är en stark 
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vara att sälja och hon säger att: ”kan man sälja Venedig – den sjunkande staden, så kan 
man väl sälja Malmberget”. Eva hoppas att satsningar på familjer kommer att göra att 
många flyttar till Gällivare och sedan stannar, dock poängterar hon att bostäder måste 
byggas och att Malmberget kommer att försvinna “fortare än vi tror”. 

“Det finns hur mycket möjligheter som helst, det är bara fantasin som sätter gränser!” 
menar Linus på Ivarssons Aktiviteter. Emma lägger dock till att ett större engagemang 
från medlemmarna krävs för denna typ av utveckling. Emma tror att olika typer av 
paket kan locka turisterna, att man kan kombinera olika typer av aktiviteter vilket skulle 
öka intresset, menar hon. Detta har Emma och Linus även diskuterat med 
destinationsbolaget VGL och kanske över en kopp kaffe med någon annan medlem. Att 
engagemang och samarbete är något som krävs för utveckling av destinationen styrks 
också av Erik på Torstensson Transport som menar att utan samarbete “kommer vi 
ingenstans”. Vidare säger han att det spelar ingen roll vilken typ av verksamhet man 
bedriver, man måste ändå alltid samarbeta med andra verksamheter som kan erbjuda det 
man själv inte har att erbjuda. Han uttrycker även att han ofta upplever att man inom 
turismbranschen säger att det bara är att göra på ett visst sätt, ”bara att sätta ihop, bara 
att göra såhär”, men att det inte alltid är så “bara” att göra det. 

Valter på Karlströms Aktiviteter tycker sig se att det blivit ett större intresse för 
Gällivare som destination. Hans Fru Solveig säger: “jag tror överhuvudtaget att det har 
blivit mer och mer populärt att turista i Sverige”, något hon tror beror på att det händer 
mycket ute i världen vilket i sin tur gör att många blir rädda för att turista utanför 
landsgränsen. Valter poängterar vikten över öppettider om det är så att Gällivare ska 
kunna ha möjlighet att expandera. På sommaren måste cafén och dylikt hålla öppet så 
att turisterna har något att göra, menar Valter. På samma sätt måste information finnas 
vid tåget så att turisterna vet vart de ska ta vägen, han säger att “man måste vara mån 
om dem som kommer”. 

Nettan på Nilssons Aktiviteter tror att det finns mycket att utveckla i Gällivare men att 
det främst är marknadsföringen som måste förbättras för att det ska bli möjligt. I 
dagsläget sköter Nilssons Aktiviteter sin egen marknadsföring genom att bland annat 
sätta upp reklam på tågstationen och flygplatsen. Nettan pratar om att 
destinationsbolaget har haft TV-reklam för Gällivare i Norrbotten, något som hon 
känner sig kritisk mot eftersom hon inte tror att man skall söka turister i närbygden utan 
istället marknadsföra sig i exempelvis Skåne och Stockholm, platser som inte erbjuder 
samma natur som Gällivare.  

När vi frågar Åke på Svensson Logi om hur han ser på utvecklingen av Gällivare som 
destination nämner han stadsflytten. Han talar om svårigheterna som uppstår när 3000 
människor kommer att tvingas flytta, med bland annat nya idrottsfaciliteter som ska 
byggas. Samtidigt säger Åke att det redan råder en bostadsbrist i Gällivare. Trots allt 
tror han på en ökad turism i framtiden. När Svensson Logi tog över verksamhet 2003 
omsatte företaget en halv miljon, idag omsätter de 5,7 miljoner. Åke ser därför att 
turismen kan öka ytterligare och därför ska Svensson Logi satsa på att bygga ut 
anläggningen så att de kan locka fler turister. 

Carin på Winstedt Logi tror på en “väldigt positiv utveckling” av destinationen. Framför 
allt ser hon hur de internationella gästerna ökar, framför allt tyska grupper. Svenska 
grupper från södra delar av landet är också något som ökar menar hon, en ökning som 
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gäller alla årstider. Carin forstätter med att säga att hon tycker att Gällivare är ett 
“otroligt fint ställe” och att det har mycket att erbjuda vilket är det som gör hennes syn 
på utvecklingen positiv. Hon menar att det som erbjuds i Gällivare kan uppskattas 
mycket av turister som inte är vana vid lugnet och naturen. Internationella gäster, 
framförallt tyskar lever en livsstil som jämfört med hennes är “nästan kaotisk” säger 
hon. “De vill ju bara ta det lugnt. Man behöver inte alltid tjorva till det som jag brukar 
säga”, säger Carin. Men vill turisterna istället ha mycket att göra så erbjuds även det 
enligt Carin, vilket gör att hon tycker att Gällivare är en “jättespännande ort på det 
sättet”. Att gruvan utvidgas ser Carin också som något positivt för orten. Sirpa på 
Holmen Logi ser även hon ljust på utvecklingen av Gällivare som destination just med 
tanke på att de har naturen som resurs. Besökare med intresse för områdena kring 
Gällivare, som till exempel fjällvandrare, har därför mycket att hämta i Gällivare menar 
hon. 

Granlund Transport sysslar med turismverksamhet i liten skala förklarar Irene. 
Dessutom är företaget beläget utanför Gällivare rent geografiskt, men ändå ser dem sig 
som en del av Gällivare eftersom delar av verksamheten bedrivs i Gällivare kommun. 
Irene berättar att hon har fått se siffror på hur turismen har ökat i regionen, men på 
grund av Granlund Transports småskaliga verksamhet vad gäller turism upplever hon 
inte att det är någon skillnad för deras del. Vidare säger hon att kommunen länge pratat 
om att “man ska satsa på turismen, att det ska bli ett komplement till gruvnäringen och 
skogen”. Hon tycker att de jobbar åt rätt håll, men att det kan komma att ta tid innan 
turismen märkbart ökar. 

Mathias, turistbyråansvarig, ser att turismen ökar i Gällivare år för år. Han berättar att 
Gällivare ökar som vinterdestination i och med att de har Dundret som erbjuder sin 
skidanläggning, men han säger att “vi har mest besökare på sommaren, det är inget 
snack om det”. Då kommer många för att bland annat fjällvandra, vilket märks på 
turistbyrån då Mathias säger att “under sommaren då är det ju inte en lugn stund”. Att 
många boendeanläggningar bygger ut ser Mathias som en följd av en ökad efterfrågan. 
Vidare berättar han att det i tio år pratats om att bygga en linbana från staden upp till 
Dundret, men att han är osäker på när det verkligen kommer att hända. 
 
 
5.4.3 Medlemmarnas mål 

Både Nettan på Nilssons Aktiviteter och Emma och Linus på Ivarssons Aktiviteter 
uttrycker att målet med deras respektive verksamheter är att båda makarna i familjen 
ska kunna leva på det, något som i dagsläget inte är möjligt. Nettan tycker att även om 
det inte är något som man blir “rik” på så är det värt mycket att “kunna vara hemma och 
styra sin dag lite själv”. Emma tror att målet med att kunna jobba heltid med turism 
ligger några år bort för Ivarssons Aktiviteter, och hon tror att de måste “vidga vyerna” 
och utöka verksamheten med fler aktiviteter eller paket, både själva och i samarbete 
med andra företag, för att nå dit. Som exempel nämner hon att de skulle kunna visa 
ishotellet i Jukkasjärvi, eller andra sevärdheter i trakterna kring Kiruna eller Jokkmokk. 
Maria, VD på destinationsbolaget, säger att en av deras målsättningar är att hjälpa 
medlemmarna att växa och bli just stadigvarande. 

Irene på Granlund Transport säger att de vill utöka turismbiten av verksamheten, “men 
inte hur mycket som helst”. I dagsläget utgör turism bara en mindre del av Granlund 
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Transports omsättning, Irene tror att det är ungefär tio procent. Hon berättar att 
turismdelen inte är det som genererar mest pengar för företaget, men att det roligt. 
Självklart ska det fortfarande gå med vinst menar hon, men hon säger att det inte är den 
stora biten av deras omsättning. Eva på Lindkvist Transport uttrycker att de har som mål 
att utöka vissa delar av verksamheten, och att de har diskuterat att exempelvis “bygga 
ihop lite paketresor”. 

Valter och Solveig på Karlströms Aktiviteter är de enda respondenter som utrycker att 
de är nöjda med vidden av verksamheten som den är, i dagsläget. Deras mål är att hålla 
det på samma plan som det är nu, de vill försöka behålla enkelheten och inte riskera att 
få det så kommersialiserat som de menar att det har blivit i till exempel Rovaniemi. För 
Winstedt Logi är målet att de ska kunna erbjuda ett boende av kvalitet och med service, 
menar Carin. Det är deras koncept och även målet med verksamheten. Hon nämner även 
att det ska vara “bra rum till rätt priser”. Hon berättar vidare att en anledning till att 
Winstedt Logi gick med i nätverket var för att kunna gå samman med andra företag på 
orten för att nå gemensamma mål. Ett gemensamt mål menar Carin är att få fler 
besökare till Gällivare samt att kunna göra “mer kvalitetssäkringar”. Linus på Ivarssons 
Aktiviteter tycker även han att medlemmarnas gemensamma mål är att locka fler 
turister och han poängterar vikten av att arbeta tillsammans så att inte varje enskild 
medlem bara försöker locka gästerna till sitt eget företag. Nettan på Nilssons aktiviteter 
anser att det gemensamma målet för medlemmarna i nätverket handlar om att utveckla 
Gällivare som destination.   

 
5.5 Att vara medlem i VGL 

5.5.1 Medlemmarnas syn på medlemskapet 

Valter berättar att Karlströms Aktiviteter har varit med i nätverket ända sedan det 
startades och han säger att han själv är en engagerad medlem. Han berättar hur nätverket 
skapades “som en ekonomisk förening som skulle jobba med varandra för Gällivare, 
inte mot varandra, konkurrera, utan vi skulle jobba med varandra, hjälpas åt för 
Gällivares skull”, och att han faktiskt upplever att det är så det är i dagsläget. Vidare 
säger Valter att han tror och hoppas att Karlströms Aktiviteter blir marknadsförda av 
destinationsbolaget, men att det inte är något han brukar reflektera över eftersom han 
litar på att det är så. “Det är ju det som är grundtanken och då kan jag ju inte gå och 
tänka något annat, för då sköter de inte sitt jobb”, säger Valter angående 
destinationsbolagets marknadsföring av dem som medlem.  

Emma på Ivarssons Aktiviteter säger att medlemskapet ger deras verksamhet “en länk 
ut, för att nå ut till gäster, besökare” och Linus fyller i att: ”vi kommer ju ut utan att 
egentligen behöva lyfta ett finger”. Emma förklarar vidare att medlemskapet gör att folk 
får upp ögonen för företaget, men samtidigt understryker hon att det är viktigt att själv 
jobba med marknadsföring: “man kan inte bara sitta här och vänta på att Visit 
Gellivare Lapland eller Dundret ska göra något”. Även Granlund Transport är med i 
nätverket för att få marknadsföring: “det man vill, anledningen till att man är med, är 
att man ska få en ny typ av marknadsföring”, säger Irene. Nettan på Nilssons Aktiviteter 
menar att en fördel med att vara med i nätverket är att gäster kan hitta deras hemsida 
genom länkar från VGL:s hemsida. Vidare berättar Nettan att de varit lite fundersamma 
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om det faktiskt är värt att vara med i nätverket, om de jämför årsavgiften med vad de 
upplever att de får tillbaka. I dagsläget anser Nettan att gästerna hittar dem på andra sätt 
än genom VGL. Åke å andra sidan upplever att många av Svensson Logis bokningar går 
via turistbyrån, vilket bidrar till att de är nöjda med medlemskapet i VGL.  

