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Abstract

This paper is the result of a study of competition and cooperation in
regard to tourism between the five largest municipalities in Norrland
in northern Sweden. The municipalities are Luleå, Skellefteå, Umeå,
Sundsvall and Gävle. The aim was to study the relation between
competition and cooperation between these municipalities. An
important theoretical aspect in this study is coopetition, where
competition and cooperation occur at the same time. The studies on
coopetition in the Nordic kontext is limited and the main literature on
coopetition study the relationship between firms. This study however
takes a geographical standpoint and aims to fill the gap in the
literature on how competition and cooperation are connected to each
other between chosen municipalities. To do this the tourism
strategies of the municipalities were studied thoroughly. These
written strategies provided information about how the municipalities
view their competitive advantages and disadvantages and some
general information about how they cooperate with the nearest
regions. To find out how the municipalities think about competition
and cooperation with the other four specific municipalities interviews
were made with experts on the tourism field in each municipality. The
results show that the municipalities do not have established strategies
for how they are to be competitive compared with other specific
municipalities. They do not see it as profitable to compete, instead
they should complement each other. At the same time however, most
of the municipalities mostly cooperate with municipalities in a short
distance from them, and due to lack of resources only briefly or not at
all with the municipalities studied here.

Keywords

Regional competition, cooperation, coopetition, tourism,
municipalities, Sweden
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1 INLEDNING

I dagens samhälle finns turism överallt omkring oss. Något som
präglar turismindustrin och andra industrier är konkurrens och
samarbete, och dessa två fenomen kan ta olika former. Det kan
handla om två butiker i en galleria som säljer likvärdiga produkter.
Båda butikerna försöker profilera sig hos de potentiella kunderna så
att de ska handla hos just dem istället för i den andra butiken.
Samtidigt kan dessa butiker samarbeta för att som första steg locka
kunderna till gallerian. På detta sätt kan ett mönster av konkurrens
och samarbete mellan firmor illustreras. För att ta diskussionen kring
konkurrens och samarbete till ett geografiskt plan kan de appliceras
på hur olika kommuner konkurrerar respektive sammarbetar för att
locka turister. Detta är fokuset för denna studie.

Åtskilliga författare menar att destinationer står i konkurrens med
varandra (se t.ex. Sheng 2011; Svensk Turism AB 2010; Hall 2008;
Dwyer & Kim 2003; Ritchie & Crouch 2000; Crouch & Ritchie 1999;
Porter 1998; Kotler et al. 1993a, 1993b). På grund av en stark
konkurrens på turismmarknaden idag är det viktigt för såväl företag
som destinationer inom turismsektorn att ha denna konkurrens i
åtanke, framför allt är det avgörande att de känner sin omvärld och
sina konkurrenter samt vad dessa erbjuder (Murphy & Murphy 2004).
Därför argumenterar denna studie för att diskussioner kring
konkurrens och samarbete med fördel kan analyseras och sättas i
perspektiv för specifika regioner för att bli förstådda fullt ut och
därigenom möjliga att arbeta med för att öka regionernas
konkurrenskraft. Denna studie ämnar således att undersöka
mönstren av konkurrens och samarbete mellan fem utvalda svenska
kommuner. Därav äger studien samhällelig relevans då den är
betydelsefull för de berörda kommunernas, och även andra platsers,
fortsatta turismutveckling.

Ibland kanske konkurrens inte är rätt väg att gå för en destination
som kan ha mer att vinna på att samarbeta med andra destinationer
(se t.ex. Svensk Turism AB 2010; Hall 2008; Heldt Cassel 2008). Då
kan olika destinationer ägna sig åt gemensam marknadsföring samt
skapa en föreställning utåt av en sammanhållen region. Detta kan
vara fördelaktigt kanske framför allt för att locka internationella
besökare att komma till Sverige. Andra gånger händer det att
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konkurrens och samarbete sker samtidigt, så kallad coopetition (se
t.ex. Kylänen & Rusko 2011; Luo 2007, 2004; Bengtsson & Kock
2000).

Mönstren av relationen mellan konkurrens och samarbete mellan
specifika regioner diskuteras sparsamt i den vetenskapliga
litteraturen. Inga studier om konkurrens och samarbete inom
turismnäringen i de fem valda kommunerna (eller över huvud taget i
Norrland eller Sverige för specifika kommuner) hittades i studiens
litteratursökning. Det finns flertalet studier kring coopetition som
behandlar hur företag och andra aktörer inom en region konkurrerar
och samarbetar (se t.ex. Kylänen & Rusko 2011; Luo 2007, 2004;
Bengtsson & Kock 2000). Litteraturen kring coopetition i den
nordiska kontexten förefaller vara tämligen begränsad. En finsk
studie om coopetition hittades (Kylänen & Rusko 2011) men denna
behandlar samarbete och konkurrens mellan aktörer inom en region.
Studien som redovisas här fokuserar inte på sådana aktörer utan
studien ämnar fylla gapet i litteraturen av relationen mellan
konkurrens och samarbete mellan kommuner och de dilemman
denna relation innebär. Resultatet i denna studie har således en
möjlighet att bredda litteraturunderlaget och har därigenom en
vetenskaplig relevans.

En viktig del i denna studie är relaterad till hur de fem kommunerna
marknadsför sig mot såväl nationella som internationella turister.
Detta diskuteras utförligt i och med att kommunernas
marknadsföring ställs mot varandra för att jämföra vilka målgrupper
kommunerna har samt vilka aspekter de olika kommunerna väljer att
lyfta