Eva på Lindkvist Transport menar att en fördel med att vara medlem i VGL är att 
destinationsbolaget/turistbyrån “knyter ihop kontakter”, och hon säger sig ha fått 
information om att de som jobbar på turistbyrån är “väldigt duktiga på att sälja”. Sirpa 
på Holmen Logi ser positivt på medlemskapet eftersom hon tror på nätverk. Holmen 
Logi är beroende av andra aktörer, som aktivitetsföretag, på orten eftersom det är en 
relativt liten logiverksamhet, men Sirpa uttrycker att det kan vara svårt då hon uppfattar 
att många människor från regionen är “ganska starka individualister”. “Passar det inte 
så har vi bara gått”, menar hon. Hon tror att man behöver “träna på att samarbeta och 
ge”.  

Erik på Torstensson Transport menar att han inte kan ge en helt objektiv bild av hans 
syn på medlemskapet i VGL eftersom han även sitter med i styrelsen. Han menar dock 
att den största utmaningen destinationsbolaget står inför är att få medlemsföretagen 
engagerade. Han menar att många inte tar sitt eget ansvar för att sälja sina produkter, 
utan istället litar på att VGL ska sälja deras produkter åt dem. Erik tycker istället att 
man “måste ju se att Visit är ett komplement”. Personligen tycker Erik att han har fått ut 
mycket av medlemskapet då han framförallt fått mycket kontakter. 
 
Marknadsföringen är även det som turistbyråansvarige Mathias lyfter fram som den 
största fördelen med att vara medlem i VGL. Han säger att “många av de här aktörerna 
inte har så stora budgetar för marknadsföring”, vilket han istället då menar att 
destinationsbolaget har, samt att de även har kunskapen. Marknadsföringen visas även 
på Swedish Laplands hemsida, vilket Mathias menar gör medlemskapet ytterligare 
förmånligt. 

En nackdel med att vara med i nätverket är att det kostar pengar, säger Eva på Lindkvist 
Transport. Hon upplever även att öppettiderna på turistbyrån kan vara en nackdel. Irene 
på Granlund Transport nämner även hon kostnaden som en nackdel, mest eftersom hon 
i dagsläget inte upplever att man får valuta för pengarna fullt ut.  

 
5.5.2 Förväntningar 
 
Vi frågade de medlemmar som vi intervjuade om vilka förväntningar de har på 
destinationsbolaget samt vad de tror att destinationsbolaget i sin tur förväntar sig av 
dem som medlemmar. Flera respondenter nämner marknadsföring som den största 
förväntningen de har på destinationsbolaget. Mathias, turistbyråansvarig, säger att 
marknadsföringen som medlemmarna får är ”extrem”, och han tror vidare att 
medlemmarna förväntar sig att turistbyrån ska ge gästerna bra service, och att de ska 
göra bokningar åt medlemmarna. Av medlemmarna å sin tur förväntar sig Mathias att 
de ska göra allt för kunden och att “de ska ge ett bra intryck av Gällivare”. 
 
Maria, VD för VGL, förväntar sig ett större engagemang från medlemmarna än vad de 
har idag. Detta är inte något som de på destinationsbolaget/turistbyrån har sagt rakt ut 
till medlemmarna, men det har kommit på tal vid något tillfälle säger hon. Maria menar 
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att det krävs ett engagemang för att det överhuvudtaget skall vara lönt för 
destinationsbolaget att hjälpa medlemmarna att växa. Maria uttrycker en frustration över 
att ”de vill att vi ska göra väldigt mycket, och vi gör väldigt mycket men sen när vi 
behöver feedback, när vi behöver paket, när vi behöver priser så funkar det inte”. Maria 
berättar vidare att destinationsbolaget alltid skickar mail och påminnelser till 
medlemmarna när det är något som de vill ha feedback på. Maria säger att ”det där är ju 
ett jätteproblem, och det där handlar ju också om service. För att service måste ju 
också var mot oss, så att vi sedan ska gå ut mot medlemmar”. 

Valter på Karlströms Aktiviteter förväntar sig att VGL ska utveckla turismen i Gällivare 
och marknadsföra medlemmarna utåt. Han tycker att VGL är mycket bättre på det än 
vad han som enskild medlem är; han har varken tid eller råd att åka på exempelvis 
mässor, då skulle hans övriga verksamhet bli lidande. Han menar att VGL ska 
“marknadsföra alla som är med, och det gör dom också. För annars är det ju ingen vits 
att vara med”. Vidare tror Valter att VGL tycker att det är viktigt att de är trevliga mot 
turisterna, och Solveig fyller i att hon tror att VGL förväntar sig att medlemmarna ska 
ha ett “bra bemötande och bra kvalitet” på det de gör. Valter säger att allt går ut på att 
de ska ställa upp när det kommer turister, att det inte fungerar om de själva skulle ta 
semester när turisterna kommer - de får ta semester när turisterna inte kommer. 

”Vi vill ha engagemang från dem samtidigt som de behöver engagemang från oss för att 
få det att snurra”, säger Irene på Granlund Tranport. Hon menar att förväntningarna 
som VGL har på medlemmarna egentligen är desamma som medlemmarna har på VGL; 
ett engagemang. Nettan på Nilssons Aktiviteter förväntar sig att VGL ska marknadsföra 
och sälja platser till hennes verksamhet. Hon förväntar sig också att bli tillfrågad att 
vara med på gemensamma aktiviteter som anordnas i Gällivare. Nettan tror att VGL är 
nöjda om man som medlem ”presenterar något bra för turisten som kommer”, att man 
tar bra hand om dem så de kan bli nöjda. Hon säger vidare att hon kanske borde ha gått 
på fler möten och gjort sin stämma hörd. Nu är hon mer utav en ”doldis”, som hon själv 
uttrycker det. 

Eva på Lindkvist Transport tycker att VGL ska fortsätta att jobba som de gör men att de 
inte ska glömma att de i grunden är en turistinformation. ”De ska ju inte drivas som ett 
vinstbolag utan de ska ju vara som ett hjälpmedel för oss företagare och för 
kommunen”, säger Eva. Vidare poängterar hon vikten av att ta hand om gästerna och ge 
dem ”den information de behöver så att de får ut så mycket som möjligt av sin vistelse 
här”. Vad VGL förväntar sig av medlemmarna är i sin tur självklart för Eva: ”att vi ska 
sköta oss såklart”.  

Emma på Ivarssons Aktiviteter menar att VGL ska vara en marknadsföringslänk ut, men 
hon poängterar att man har ett eget ansvar i att göra sitt jobb, att man inte kan lita på att 
VGL ska dra hela lasset. Linus utvecklar resonemanget och tycker att VGL borde “ta 
oss medlemmar i örat och säga att nu j-vlar, nu måste vi gå samman och visa att vi 
finns… Kanske ställa lite mer krav  på medlemsföretagen”. Linus menar att 
medlemmarna i dagsläget sitter ”på varsin kant, det är lite dålig uppslutning”. Vad 
VGL förväntar sig av dem som medlem är att de skall göra ”ett bra arbete”, och Linus 
menar att de är ”ett slags ambassadörer” för Gällivare. 

Sirpa på Holmen Logi förväntar sig stöd och samarbete av VGL och hon menar att de 
kan ge henne en “större kontakt med vida världen”. Som medlem strävar Holmen Logi 
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efter att hålla den “kvalitetssäkring som man utgör sig för att ha”, vilket hon tror är vad 
VGL förväntar sig att de ska göra. Erik på Torstensson Transport förväntar sig 
ingenting av VGL. Sedan tillägger han att han förväntar sig samarbete, att alla ska 
samarbeta. Han tror att om alla i nätverket samarbetar så kan Gällivare som destination 
”explodera”. Men han menar vidare att det inte är något som görs på en 
”handvändning”.  

Allan på Svensson Logi förväntar sig att bli marknadsförd, men är inte helt nöjd med 
den marknadsföring som finns idag. Han säger att han saknar någon typ av folder som 
sammanställer allt som kan göras i Gällivare kommun, från restauranger till affärer och 
aktiviteter mm. Som det är nu tar Svensson Logi själva fram en katalog som de kan dela 
ut till gäster och andra turister. Carin vet inte riktigt vad hon förväntar sig av VGL och 
att hon egentligen inte har några förväntningar. Hon berättar att Winstedt Logi inte 
brukar medverka på så många medlemsmöten, vilket till viss del beror på att de ”kanske 
har lite delade synpunkter på saker och ting”. Hon upplever heller inte att de ”får några 
gäster från VGL”. Carin tror att VGL förväntar sig att de som medlem ställer upp när 
det kommer gäster och ser till att ta hand om dem. Hon menar att det är grunden och 
förutsättningen för allting- att man tar hand om gästerna och ”ser till att de får en 
positiv bild av Gällivare”. Hon uttrycker det som att de är ”verktyg i det hela spelet”. 
Att deras verksamhet har ett ansvar att leverera när gästerna väl kommer. 

 
5.6 Samarbete & konkurrens inom VGL 

5.6.1 Upplevt samarbete 

Sirpa på Holmen Logi tycker att det är självklart att hennes verksamhet ska samarbeta 
med andra verksamheter som erbjuder olika typer av aktiviteter, eftersom det är något 
som hon själv inte erbjuder. Hon säger att paketeringen av logi och aktiviteter oftast går 
via turistbyrån, för att de har hela “registret” av de olika boendena och aktiviteterna. 
Det är alltså ingenting som hon själv gör med aktivitetsföretagen. Vidare tycker Sirpa 
att Gällivare i viss mån kan jämföras med Alaska; det största intresset som folk har är 
fjällen. Hon anser att folk har en viss inställning, att man till stor del är individualister 
vilket gör att hon tror att samarbetet mår bra av att det kommer ”folk utifrån som startar 
företag”. 

Ivarssons aktiviteter exemplifierar hur de samarbetade med ett annat aktivitetsföretag en 
gång när de hade en grupp på runt femton personer på besök. Då kunde de dela upp 
gruppen i tre mindre grupper som sedan kunde turas om med de båda respektive 
företagens aktiviteter, medan den tredje gruppen grillade korv och väntade på sin tur. 
Denna form av samarbete är något som Emma och Linus tänker att man ska fortsätta att 
ha i framtiden, och även att företagen rekommenderar varandras aktiviteter, så att de 
kan erbjuda turisten flera olika typer av tjänster. Detta är även något som Valter på 
Karlströms aktiviteter nämner när vi frågar om samarbete; att det är självklart att man 
rekommenderar något annat aktivitetsföretag om man själv inte har möjlighet att ta 
emot turisten/turisterna i fråga. ”Och sen vet jag att dom har skickat hit någon nån gång 
om de inte har kunnat ta själv”. På det sättet menar han att de samarbetar med andra 
medlemmar, men han säger att de inte samkör på något direkt sätt med olika saker. 
 
”Vi kommer inte så mycket längre om vi inte samarbetar i det stora hela”, säger Irene 
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på Granlund Transport. Hon tycker att samarbetet som finns inom VGL idag kan bli 
bättre, och även med destinationer runt omkring Gällivare, som Jokkmokk, Kiruna och 
Heart of Lapland. Hon menar att turisten inte bryr sig om ifall det passerar gränsen för 
vad som är Gällivare kommun, utan att de kommer för att de vill se hela området. 
Vidare tror hon att ett sådant samarbete mellan destinationerna ”inte är så himla lätt” att 
få till, men att det skulle behövas. Hon säger att om folk istället för att samarbeta bara 
försöker dra turisten åt sitt håll finns det en risk att turisten åker och gör något någon 
annanstans istället, för att det ”blir så krångligt om de vill kombinera saker i olika 
kommuner”.  

Nettan på Nilssons Aktiviteter upplever inte att det är så mycket samarbete mellan 
medlemmarna i VGL. Hon berättar att det har pratats om att göra ett ”E10-samarbete”; 
att man sätter ihop ett paket där turisten stannar i olika byar längs med E10:an och gör 
olika typer av aktiviteter. Det är inte något som man har gjort verklighet av ännu enligt 
Nettan, men hon tror att det skulle vara bra med olika typer av färdiga paket. Annars 
samarbetar Nilssons Aktiviteter med två andra företag, som dock inte är medlemmar i 
VGL. Hon menar att de samarbetar med just dem för att det inte finns någon 
motsvarighet till vad de erbjuder inom VGL- det ena företaget hyr ut skotrar mm. och 
det andra tillhandahåller en kock. Till sommaren har hon dock gjort förfrågningar till 
två medlemmar med logiverksamhet om de kan erbjuda hennes gäster boende, men det 
är något som hon menar att destinationsbolaget/turistbyrån inte är inblandade i. 

På Winstedt Logi är man väldigt öppen för att samarbeta med andra aktörer, även de 
som är verksamma inom samma bransch, menar Carin. Hon säger att de ”jobbar ganska 
förutsättningslöst mot alla”. I dagsläget sätter de på Winstedt Logi inte ihop några paket 
tillsammans med några andra aktivitetsföretag, men dock kan de rekommendera och 
även boka aktiviteter åt gästen berättar Carin. Och då gör de det utan att ta någon 
provision, vilket är något som Carin menar att andra företag kan göra. ”Många gör ju 
det, att om jag hyr ut skotrar så får jag 15 %. Men jag säger: varför ska jag ha 15 %? 
Dom bor ju här hos mig, mitt är ju inte att hyra ut skotrar. Dra av dom där 15 % på 
gästen så blir det ett bättre pris, ta hand om dem.” 

Även på Svensson Logi är man öppen för att samarbeta. ”Vi är för samarbete med allt” 
säger Åke. Om det finns aktiviteter eller annat som de på Svenssons inte har möjlighet 
att erbjuda tycker Åke att det är självklart att de samarbetar med någon som har det. När 
vi frågar Eva på Lindkvist Transport kring samarbete mellan medlemmarna uttrycker 
hon att det inte finns speciellt mycket uttalat samarbete. Men att ”det är ett litet 
samhälle så man måste ju samarbeta för att överleva, det är ju bara så”.  

Turistbyråansvarige Mathias tycker att man ser en ökning av samarbete mellan 
medlemmarna. Han menar att de från destinationsbolaget och turistbyråns sida under en 
längre tid har försökt få medlemmarna att baka ihop paket, och att det nu är något som 
han menar att de ”har börjat snacka ihop sig” om. Vidare menar han att de på 
turistbyrån agerar lite som ”spindeln i nätet” för vissa medlemmar, att om exempelvis 
en logimedlem får problem med överbokning så kan turistbyrån ordna med något annat 
boende. Mathias tror även att många medlemmar samarbetar utan 
turistbyrån/destinationsbolagets hjälp, och att det är vanligast mellan de olika 
logianläggningarna. 
 
Maria, VGL:s VD, tycker att samarbetet mellan medlemmarna fungerar “bättre och 
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bättre” nu jämfört med när nätverket bildades. Hon har sett en positiv utveckling då hon 
tidigare tyckte att medlemmarna såg avund till andra aktörer som tjänade mer pengar. 
Nu tycker Maria att det är ett ”jättebra samarbete”, åtminstone bland de flesta 
medlemmarna. Maria berättar att destinationsbolaget och turistbyrån kan ge resegaranti 
till alla gäster genom Kammarkollegiet. En liknande resegaranti måste man ha om man 
ska sälja paket av upplevelser där två eller fler aktiviteter ingår. Maria menar att 
medlemmarna genom denna resegaranti och skapandet av paket sett fördelarna med 
samarbetet. Genom resegarantin bli paketen mer intressant för kunden då de kan få 
tillbaka pengar om något oförutsägbart skulle hända, i och med att detta är en typ av 
försäkring. Maria uttrycker sin frustration kring att många medlemmar på egen hand 
sätter ihop paket, utan att ha resegaranti via Kammarkollegiet. Genom att VGL står som 
avsändare kan detta undvikas. Detta är något som VGL har informerat medlemmarna 
om ett flertal gånger menar Maria, men hon menar att uppslutningen och responsen har 
varit dålig.  

 
5.6.2 Upplevd konkurrens 

Under intervjuerna försökte vi föra in respondenterna på hur de upplever faktumet att 
det är många av företagen i nätverket som arbetar med ungefär samma saker, men ingen 
av dem upplevde det som konkurrens.  Till exempel Sirpa på Holmen Logi upplever 
inte någon konkurrens för att det, som hon uttrycker det, ”är ju sånt otroligt stort behov 
av boende här”. Holmen Logi har inte möjlighet att ta emot alla som kommer, och för 
att destinationen ska kunna växa är många boendealternativ ett måste menar hon. Vidare 
anser Sirpa att den konkurrerande känslan uteblir mycket för att alla logiföretag har 
olika inriktningar och målgrupper som de riktar sig till. Linus på Ivarssons Aktiviteter 
menar även han att eftersom medlemmarna erbjuder olika typer av aktiviteter upplever 
de inte någon konkurrens, inte ens med de som erbjuder samma aktivitet, för även då 
skiljer sig upplägget åt. Karlströms Aktiviteter upplever inte heller någon form av 
konkurrens, och Valter säger att han inte hoppas att det upplevs så av någon annan 
heller. Han vill att om en turist inte kan komma till dem för att de är uppbokade just då 
att man ska kunna skicka personen vidare till någon annan som har andra aktiviteter. 
Inte bara säga att ”det går inte”. 

Eva menar att de på Lindkvist Transport hellre vill se det som att folk har många olika 
valmöjligheter när de kommer till Gällivare. ”Börjar man tycka att man alltid ska ha 
och vi ska börja, då är man nog ganska illa ute”, säger hon. Vidare menar Eva att man 
inte ska vara rädd för konkurrensen, att det är bra att ge folk olika saker att välja på, 
men att det sedan är upp till var och en av medlemmarna att marknadsföra sig och sälja 
in sin tjänst, och att det är något som man är olika duktig på. 

Carin på Winstedt Logi är den enda respondenten som överhuvudtaget uttrycker att det 
finns en konkurrens inom nätverket. Hon menar att eftersom det är affärsverksamheter 
man bedriver, när man vill ha så många gäster som möjligt, så skulle man ljuga om man 
sa att man inte ”ser till sitt eget försvar”. Men vidare menar Carin att man inte ska ha 
inställningen att ta emot gäster ”bara för att jag ska ha dem”, utan vara öppen för att 
skicka gäster till andra aktörer som kanske bättre kan möta just det som efterfrågas. Åke 
på Svensson Logi menar även han att det är viktigt att inte skicka iväg gäster, utan att 
även om det är fullt på den egna anläggningen så vill han gärna hjälpa till att ordna 



Lotta Anestedt & Frida Westberg     Examensarbete 30 hp 
Handelshögskolan vid Umeå universitet                          VT 2012 
 
	  

42	  
	  

annat boende, om han har möjlighet. ”Så att de stannar i Gällivare hellre än att åka 
vidare”, säger Åke.  

När vi frågar Mathias, turistbyråansvarig, hur han tror att medlemmarna upplever det är 
att syssla med liknande saker svarar han att han inte tror att de känner någon större 
konkurrens, eftersom de alla har sin ”egna lilla charm”. Han menar att såväl 
logiföretagen som aktivitetsföretagen vill locka olika typer av gäster. 

 
5.7 Kommunikation i VGL 

5.7.1 Upplevd kommunikation  

Den främsta kommunikationskanalen som destinationsbolaget använder för att nå 
medlemmarna angående bokningar eller annat är via telefon. De skickar också 
månadsvis ut nyhetsbrev till alla medlemmar med information om vad som händer i 
Gällivare mm. Där emellan kan destinationsbolaget skicka upp till tio mail i veckan 
med övrig information, berättar VGL:s VD Maria. Hon menar att om det är något 
viktigt så kan det inte vänta tills nästa nyhetsbrev. Mailen som skickas kanske inte berör 
alla, men de skickas ändå ut till alla medlemmar genom en automatisk mailtjänst där 
alla medlemmar finns inlagda. 

Nettan menar att Nilssons Aktiviteter inte direkt har en regelbunden kontakt med VGL, 
men att de beroende på säsong ringer mer eller mindre angående bokningsförfrågningar. 
Under sommaren kan de ringa flera gånger i veckan medan det vintertid kan dröja flera 
veckor mellan samtalen. Valter på Karlströms Aktiviteter säger att mycket 
kommunikation sker via telefon och att detta gjort att han lärt känna personalen på 
turistbyrån och destinationsbolaget relativt bra. Carin på Winstedt Logi däremot säger 
att ”nja vi har nog ganska dålig kontakt, faktiskt” när vi frågar hur hon upplever 
kontakten med destinationsbolaget/turistbyrån Dock så ögnar hon alltid igenom de 
utskick som kommer ut från dem. Med övriga medlemmar sker kontakten via telefon 
eller mail, sällan genom verkliga möten.  

Irene säger att kontakten mellan Granlund Transport och destinationsbolaget/ 
turistbyrån sker via telefon och mail. När det gäller bokningar brukar personalen på 
turistbyrån ringa, de bokar inte in något via internet. Överlag tycker Irene att kontakten 
med turistbyrån/destinationsbolaget fungerar bra, även om de inte har bokat in 
jättemånga gäster. På Ivarssons Aktiviteter används också mail eller telefon för att 
kommunicera med turistbyrån/destinationsbolaget, en kontakt som fungerar bra enligt 
Emma och Linus. Linus förklarar vidare att om något oförutsägbart skulle hända, om de 
till exempel skulle behöva boka om en kund, så hör de själva av sig till kunden om 
bokningen har skötts av dem själva. Om det är turistbyrån som gjort bokningen 
kontaktar de dem så att de i sin tur får höra av sig till kunden. 

Turistbyråansvarige Mathias säger att vilken kontaktkanal medlemmarna föredrar beror 
på vilken generation medlemmen tillhör. Vissa medlemmar använder frekvent mail för 
att kommunicera och han menar att dessa medlemmar ofta är ”yngre”. Medlemmar som 
hellre ringer än mailar tenderar att vara äldre, menar Mathias. Mathias menar också att 
brådskande ärenden tas via telefon. Maria berättar vidare att de 
(destinationsbolaget/turistbyrån) försöker att besöka medlemmarna minst en gång per år 
eftersom hon menar att ”det är ju viktigt för oss att titta och att hålla kontakt”. 



Lotta Anestedt & Frida Westberg     Examensarbete 30 hp 
Handelshögskolan vid Umeå universitet                          VT 2012 
 
	  

43	  
	  

 
VGL:s marknadschef Anna och VD Maria beskriver ett dilemma som kan uppstå när 
turistbyrån agerar mellanhand mellan kunden och medlemsföretaget. De menar att 
vanligtvis så hör kunden av sig till turistbyrån med sina önskemål för vistelsen i 
Gällivare och turistbyrån antecknar då önskemålen och ber att få återkomma med 
besked om eventuell tillgänglighet och priser. Därefter tar turistbyrån kontakt med 
medlemsföretag, oftast genom telefon, för att se om de har möjlighet att ta emot 
gästerna och om priserna som de lämnat till turistbyrån fortfarande stämmer. I vissa fall 
säger Anna och Maria att det i detta skede uppstår ett glapp mellan kund och medlem 
om medlemsföretaget inte direkt kan svara om de kan eller om priserna stämmer. I detta 
fall har personalen på turistbyrån fått order om att alltid underrätta kunden vad som 
händer och att inte ärendet fallit i glömska, även om de inte kan komma med något 
besked direkt. Maria menar att denna återkoppling till kund ”fungerar till 90 %”, men 
att det har funnits fall då turistbyråpersonalen inte har ringt upp kunden. Maria menar 
att detta problem skulle kunna minimeras genom att alla medlemmar skulle använda det 
bokningssystem som turistbyrån använder. Skulle alla använda detta, menar Anna, 
skulle de direkt kunna se om det är möjligt att boka in gästen på den önskade dagen, 
med gästen direkt på telefon. Maria menar att anledningen till att många medlemmar 
väljer att inte använda bokningssystemet är för att det är en kostnad som de inte är 
villiga att betala. Per år kostar bokningssystemet 4000 kronor. Maria medger att en del 
kan tycka att detta är mycket pengar, men hon ser ändå fördelarna: att var bokningsbar 
på gellivarelapland.se samt på swedishlapland.com. Under detta år kommer man som 
medlem även bli bokningsbar på visitsweden.com genom detta bokningssystem. Maria 
berättar att hon och styrelsen i mars 2012 kommit överens om att försöka knyta starka 
partners till destinationsbolaget som kan tillföra kapital som Maria direkt vill använda 
till bokningssystemet, att få det tillgängligt för alla medlemmar så att de kan få köpa det 
till reducerat pris eller till och med få det gratis. 

Winstedt logi är ett av medlemsföretagen som inte använder sig av det gemensamma 
bokningssystemet och Carin förklarar att hon inte ser nyttan med att ha en mellanhand 
som tar emot bokningarna. Carin menar att om två personer sitter och tar hand om en 
bokning blir det lätt fel på vägen. Hon menar att det är av stor vikt att personen som har 
kontakt med kunden har kunskap i regler och annan information som gäller på stället 
som gästen bokas in på. Vidare säger Carin att en anledning till att de inte använder 
bokningssystemet är kostnaden som de anser vara för hög.  

 
5.7.2 Informationsutbyte 

För att får en förståelse för hur information flödar inom nätverket VGL frågade vi 
respondenterna, såväl medlemmar som anställda på destinationsbolaget och turistbyrån, 
om deras uppfattningar kring nyhetsbrev, intranät samt medlemsmöten. Dessa tre forum 
för information identifierade vi efter den första inledande intervjun med VGL:s VD 
Maria, då hon berättade att de anordnar tre till fyra medlemsmöten per år samt skickar 
ut ett nyhetsbrev till medlemmarna en gång i månaden där medlemmarna får veta ”exakt 
vad som händer”. Vidare säger Maria att ”däremellan hinner vi bombardera med X 
antal mail och andra grejer som kommer in”. Hon förklarar att VGL har ett intranät där 
man kan logga in och läsa marknadsplanen för 2012 och 2013. Utöver dessa kanaler för 
information menar Maria att de flesta medlemmarna ofta kommer in till 
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turistbyrån/destinationsbolaget, och många har även daglig kontakt via telefon, 
exempelvis när bokningar ska göras genom turistbyrån.   

Nyhetsbrevet 
Erik på Torstensson Transport tycker att nyhetsbrevet är ”jättebra”, men han frågar sig 
hur många av medlemmarna som verkligen läser det. För hans egen del blir det lite 
dubbel information menar han, eftersom det som tas upp i nyhetsbreven nästan alltid 
kommer upp på styrelsemötena sen också. Irene på Granlund Transport sitter även hon 
med i styrelsen och erkänner att hon bara brukar ”skumläsa” nyhetsbreven lite grann, 
just eftersom hon ändå får informationen på styrelsemötena. Men annars tycker hon att 
nyhetsbreven är bra, ”det är bra med information”. 

Emma från Ivarssons Aktiviteter tycker att nyhetsbrevet är bra för att det ger en 
möjlighet att fundera kring olika erbjudanden om exempelvis utbildningar, som är ett 
typiskt exempel på vad som kan finnas med i brevet. Nettan på Nilssons Aktiviteter å 
andra sidan säger att hon inte läser nyhetsbreven särskilt ofta, utan tycker att det är 
bättre att de ringer från destinationsbolaget/turistbyrån om det skulle vara något viktigt. 
”Folk ids inte läsa, man bombarderas av mail”, säger Nettan. Eva från Lindkvist 
Transport är av uppfattningen att nyhetsbrevet kommer ofta, men inte “för” ofta. Hon 
tycker att det ”alltid är väldigt positivt skrivet”, med mycket energi. Om det är mycket 
text känner hon att kanske inte hinner läsa allting, men att hon försöker läsa så mycket 
som möjligt och åtminstone titta på alla rubriker. Just rubrikerna är viktiga anser Eva, 
de bör fånga intresset. 

På Karlströms Aktiviteter brukar alltid Valter läsa nyhetsbrevet, han tycker att ”nog får 
man reda på det man behöver”. Carin från Winstedt Logi tycker också att nyhetsbrevet 
ger bra med information, hon menar att det är bra att ”man blir lite uppdaterad om vad 
som händer”. Även Sirpa anser att nyhetsbrevet är bra för att det gör att man blir 
uppdaterad av vad som händer, vilket hon tycker är lagom att bli just en gång i 
månaden. ”Blir det för mycket ids man inte läsa, men en gång i månaden måste man”, 
säger Sirpa. 

Mathias, turistbyråansvarig, tycker att det fungerar bättre med nyhetsbreven nu än vad 
det har gjort tidigare. Nu har man fått i funktion att kontinuerligt skicka ut det en gång i 
månaden, genom att alla anställda på destinationsbolaget och turistbyrån mailar det som 
de vill säga i nyhetsbrevet till Malin på turistbyrån och hon sedan sätter ihop det på ett 
snyggt sätt och skickar ut till medlemmarna. Förut menar Mathias att det mer var så att 
man skickade ut information när man hade någon, lite hipp som happ. Vidare förklarar 
Mathias att de kan se statistik på hur många de skickar nyhetsbrevet till och hur många 
som har läst det. Han menar att det finns vissa medlemmar som alltid läser, och att vissa 
till och med läser det flera gånger om. Men han menar samtidigt att det är lite svårt att 
veta, då nyhetsbrevet kanske hamnar i skräpkorgen hos vissa, till exempel. 

VGL:s VD Maria berättar att hon och Anna, marknadschefen, varje vecka skickar ut 
separata mail med viktig information som tillkommer utöver nyhetsbrevet. ”Det kan 
vara mellan ett och tio mail i veckan faktiskt”, säger Maria. Hon tar som exempel att de 
blir meddelade att ett skogsbolag ska arrendera ut skog, då tycker hon inte att man ska 
vänta med att delge medlemmarna den informationen med nästa nyhetsbrev utan skickar 
istället ut ett mail om det på en gång. Sirpa på Holmen Logi uppfattar inte alltid dessa 
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”övriga” mail som vidare nyttiga, men hon menar att ”det kan ju vända sig till andra”. 
Hon uttrycker att de är ”ju ganska många medlemmar”, och mailen skickas till alla. 

Intranätet 
När vi frågade medlemmarna om deras uppfattningar kring intranätet så var det ingen 
som sa att de använde det. Nettan på Nilssons Aktiviteter visste inte ens om hon har 
tillgång till det, fast hon sa att hon trodde att hon kanske skulle ha det om hon frågade. 
Hon har för sig att de från destinationsbolaget har sagt att man via intranätet kan göra 
”direktbokningar och så”, men att det inte är särskilt aktuellt för Nilssons Aktiviteter 
eftersom de inte får så många gäster från destinationsbolaget/turistbyrån, och när det väl 
kommer någon tycker Nettan att man lika gärna kan sköta det via telefon. Eva på 
Lindkvist Transport ställer sig också frågande till intranätet, ”jag har nog hört talas om 
det, men…” säger hon svävande när vi frågar. 

Syftet med intranätet är att medlemmarna ska kunna se statistisk över hur många 
besökare VGL:s hemsida har, säljstatistik, marknadsplaner mm, förklarar 
turistbyråansvarige Mathias. Vidare berättar han att alla medlemmarna har tillgång till 
det, och att det är något som tagits upp på flera medlemsmöten. ”Först tog vi upp det 
och frågade om det skulle kunna vara något som var intressant, och det tyckte självklart 
alla. Då tog jag kontakt med en webbyrå och så fixade jag det, skickade ut 
användarnamn och lösenord till var och en”, säger Mathias. Han säger också att de sagt 
till medlemmarna att det bara är att kontakta honom om de har glömt lösenord och 
behöver nytt. 

Medlemsmöten 
Maria, VD för VGL, berättar att de brukar anordna tre till fyra medlemsmöten per år, 
men hon upplever att det är svårt att få medlemmarna att närvara på dessa möten. Det är 
som hon uttrycker det ”samma människor” som kommer på mötena. Hon berättar att de 
har testat olika tider och upplägg för mötena för att få fler att komma, men att det inte 
har hjälpt. Exempelvis har man någon gång haft frukostmöte, några andra gånger 
lunchmöten och Mathias berättar att man även testat att ha middagsmöten där de hyrt en 
konferenslokal och bjudit på mat. Han säger att ”vi försöker på olika sätt för att just få 
dit så många som möjligt”. 

Några av medlemmarna som vi intervjuade säger att de i princip går på alla möten. ”Det 
vore konstigt om man inte gick”, tycker Valter på Karlströms Aktiviteter. Han 
konstaterar vidare att det nästan alltid är samma människor som kommer på mötena, 
och att de därför lär känna varandra. Sirpa på Holmens Logi säger att hon är beroende 
av informationen som ges på mötena, så därför närvarar hon alltid. Hon tycker att 
mötena brukar vara bra, men påpekar även hon att ”det är ju en viss klick som kommer 
och andra som inte kommer”. 

På Winstedt Logi menar Carin att det bara inte blir av att någon går på medlemsmötena, 
medan Nettan säger att eftersom mötena oftast är på kvällar så krockar det med några av 
aktiviteterna som de har på Nilssons Aktiviteter och att det är därför de inte brukar gå. 
Hon var dock med på något av lunchmötena, och då uppskattade hon framförallt att man 
”fick se ansiktena till många företag”. På Lindkvist Transport var det två år sen någon 
var på ett medlemsmöte, säger Eva, och den gången var det hon. Varför det har blivit så 
tror hon dels är för att det inte har passat med tiden, men också för att hon tycker att det 
blir så mycket jobb när man väl går. Informationen tycker hon att de får ändå, bland 
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annat genom en person som Eva har kontakt med och som är ”väldigt involverad i 
Visit”. 
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6. ANALYS 

För att utveckla en förståelse för hur motivation och kommunikation kan hindra 
respektive möjliggöra coopetition i ett destinationsnätverk väver vi i detta kapitel 
samman vår empiri med den teoretiska bakgrund som vi tidigare presenterat. Vi har 
analyserat materialet  under tre olika huvudrubriker; coopetition i destinationsnätverk 
samt motivationens och kommunikationens betydelse för coopetition inom 
destinationsnätverk. 

 
6.1 Coopetition i destinationsnätverk 

6.1.1 Konkurrensens påverkan 

Av våra respondenter var det bara en enda som uttryckte en upplevd konkurrens, och då 
med motiveringen att eftersom det är vinstdrivande affärsverksamhet som 
medlemmarna i nätverket bedriver vore det konstigt om man inte såg till ”sitt eget 
försvar”. Ingen annan respondent uttryckte alltså en upplevd konkurrens, de flesta med 
förklaringen att det är olika typer av verksamheter som de bedriver, eller om det är 
samma typ av verksamhet så har de ändå skilda inriktningar eller upplägg vilket gör att 
de riktar sig till varierande typer av kunder. Pesämaa och Eriksson (2010, ss. 166-167) 
menar att coopetition inom turismbranschen kan vara en utmaning just för att det är 
många mindre företag på destinationen som erbjuder samma tjänster, men med olika 
variationer. Detta verkar dock inte vara något som medlemmarna i VGL uppfattar, då 
det anser att just variationen mellan vad de erbjuder gör att de inte konkurrerar om 
samma turist. 

En respondent menade att det bara är bra om turisten har många valmöjligheter när den 
kommer till Gällivare, att den konkurrensen inte är något man som aktör ska vara rädd 
för. Vidare menade respondenten att det är upp till var och en av medlemmarna hur bra 
man vill marknadsföra och sälja in sin tjänst till turisterna, vilket sedan är det som avgör 
vad turisten kommer att välja i slutändan. Enligt Pesämaa och Eriksson (2010, ss. 166-
167) uppstår coopetition inom turismbranschen just för att aktörerna samarbetar för att 
få turisten att komma till destinationen, men sedan när turisten väl är där konkurrerar de 
om turistens uppmärksamhet. Gemensamma marknadsföringsaktiviteter är ett exempel 
på samarbete menar von Friedrichs Grängsjö (2003, s. 432) och vidare säger Wang och 
Krakover (2007, s. 133) att syftet med ett strategiskt nätverk dels är att marknadsföra 
utbudet av aktiviteter och andra tjänster på en destination.  

 
6.1.2 Samarbetets funktion 

Till skillnad mot konkurrens som alltså inte är något som aktörerna i VGL upplever, 
uppger alla respondenter att de upplever någon form av samarbete inom nätverket. Flera 
medlemsrespondenter uttrycker att de inte sätter ihop några paket varken genom 
destinationsbolaget/turistbyrån eller tillsammans med andra medlemmar, men att de 
samarbetar genom att rekommendera varandras verksamheter och genom att känna att 
de kan skicka turister till varandra och veta att turisten får en bra upplevelse. En 
respondent säger att det inte finns speciellt mycket uttalat samarbete på orten, men att 
eftersom det är ett så pass litet samhälle så måste man hjälpas åt ”för att överleva”. 
Kotler (1983) menar att en anledning för nätverksbildande inom turismbranschen är för 
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att man genom det samarbetet kan få konkurrensfördelar eftersom olika typ av kunskap 
sprids mellan aktörerna i nätverket (Scott et al., 2008, s. 17). Detta styrks också av 
Morrison et al. (2004, s. 200) forskning som tar fram kunskapsspridning som en 
framgångsfaktor. När respondenten uttrycker att orten är så liten att man måste 
samarbeta för att komma någonstans tolkar vi det som att det innebär att respondenten 
är villig att dela med sig av sin kunskap till andra aktörer på orten, och i nätverket, och 
även förväntar sig att andra ska göra samma sak. 

Det var bara en medlemsrespondent som kunde exemplifiera ett konkret samarbete med 
en annan  medlem, vilket då innebar att en turistgrupp delades upp i mindre grupper och 
turades om med att utföra de båda aktörernas aktiviteter. Flera forskare har i studier 
kring coopetition kommit fram till att samarbetet mellan aktörerna i en 
coopetitionsituation sker i aktiviteter som är avlägsna kunden, och att konkurrens sker i 
aktivteter som är närmare kunden (Wang & Krakover, 2008; Bengtsson & Kock, 2000), 
som till exempel när företag har gemensamma forsknings- och utvecklingsaktiviteter 
men sedan marknadsför och säljer egna, olika, produkter (Bengtsson & Kock, 2000, s. 
424). I samarbetet som den här respondenten beskriver blir det svårt att avgöra om, och 
i så fall när, en konkurrenssituation uppstår, eftersom båda aktörerna får sälja sin 
respektive tjänst till kunden. Dock anser vi att man kan se det som att de två 
medlemmarna istället bildar en aktör tillsammans, i och med det gemensamma 
aktivitetsutbudet, och då konkurrerar med andra aktörer om att locka turisten till just sin 
verksamhet. Alternativt att de bildar en gemensam aktivitet, som konkurrerar med andra 
aktiviteter. Bengtsson och Kock (2000, s. 424) diskuterar hur konkurrenters olika 
resurser ibland kan vara konkurrenskraftiga i sig medan de i andra lägen måste nyttjas i 
samverkan med andra aktörers resurser för att nå konkurrensfördelar. Detta skulle 
kunna illustreras av dessa två medlemmars samarbete; deras respektive resurs var inte 
attraktiv i sig för den besökande turistgruppen, men i kombination med varandra blev 
det plötsligt intressant. Watkins och Bell (2002, s. 20) menar att samarbete mellan 
turismorganisationer på en destination bland annat innebär att man engagerar sig i 
gemensamma aktiviteter.  
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6.2 Motivationens betydelse för coopetition inom destinationsnätverk 

  
6.2.1 Vikten av engagemang 

En av respondenterna (en medlem) uttryckte att för att få destinationsnätverket att 
fungera som det ska måste engagemang finnas från såväl destinationsbolaget som 
medlemmarnas sida. Detta överrensstämmer med teorin om att engagemang är en viktig 
del för att få framgångsrik samverkan i ett destinationsnätverk, eller något annat 
regionalt strategiskt nätverk (Hallén et al., 2009, s. 94). Morrison et al. (2004, s. 200) 
framhäver också medlemmarnas engagemang som en framgångsfaktor för ett 
turismnätverk. Hallén et al. (2009, s. 81) menar dock att engagemang bland medlemmar 
i nätverket kan vara svårt att uppbringa, och sedan behålla. Under våra intervjuer 
framkom att destinationsbolaget tycker att det är svårt att få medlemmarna att närvara 
på de medlemsmöten som anordnas. Flera respondenter uttryckte att det oftast är samma 
skara av medlemmar som är med på mötena, och flera uppgav att de själva tillhörde 
kategorin som inte brukar gå. Varför dessa respondenter valt att inte gå på möten verkar 
ha den främsta förklaringen i att tiden för mötena inte verkar ha passat deras scheman, 
att det har krockat med respondenternas ordinarie verksamhet. Detta fenomen finns 
också förankrat i teorin då Hallén et al. (2009, s. 81) säger att många nätverksaktörer 
inte har tid med andra aktiviteter utöver den vanliga verksamheten. 

En respondent från destinationsbolaget menade att för att de, från destinationsbolagets 
sida, ska kunna hjälpa medlemmarna att växa behöver få ett större engagemang än vad 
som finns i dagsläget. Respondenten tryckte på att det handlar om en typ av service som 
måste finnas gentemot destinationsbolaget precis som den ska finnas mot turisterna. Det 
kan tolkas som att destinationsbolaget anser att (vissa) medlemmar inte ger lika mycket 
tillbaka som de borde, med tanke på vad de får. Respondenten menar att det kan vara 
svårt att få medlemmarna att exempelvis ge feedback eller uppge prisuppgifter, och att 
de från destinationsbolagets sida måste skicka påminnelser och nästan ”tjata” på 
medlemmar om de inte får någon respons på det som efterfrågas. Gibson et al. (2005, s. 
88) påvisar vikten av engagerade medlemmar i ett destinationsnätverk, och vidare hur 
engagemanget beror på medlemmarnas attityder och värderingar. För flera av 
respondenterna verkar det vara en självklarhet att närvara på möten och de värderar att 
alla medlemmar engagerar sig och anser att detta är en förutsättning för att 
medlemmarna och destinationsbolaget ska kunna samarbeta. Andra medlemmar tar sig 
inte tid att gå på möten som anordnas, vilket vi tolkar som att de inte värderar den typen 
av engagemang lika högt. Morgan och Hunt (1994, s. 34) menar dock att engagerade 
medlemmar är essentiellt för relationer som syftar till att samarbeta, och vidare menar 
de också att bristande engagemang kan vara en bidragande faktor om en part bestämmer 
sig för att lämna relationen. Detta skulle för VGL kunna innebära att om en medlem inte 
känner sig engagerad i nätverket kan det leda till att medlemmen inte fäster lika stor vikt 
vid att fortsätta vara medlem i framtiden, att medlemskapet inte spelar lika stor roll som 
för en medlem som är engagerad. Hallén et al. (2009, s. 81) diskuterar att ett problem 
för destinationsnätverk är att många av aktörerna är så upptagna med sina respektive 
verksamheter att de inte finner tid att engagera sig i nätverket, vilket alltså bekräftas av 
några av våra respondenter som uttrycker att de inte går på möten på grund av tidsbrist. 

En förutsättning för att uppnå engagemang är att tillit finns, och om tillit gentemot 
varandra finns i ett nätverk kan det exempelvis leda till att eventuell osäkerhet 
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elimineras (Morgan & Hunt, 1994, s. 22). I och med att många respondenter i vår studie 
upplever att samarbetet fungerar bra inom nätverket, tolkar vi det som att de finner tillit 
både till varandra och till destinationsbolaget/turistbyrån. En av respondenterna 
uttrycker att de litar på destinationsbolaget för att de försöker göra sitt jobb på bästa 
sätt, och att detta vidare är en förutsättning för att samarbetet ska kunna fungera. 
Thorgren (2011, s. 101) menar att engagemang och tillit är relaterat till storleken på 
företaget och att större företag tenderar att ha mindre tillit till de övriga medlemmarna i 
nätverket. Av de medlemmar vi intervjuade arbetade den enda som påpekade att det 
finns en konkurrens inom nätverket på en av de största logianläggningarna inom VGL, 
vilket skulle kunna tyda på mindre engagemang och tillit till övriga medlemmar enligt 
Thorgrens teori (2011, s. 101). Å andra sidan påpekade respondenten att deras 
verksamhet bara är en del av helheten, och att anledningen till att de blev medlem i 
VGL var för att kunna sätta upp gemensamma mål tillsammans med andra företag på 
orten. Ett samarbete som möjliggör att turisterna som kommer ska få en så positiv bild 
av Gällivare som möjligt, och som vi tolkar som en vilja att engagera sig i nätverket 
samt att ha tillit till de andra aktörerna. 

    
6.2.2 Platsens betydelse för motivation 

Bohlin och Elbe (2011, s. 16) menar att varje destination har sin egen karaktär och vi 
tror vidare att platsen där ett destinationsnätverk befinner sig påverkar aktörernas (så väl 
medlemmar som anställda på destinationsbolaget/turistbyrån) motivation till att vilja 
utveckla destinationen som resmål. Att aktörerna tror på den vara som de säljer ser vi 
som en viktig motivationsfaktor och Hallén et al. (2009, s. 22) menar att bland annat 
platsen för ett regionalt strategiskt nätverk har kommit att spela en större roll. Gällivare 
kommun befinner sig i nuläget i en förändringsfas i och med att samhället Malmberget 
kommer att tvingas flytta, på grund av den rasrisk som råder i dagsläget. Enligt en 
artikel i Norrländska Socialdemokraten (Sternlund, 2011) har turismen i Gällivare ökat 
de senaste åren och merparten av våra respondenter uppger att de ser ljust på framtiden 
och att de tror att turismen kommer att kunna öka ännu mer. Många respondenter 
nämner dock stadsflytten som en stor utmaning. En respondent menar att Gällivare 
historiskt sett är ett gruvsamhälle och att turism inte är något som varit en vanligt 
förekommande form av sysselsättning. Flera respondenter menar att Gällivare kommer 
att utvecklas inom den närmsta framtiden, både genom besöks- och gruvnäringen.  

Även om respondenterna ser positivt på utvecklingen av Gällivare som destination så 
nämner både representanter från destinationsbolaget/turistbyrån och medlemmar att det 
krävs engagemang från samtliga medlemmar för att Gällivare skall kunna växa. Såväl 
Gibson et al. (2005, s. 88) som Wang och Krakover (2008, s. 137) menar att en individs 
deltagande och engagemang i ett destinationsnätverk styrs av hens normer och 
värderingar. Vidare menar Wang och Krakover (2008, s. 137) att engagemanget i sin tur 
avgör vad aktören har för inställning till destinationen och hur relationer och samarbete 
med andra aktörer på destinationen upplevs. En respondent uttryckte att många 
medlemmar inte tar eget ansvar för att marknadsföra och sälja sina tjänster, utan helt 
litar på att destinationsbolaget/turistbyrån ska sälja dem åt dem. Detta tolkar vi som att 
respondenten anser att alla medlemmar inte är så engagerade som de borde vara. Wang 
och Krakover (2008, s. 137) diskuterar att aktörer som verkar på en destination antingen 
kan ha ett samarbetsperspektiv och anse att de enskilda aktörerna ska jobba i 
destinationens intresse, eller ett konkurrensperspektiv som istället innebär att man anser 
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att destinationen bör jobba för de enskilda aktörernas vinning. Vi tolkar respondentens 
åsikt, att många medlemmar förväntar sig att bli marknadsförda av 
destinationsbolaget/turistbyrån utan att behöva göra någon egen marknadsföring, som 
att dessa medlemmar har ett konkurrensperspektiv, enligt Wang och Krakovers (2008) 
teori. En annan respondent var av åsikten att turistbyrån inte ska glömma att de är en 
turistinformation som ska finnas till som hjälpmedel för destinationens företagare och 
inte ha drivkraften att själv gå med vinst. Detta tolkar vi också som att respondenten har 
inställningen att destinationen ska jobba för de enskilda aktörernas intresse. Denna åsikt 
kan ställas mot en annan respondents förväntningar på medlemskapet i 
destinationsnätverket, då hen menar att ”destinationsbolaget/turistbyrån ska 
marknadsföra medlemmarna utåt, men utan att dra hela lasset”. Respondenten menar 
att medlemmarna måste ta ett eget ansvar för sina respektive verksamheter. Vi tolkar det 
som att denna respondent har ett mer samarbetsinriktat perspektiv enligt Wang och 
Krakovers (2008) synsätt, att respondenten har ett större engagemang vilket leder till en 
annan inställning gentemot destinationen. 

 
6.2.3 Övriga motivationsfaktorer 

Choi et al. (2010, ss. 280 - 284) påvisar fem olika karaktärsdrag som kan utveckla så 
kallad kollektiv horisontell coopetition (coopetition som sker mellan fler än två eller tre 
parter som är på samma nivå på marknaden), varav vi anser att två kan kopplas till det 
empiriska materialet vi fått fram genom vår studie. Den första faktorn handlar om att 
företagen i ett nätverk skall ha gemensamma strategiska mål. Vad vi har läst i 
destinationsbolagets styrdokument GUTS har de en rad olika mål på vad de vill uppnå 
på lång sikt, till exempel hur många gästnätter man vill uppnå. En respondent från 
destinationsbolaget säger också att de är mycket resultat- och målfokuserade. Choi et al. 
(2010, s. 281) menar att gemensamma mål möjliggör samarbete mellan aktörerna i ett 
nätverk och att det är en förutsättning för formationen av kollektiv horisontell 
coopetition. Att sätta upp gemensamma mål och syften för nätverket är också en faktor 
som avgör hur utveckling och framgång sker i framtiden (Morrison et al., 2004, s. 200). 
I vår empiriska studie framgår det dock att samtliga medlemmar bara har en uppfattning 
av sina egna, i regel relativt informella och övergripande, mål. Flera respondenter anger 
exempelvis att målet med deras verksamhet är att i framtiden kunna livnära sig på 
turismverksamheten på heltid. Andra generella mål som flera respondenter nämner 
handlar om att utveckla turismen i stort, men ingen respondent uppgav något av 
destinationsbolagets mål när vi frågade om mål för verksamheten och 
destinationsnätverket. Vi tolkar detta som att destinationsbolaget kan ha kommunicerat 
målen på ett sätt som inte medlemmarna uppfattar, alternativt att destinationsbolaget 
inte har satt upp mål som samtliga företag i nätverket kan sträva mot. Meriläinen och 
Lemmetyinen (2011, s. 28) menar att just de generella målen som sätts upp av 
styrgruppen inte alltid matchas med de enskilda aktörernas mål. Detta styrks även av 
Hallén et al. (2009, s. 93) som säger att det kan uppstå ett dilemma då medlemmarna har 
enskilda mål medan nätverket i stort har ett annat mål, vilket vidare innebär att en tydlig 
kommunikation måste finnas för att inte samarbetet i nätverket ska påverkas negativt av 
dilemmat med olika mål. Uppstår svårigheter i samarbetet kan det i sin tur leda till att 
nätverket inte lyckas nå sina mål eller syfte.  

Den andra av faktorn som Choi et al. (2010, s. 281) belyser är mer förväntade kollektiva 
fördelar, som handlar om att för att företag ska vilja inleda och utveckla en 
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coopetitionsituation måste de se att de förväntade fördelarna blir fler än vad fördelarna 
hade varit om de inte gick med. Ingen av respondenterna menar att det finns några 
nackdelar med att vara medlem i VGL, mer än att det kostar pengar vilket två 
respondenter uppger. Enligt von Friedrichs Grängsjö (2001, s. 9) ingår företag i ett 
destinationsnätverk för att kunna samordna marknadsföring, varumärkesbyggande och 
bokningssystem. I vår empiriska studie framgår det att medlemmarna i VGL anser att 
marknadsföringen och försäljningen som destinationsbolaget bedriver är av stor vikt för 
deras verksamheter. Flera respondenter menar att de varken har tid eller kunskap att 
kunna marknadsföra sig för potentiella besökare på det sättet som destinationsbolaget 
kan göra åt dem. En respondent påpekar att en motivationsfaktor för hen är just 
samverkan med andra aktörer, eftersom hen menar att hen genom nätverket fått många 
värdefulla kontakter. Att ha ett brett kontaktnät mellan aktörer på en destination menar 
Kotler et al. (1993) leder till högre konkurrensfördelar gentemot andra destinationer, då 
man kan sammanlänka aktörer och dess kunskap (Scott et al., 2008, s. 17). En av 
respondenterna menar att de nyttjar medlemskapet i VGL och hjälper turister att få tag 
på andra aktörer om turisten så önskar, eftersom respondenten menar att det viktiga är 
att turisten stannar i Gällivare och inte åker till en annan destination istället. Detta tolkar 
vi som att respondenten värdesätter destinationen före sin egen vinning vilket vi tolkar 
som ett exempel på hur nätverket kan få konkurrensfördelar gentemot andra 
destinationer. 

I teorikapitlet beskrev vi en tredje av de fem faktorer som Choi et al. (2010, s. 284) 
anser behöver finnas vid bildningen av kollektiv horisontell coopetition; starka band i 
samarbetsnätverk. Denna faktor innebär att det är mer troligt att konkurrenter inom en 
industri kommer börja samarbeta om de haft någon form av samarbete tidigare, och 
vidare att banden inom nätverket tenderar att blir starkare. De menar att starka band 
mellan aktörerna i nätverket leder till chansen att lyckas med att skapa kollektiv 
horisontell coopetition (Choi et al., 2010, s. 284). Detta är dock inte något som vi 
lyckades utkristallisera genom intervjuerna med våra respondenter. Ingen av 
medlemmarna vi intervjuar uttrycker att de direkt samarbetar med någon annan 
medlem, vilket å andra sidan inte behöver betyda att de inte upplever starka band till 
varandra. En respondent anser att samarbetet inom nätverket skulle kunna utvecklas till 
något mycket mer än vad det är i nuläget, exempelvis genom mer och bättre samarbete 
med destinationerna runt omkring Gällivare för att kunna erbjuda turisterna en 
kombination av flera olika typer av aktiviteter och upplevelser. En annan respondent 
uppger att hon vid ett antal tillfällen har haft konkreta samarbeten med två andra aktörer 
på orten, som dock inte är medlemmar i VGL. Varför hon valde att inte samarbeta med 
någon inom VGL istället är för att hon menar att ingen av medlemmarna erbjöd den typ 
av verksamhet som hon efterfrågade. Vi konstaterar dock att åtminstone den ena 
verksamheten finns representerad av flera aktivitetsaktörer som är medlemmar. Att 
respondenten inte vet om detta tolkar vi som att banden i nätverket inte är särskilt starka 
i detta fall. 

 
6.3 Kommunikationens betydelse för coopetition inom destinationsnätverk  
 
6.3.1 Styrning av kommunikation 

Strategiska nätverk karaktäriseras bland annat av att det finns en styrgrupp som arbetar 
som ett nav (ofta benämnt ”hub” i engelsk litteratur) i samarbetet mellan de medverkade 
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företagen i nätverket (Hallén et al., 2009, s. 29), och i denna studie är 
destinationsbolaget/turistbyrån detta nav. En representant från destinationsbolaget/ 
turistbyrån menar att de agerar som ”spindeln i nätet” och att de hjälper medlemmar att 
lösa problem om något sådant uppstår, som exempelvis en överbokning. Hallén et al. 
(2009, s. 29) menar att navet ska kommunicera information till såväl externa som 
interna intressenter och vidare att nätverkets utveckling beror av navets engagemang 
och förmåga att driva nätverket framåt. Vidare menar Hallén et al. (2009, s. 93) att 
kommunikationen sker på flera nivåer, dels mellan medlemmarna själva och dels mellan 
medlemmarna och navet. De medlemmar som vi har intervjuat har delade meningar 
kring hur deras kontakt med destinationsbolaget är; vissa medlemmar anser att de har en 
god och nära kontakt med destinationsbolaget/turistbyrån medan andra säger att de hörs 
mer sällan, och en respondent menar till och med att kontakten är dålig. Hallén et al. 
(2009, s. 30) menar att det ställs högre krav på kommunikationen från navet till 
medlemmarna om medlemmarna inom det strategiska nätverket bedriver konkurrerande 
verksamheter, men med tanke på att det bara är en av våra respondenter som uttrycker 
en upplevd konkurrens inom nätverket har vi svårt att avgöra om detta är något som 
gäller för VGL. Vidare har vi genom våra intervjuer inte lyckats få någon uppfattning 
av hur medlemmarna kommunicerar, eller hur de uppfattar kontakten, med varandra. Vi 
har förstått att de som är engagerade i nätverkets aktiviteter och kommer på mötena fått 
en bra kontakt med varandra men vidare kan vi inte avgöra hur kommunikationen 
överlag sker mellan medlemmarna. 

I VGL ser vi att en rad olika typer av kommunikationskanaler används för att utbyta 
information mellan navet och medlemmarna, och vi ansåg det intressant att studera hur 
dessa kanaler uppfattas från de olika aktörernas perspektiv. Ingen av våra 
medlemsrespondenter uppger att de använder intranätet, trots att respondenter från 
destinationsbolaget och turistbyrån säger att samtliga medlemmar har tillgång till egen 
inloggning. Detta tolkar vi som att navet inte lyckats förmedla nyttan av intranätet till 
medlemmarna, alternativt att medlemmarna inte uppfattar nyttan. Enligt 
destinationsbolaget är syftet med intranätet att man ska kunna se bland annat 
säljstatistik och marknadsplaner, och att detta är något som medlemmarna själva, innan 
intranätet skapades, uttryckt intresse av att ta del av. Men som det ser ut är det alltså 
ingen av respondenterna som använder sig utav, eller ens loggar in på, intranätet. Detta 
vill vi koppla till vad Heide et al. (2005, s. 26) menar med att ledningen inom en 
organisation, vilken i vårt fall illustreras av destinationsbolaget, har en skyldighet att 
inte bara ge ut ett verktyg i form av exempelvis ett intranät, utan att de också bör se till 
att användarna har kunskap att kunna använda detta verktyg. Flera respondenter från 
destinationsbolaget/turistbyrån trycker i intervjuerna på att alla medlemmar har fått 
inloggningsuppgifter och instruktioner till hur intranätet fungerar, fast ändå är det alltså 
ingen av medlemsrespondenterna som uppger att de använder sig utav intranätet. Vidare 
får vi under intervjuerna uppfattningen att flera respondenter inte ens vet vad intranätet 
är, och heller inte verkar vilja veta vad det är och innebär. Vi tolkar det som att det är ett 
glapp i vad destinationsbolaget/turistbyrån anser att de har informerat medlemmarna om 
intranätet och vad medlemmarna själva uppfattar att de har blivit informerade om. 

En annan kommunikationsväg som används frekvent av destinationsbolaget är 
mailutskick, såväl i form av månadsvisa nyhetsbrev som övriga mer spontana mail. Den 
samlade uppfattningen bland medlemmarna som vi intervjuat verkar vara att de är nöjda 
med informationen som nyhetsbrevet innehåller och att de behöver informationen, men 
att många bara ”skumläser” det. Personalen på destinationsbolaget/turistbyrån kan se 
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hur många som läst nyhetsbrevet och de anser att läsfrekvensen är låg. Många 
medlemmar öppnar alltså inte nyhetsbrevet när de får det mailat till sig, vilket vi tolkar 
som att de inte tar sig tid med aktiviteter som ligger utanför den ordinarie verksamheten, 
vilket Hallén et al. (2009, s. 81) menar är något som kan vara svårt att uppbringa inom 
destinationsnätverk, vilket vi även diskuterade tidigare i analysen angående vikten av 
engagemang.   

De övriga mail som skickas från destinationsbolaget till medlemmarna, och som kan 
uppgå till tio stycken i veckan enligt en respondent från destinationsbolaget, kan 
innehålla all möjlig information som destinationsbolaget anser vara av intresse för 
medlemmarna. En medlemsrespondent menar dock att dessa övriga mail i vissa fall kan 
bli för många. Flera respondenter säger att det är en risk med att skicka för många mail, 
då detta kan göra att mottagaren inte orkar lägga tid på att läsa mailen. Detta styrks av 
Heide et al. (2005, s. 26) som menar att tillgången till kommunikativa hjälpmedel också 
kan leda till att de anställda, medlemmarna i vårt fall, blir överösta av information. Med 
utgångspunkt i teorin och vår empiriska studie tror vi att en anledning till att 
medlemmarna inte verkar läsa nyhetsbrevet och inte nyttjar intranätet beror på att VGL 
skickar ut så pass många mail i veckan att medlemmarna inte tar sig tid att läsa mailen 
och därigenom kan komma att missa viktigt information. 

En annan faktor vi anser vara intressant att analysera ur ett kommunikationsperspektiv 
är den fördröjning som i vissa fall uppstår när turistbyrån agerar mellanhand och sköter 
bokningsförfrågan mellan kund och medlem. I dessa fall blir det turistbyråns uppgift att 
kontakta medlemmen i fråga för att se om det kunden förfrågar kan bemötas, och sedan 
oavsett vad svaret blir återkoppla det till kunden. Respondenter från destinationsbolaget 
uttrycker en frustration då de menar att det finns en brist i engagemanget hos vissa 
medlemmar när det kommer till dessa bokningsförfrågningar. De menar att det ofta kan 
hända att de får vänta ett antal dagar på att medlemmen skall svara på förfrågan, vilket i 
sin tur kan leda till att kunden hinner ledsna på att vänta och tappar intresset. De 
anställda på destinationsbolaget menar att detta problem skulle kunna elimineras om 
alla medlemmar hade använt ett och samma bokningssystem, då turistbyrån direkt 
skulle kunna se om medlemmen är ledig vid den aktuella dagen, med kunden i 
telefonen. Detta faktum styrks även av en medlem som från deras sida menar att det blir 
för långa kommunikationsvägar med en mellanhand, turistbyrån i detta fall, vid 
bokningen av gäster. Respondenten menar att det i kombination med kostnaden är 
anledningen till varför de har valt att inte ta del av det gemensamma bokningssystemet, 
utan istället sköter samtliga bokningar själv. von Friedrichs Grängsjö (2001, s. 9) menar 
att en av fördelarna med att ingå i ett samverkande destinationsnätverk är att man har ett 
gemensamt bokningssystem, en uppfattning som vi tolkar att inte alla medlemmar i 
VGL delar.  

 

6.3.2 Kommunikation av strategier 

I destinationsbolagets styrdokument GUTS framgår de mål och den vision som de satt 
upp, där ett exempel på mål är att de fram till år 2013 ska ha ökat antalet gästnätter till 
att uppgå 200 000 per år.  Ett annat mål som de har satt upp är att öka omsättningen 
inom besöksnäringen i kommunen. Enligt flera kommunikationsteorier (Heide et al., 
2005; Normann, 2008; Haas et al., 1992) framgår att strategier inom organisationer är 
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väsentliga men att det är minst lika viktigt att sedan kommunicera ut dessa till 
organisationen så att de anställda vet vilka mål och syften som de själva och 
organisationen strävar mot. Normann (2008, s. 319) menar att det finns en risk med att 
organisationers styrdokument, som mål och visioner, blir ”dekorationer” utan någon 
relevans i praktiken. Istället bör dessa strategier kommuniceras i organisationen, vilket 
då blir ett sätt att motivera och engagera de anställda (Heide et al., 2005, s. 120). Även 
om Heide et al. (2005) syftar till kommunikation i organisationer menar vi att denna 
forskning även kan antas gälla för destinationsnätverk, och att vikten av att 
kommunicera strategier därför är minst lika viktigt inom nätverk. Vi uppfattar ett glapp 
mellan VGL:s strategier och medlemmarnas, vilket vi grundar i vad vi tidigare 
analyserat rörande dilemmat som Meriläinen och Lemmetyinen (2011, ss. 28-29) 
påpekar då medlemmarnas och styrgruppens mål inte alltid är i enighet. Vi ser därför 
indikationer på att destinationsbolaget inte lyckas kommunicera de mål och visioner 
som de satt upp på ett sätt som medlemmarna uppfattar. Enligt Heide et al. (2005, ss. 
120-121) kan detta glapp minskas med hjälp att kommunikation så att de anställda, 
medlemmarna i vårt fall, kan få en större förståelse för vad målen och visionerna 
innehåller. 
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7. SLUTSATSER 

I detta avsnitt drar vi slutsatser från det som kommit fram i vår empiri och som vi 
vidare tolkat i analysen. Vi tar i detta kapitel in våra egna tankar och åsikter om hur 
kommunikation och motivation kan hindra respektive möjliggöra coopetition i 
destinationsnätverk, för att vidare kunna ge destinationsbolaget och medlemmarna i 
VGL en förståelse för hur dessa faktorer påverkar samarbetet inom 
destinationsnätverket.    
 
 
Vår första slutsats är att medlemmarna i VGL inte upplever att det är en 
coopetitionsituation inom nätverket. Denna slutsats drar vi eftersom det endast var en 
respondent som uttryckte att det råder konkurrens mellan medlemmarna. Vi förutsatte i 
denna studie att det råder coopetition i destinationsnätverket VGL och presenterade i 
teorikapitlet den definition på coopetition som vi ansåg vara bäst lämpad för studien: 
“simultaneous cooperation of direct competitors in some areas of business as they 
compete in other areas of business” (Choi et al, 2010, s. 275). Sett från våra 
respondenters perspektiv är detta dock inte en definition de kan känna igen sig i, med 
tanke på att de inte upplever någon konkurrens. Att de inte upplever någon konkurrens 
menar de beror på att alla verksamheter inom nätverket erbjuder olika tjänster riktade 
till olika kunder. 

Vi anser dock att även om inte medlemmarna upplever någon konkurrens så finns det en 
konkurrens, då vi menar att det finns mer eller mindre självklara substitut till de flesta 
av aktörernas verksamheter. För medlemmarna i kategorin aktiviteter menar vi 
exempelvis att turisten många gånger väljer mellan alla aktiviteter som erbjuds i 
Gällivare, när de besöker destinationen. Att vi anser att det är konkurrens mellan 
medlemmarna leder till att vi ändå tycker att det råder en coopetitionsituation i 
destinationsnätverket. Att medlemmarna inte upplever denna konkurrens tror vi kan 
vara en förklaring till varför samtliga medlemmar vi intervjuat varit positivt inställda till 
samarbete. Vi tror dock att en upplevd konkurrens kan vara positiv i den bemärkelsen 
att det leder till att aktörerna blir mer engagerade och drivna, vilket vi i sin tur anser kan 
förbättra kvaliteten av tjänsten som erbjuds. Med detta sagt menar vi inte att nätverket 
borde sträva efter en ökad konkurrens, men att det skulle kunna vara en förklaring till 
varför destinationsbolaget/turistbyrån upplever att många medlemmar har ett bristfälligt 
engagemang i nätverket. 

Ytterligare en slutsats vi drar är att medlemmarna behöver hjälp av 
destinationsbolaget/ turistbyrån för att lyckas utveckla samarbete. I vår studie kom 
vi fram till att medlemmarna vill samarbeta mer än vad de gör i dagsläget, till exempel 
genom ihopsättningen av paket. Detta anser vi att de behöver hjälp med då det är 
destinationsbolaget/turistbyrån som har en överblick över alla medlemmar och de 
tjänster som de erbjuder, och därigenom har medel att kunna samordna paketen. Vidare 
har också destinationsbolaget/turistbyrån befogenheter att erbjuda resegaranti genom 
Kammarkollegiet, vilket är något som måste finnas när två eller fler aktiviteter säljs 
tillsammans i ett paket. 

Destinationsbolaget/turistbyrån uttrycker att de söker mer engagemang från 
medlemmarna då de exempelvis upplever att det är många medlemmar som aldrig, eller 
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sällan, går på medlemsmöten och andra aktiviteter som anordnas. Vi nämnde tidigare att 
vi tror att faktumet att medlemmarna inte upplever konkurrens skulle kunna vara en 
förklaring till det bristfälliga engagemanget hos vissa av medlemmarna, men vi tror 
även att det kan finnas ytterligare förklaringar till detta som till exempel att 
medlemmarna inte uppfattar vikten/nyttan av att vara engagerad i nätverket.  De 
flesta av de medlemsrespondenter som sa att de inte brukar medverka på medlemsmöten 
och dylikt uppgav tidsbrist som orsak. Respondenterna från destinationsbolaget å andra 
sidan menade att de har försökt att ha medlemsmöten vid olika tillfällen och tidpunkter, 
för att det ska passa så många medlemmar som möjligt, men att det ändå är samma 
skara av medlemmar som alltid dyker upp. Detta tolkar vi som att tiden ofta är ett 
problem för medlemmarna, men att det i många fall också används som en ursäkt för att 
man inte upplever nyttan av att gå på dessa möten. Vidare drar vi slutsatsen att detta 
skulle kunna betyda att det antingen är destinationsbolaget/ turistbyrån som inte 
lyckas förmedla nyttan med att vara en engagerad medlem, alternativt att 
medlemmarna inte uppfattar, eller är mottagliga för, informationen som 
destinationsbolaget/turistbyrån kommunicerar. 

Vi har i genomförandet av studien även upplevt det som att medlemmar tänker att 
deras egen medverkan i nätverkets aktiviteter inte gör någon skillnad i det stora 
perspektivet, vilket vi tror kan vara ytterligare en anledning till det bristfälliga 
engagemang som vissa av medlemmarna uppvisar. Detta är dock inget vi kan styrka 
genom vår empiri eller analys, utan det grundar sig i en känsla som vi fick under några 
av intervjuerna, utan att någon respondent konkret uttryckte det. Är en medlem inte 
engagerad i nätverket finns det en risk att medlemmen lättare tenderar att besluta sig för 
att lämna nätverket, menar Morgan och Hunt (1994, s. 34). En av våra respondenter 
som vi upplevde var en mindre engagerad medlem sa att hens verksamhet vid årsskiftet 
ska utvärdera om de får valuta för pengarna och vill fortsätta att vara medlem i 
nätverket. Grundat i detta anser vi att det är av vikt för destinationsbolaget att få 
medlemmarna engagerade i nätverket, i och med att detta påverkar medlemmarnas 
eventuella tendenser att lämna nätverket. 

Genom att aktörerna i VGL delar med sig av sina samlade kunskaper och 
erfarenheter tror vi att såväl de enskilda aktörerna som destinationsnätverket i 
stort kan utvecklas och växa. Morrison et al. (2004, s. 200) menar att 
kunskapsspridning inom nätverk är en viktig parameter för att uppnå ett gemensamt 
uppsatt mål. Eftersom flera respondenter har uttryckt att de vill samarbeta med andra 
aktörer mer än vad de gör idag anser vi att det skulle kunna utgöra ett gemensamt mål, 
som då lättare skulle kunna genomföras och uppnås om medlemmarna drog nytta av 
varandras kunskap. 

För att möjliggöra samarbete inom VGL anser vi att det är av vikt att 
destinationsbolaget tydligt formulerar och kommunicerar mål, vision, och syfte för 
nätverket. Detta för att samarbetet ska kunna utvecklas i och med att medlemmarna vet 
vad som förväntas av dem som aktörer, samt vad hela nätverket strävar efter att uppnå. 
Likväl tror vi att det är av yttersta vikt att destinationsbolaget/turistbyrån klargör vad 
medlemmarna kan förvänta sig av dem, som nav i nätverket, för att samarbetet ska 
kunna utvecklas och förbättras. Från våra medlemsrespondenter har vi fått 
uppfattningen att de inte är medvetna om de gemensamma mål som destinationsbolaget 
har satt upp för nätverket medan destinationsbolaget å andra sidan menar att de har 
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kommunicerat dessa mål, exempelvis genom intranätet. Detta upplever vi som ett glapp 
i kommunikationen vilket vidare ligger till grund för vår slutsats om vikten av tydligt 
formulerade och kommunicerade mål, vision och syfte. 

Vad gäller intranätet konstaterade vi i analysen att ingen av medlemsrespondenterna 
använder sig utav detta verktyg. Destinationsbolaget/turistbyrån menar att intranätet 
togs fram efter att medlemmarna uttryckt att de tycker att det skulle vara en bra idé att 
ha ett intranät. Vår slutsats rörande intranätet är att vi tror att medlemmarna inte 
förstår nyttan av att använda intranätet, alternativt att de inte har, eller tror sig 
ha, den tekniska kunskap som krävs för att använda detta verktyg. Om fallet är att 
de inte upplever nyttan tror vi att det kan bero på att destinationsbolaget/turistbyrån inte 
lyckats förmedla denna nytta.  

Vi anser att det skulle vara fördelaktigt för utvecklingen av destinationsnätverket 
VGL om alla medlemmar tar del av det gemensamma bokningssytemet. Detta 
bokningssystem används i dagsläget av turistbyrån samt ett fåtal medlemmar, men 
destinationsbolaget planerar att under 2012 knyta till sig samarbetspartners som kan gå 
in med pengar som kan sponsra medlemmar att starta upp användandet av 
bokningssystemet. Används det gemensamma bokningssystemet kan glappet som 
ibland uppstår i bokningsförfarandet då turistbyrån agerar mellanhand mellan kunden 
och medlemmen undvikas. Varför medlemmar väljer att inte ansluta sig till systemet 
tror destinationsbolaget beror på kostnaden, vilket alltså skulle kunna lösas genom 
sponsringen. Om alla medlemmar använder detta gemensamma system ser vi först och 
främst en fördel med att besökare av VGL:s hemsida inte behöver bli förvirrade över att 
de kan boka vissa aktörer via hemsidan, men andra inte. En annan fördel anser vi vara 
att tidsfördröjningen mellan kund, turistbyrån och medlem kan minskas.  

Vi tror att faktumet att alla respondenterna är positivt inställda till sina respektive 
arbeten och till utvecklingen av Gällivare som destination möjliggör ett ökat 
samarbete inom nätverket. Denna slutsats drar vi eftersom samtliga respondenter 
uttryckte en entusiasm till sitt arbete, vilket vi ser som en bra grund för att kunna skapa 
motivation och engagemang i nätverket - faktorer som i sin tur möjliggör samarbete. 

Sammanfattningsvis upplever vi ett glapp mellan den av destinationsbolaget/ 
turistbyrån ansedda förmedlade nyttan och den av medlemmarna uppfattade 
nyttan av att vara medlem i destinationsnätverket VGL. Av de intervjuer som vi 
gjort med medlemmar får vi uppfattningen att en del inte har en klar uppfattning av vad 
fördelarna med att vara medlem är, vilket vi tror kan bero på att de inte ser eller 
upplever vad destinationsbolaget/turistbyrån konkret gör för medlemmarna, exempelvis 
rörande marknadsföring eller diverse samarbeten med externa aktörer så som Gällivare 
kommun. Vi upplever dock att de flesta av medlemmarna har stor tillit till 
destinationsbolaget/turistbyrån, vilket vi ser som positivt för att kunna skapa ett 
utvecklat samarbete inom nätverket.  
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8. REKOMMENDATIONER 

För att utveckla Visit Gellivare Lapland som destinationsnätverk vill vi i detta kapitel 
komma med rekommendationer till både destinationsbolaget/turistbyrån och 
medlemmarna, vilka vi presenterar nedan. 

 
Vi anser att destinationsbolaget/turistbyrån kan utveckla nätverket genom att… 

 
• omformulera visionen “Vi gör människors längtan till verklighet” så att den blir 

mer praktiskt användbar, för både medlemmarna och de anställda på 
destinationsbolaget/turistbyrån. 
 

• kommunicera visionen så att alla parter i nätverket blir medvetna om den. 
 

• sätta upp mål som är konkreta och kan användas av såväl medlemmar som de 
anställda på destinationsbolaget/turistbyrån i den dagliga verksamheten.  
 

• kommunicera målen som sätts upp till samtliga parter i nätverket för att parterna 
skall veta vad som förväntas av dem. 
 

• bli bättre på att kommunicera vad de gör, och vilken nytta medlemmarna får av 
medlemskapet. 
 

• kommunicera de förväntningar som de har på medlemmarna samt vad 
medlemmarna i sin tur kan förvänta sig av dem. 
 

• tänka över vilken information de sänder till medlemmarna. Vi anser att det inte 
är lämpligt att skicka upp till tio mail i veckan, då detta leder till att 
medlemmarna inte inser vikten av mailen och riskerar att missa relevant 
information.  
 

• se till att intranätet innehåller relevant information som medlemmarna kan ta till 
sig och ha nytta av. 
 

• uppmuntra medlemmarna att dela med sig av kunskap och erfarenheter till 
varandra, exempelvis på medlemsmötena eller andra anordnade aktiviteter. 
 

• hjälpa samt stödja medlemmarna med att sätta ihop paket.  
 

• fortsätta med att försöka knyta partners till verksamheten som kan sponsra med 
pengar till ett gemensamt bokningssystem, så att medlemmarna får möjligheten 
att uppleva nyttan av systemet innan de behöver börja betala för det själva.  
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Vi anser att medlemmarna kan utveckla nätverket genom att… 
 

• vara mer engagerade i nätverkets aktiviteter och förstå att deras medverkan är 
viktig för nätverket i stort. 
 

• vara mottagliga för den information som destinationsbolaget/turistbyrån sänder 
ut. 
 

• ge feedback till destinationsbolaget/turistbyrån när de upplever att de har 
feedback att ge alternativt när destinationsbolaget/turistbyrån efterfrågar detta. 
 

• vara öppen för att dela och ta emot andra medlemmars kunskap och erfarenheter.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide – Medlem 

 
Introduktion av oss själva 

Vi heter Frida Westberg och Lotta Anestedt och läser vår sista termin på 
Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management vid Umeå Universitet. Vi 
skriver vårt examensarbete på uppdrag av Visit Gellivare Lapland (VGL) och utför nu 
en studie med målet att få en förståelse för hur arbetet fungerar inom 
destinationsnätverket. Som respondent kommer du att vara helt anonym och studiens 
resultat kommer presenteras för Visit Gellivare Lapland samt för Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet. Studien i sin helhet kommer i juni 2012 publiceras på 
uppsatsportalen DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. 

 
Generell info 

Berätta lite om företaget – Vad gör ni? 

Hur länge har ni funnits? 
Vad har du/ni för mål med verksamheten? 

 
Hur många medarbetare är ni? 
 
Hur länge har du jobbat på företaget? 
 
Varför började du jobba på företaget? 
 
Trivs du med ditt arbete? 
 
Hur länge har du jobbat inom turism?  

Hur upplever du att det är att jobba inom turismnäringen? 
Har du arbetat inom någon annan bransch tidigare? Vilken? 

 
 
Motivation 
Hur länge har du/ni varit medlem i VGL? 
 
Varför valde du/ni att gå med i VGL? 
 
Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att ingå i VGL? 
 
Vad förväntar du dig av VGL? 
 
Vad tror du att VGL förväntar sig av dig/er? 
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Coopetition 
Hur upplever du medlemskapet i VGL? 
        Hur ser du på samarbetet mellan er medlemmar i VGL? 
  Har denna uppfattning förändrats över tid? 
 
Samarbetar ditt/ert företag med någon annan medlem? I så fall, vilken/vilka? 
        Bedriver de samma verksamhet som er? (boende, aktivitet, transport?) 
        På vilket sätt samarbetar ni? 
 
Anser du att ni medlemmar i VGL har ett gemensamt mål? 
 
Vem tar du hjälp av om något oförutsägbart händer? (VGL, annan medlem eller 
utomstående) 
 
Hur ser du på utvecklingen av Gällivare som destination? 

Diskuterar ni medlemmar med varandra hur Gällivare som destination kan 
utvecklas? 

 
Ni är många företag som arbetar med ungefär samma saker inom nätverket. Hur 
upplever du det? 

Upplever du konkurrens inom nätverket? 
 
 
Kommunikation 
Hur brukar du ha kontakt med VGL? (telefon, mail, personlig kontakt, annat)? 
 
Hur uppfattar du kontakten med VGL? 
 
Vad har du för uppfattning av intranätet? 
 
Vad har du för uppfattning av nyhetsbrevet? 
 
Hur uppfattar du medlemsmötena som VGL anordnar? 
 
Hur brukar du/ni ha kontakt med övriga medlemmar? (telefon, mail, personlig kontakt, 
annat)? 
 
Kan du ge ett exempel på när du har kontakt med en annan medlem? 
 
 
 
Tack för er medverkan! 
 
Frida Westberg & Lotta Anestedt 
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BILAGA 2 

Intervjuguide – Anställda på destinationsbolaget/turistbyrån 

 
Introduktion av oss själva 

Vi heter Frida Westberg och Lotta Anestedt och läser vår sista termin på 
Civilekonomprogrammet med inriktning Service Management vid Umeå Universitet. Vi 
skriver vårt examensarbete på uppdrag av Visit Gellivare Lapland (VGL) och utför nu 
en studie med målet att få en förståelse för hur arbetet fungerar inom 
destinationsnätverket. Studiens resultat kommer presenteras för Visit Gellivare Lapland 
samt för Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Studien i sin helhet kommer i juni 
2012 publiceras på uppsatsportalen DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. 
 
 
Generell info 

Vad jobbar du med? 

Hur länge har du jobbat på destinationsbolaget/turistbyrån? 

Varför började du jobba på destinationsbolaget/turistbyrån? 

Trivs du med ditt arbete? 

Hur länge har du jobbat inom turism?  

Hur ser du på att jobba inom turismnäringen? 
Har du arbetat inom en annan bransch tidigare? Vilken? 

 
 
Motivation 
Varför tycker du att man som turistföretag i Gällivare ska gå med i 
destinationsnätverket VGL? 
 
Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med att vara medlem i 
destinationsnätverket VGL? 
 
Vad förväntar du dig av medlemmarna? 
 
Vad tror du att medlemmarna förväntar sig av Er på destinationsbolaget/turistbyrån? 
 
Anser du att medlemmarna i destinationsnätverket VGL har ett gemensamt mål? 
 
 
Coopetition 
Hur uppfattar du samarbetet mellan medlemmarna? 
 
Vem tror du att medlemmarna vänder sig till om något oförutsett händer? (VGL, annan 
medlem eller utomstående) 
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Hur ser du på utvecklingen av Gällivare som destination? 

Tror du att medlemmarna diskuterar sinsemellan hur Gällivare kan utvecklas 
som destination? 

 
Många företag inom nätverket arbetar med ungefär samma saker. Hur tror du att de 
upplever det? 

Upplever du konkurrens inom nätverket? 
 
 
Kommunikation 
Hur vill du helst kontakta medlemmarna? 
 
Hur uppfattar du kontakten med medlemmarna? 
 
Hur tror du att medlemmarna helst kontaktar er? (telefon, mail, personlig kontakt, 
annat) 
 
Vad är din uppfattning av intranätet? 
  
Vad är din uppfattning av nyhetsbrevet? 
 
Hur uppfattar du medlemsmötena? 
 
 
Tack för er medverkan! 
 
Frida Westberg & Lotta Anestedt 
	  

 


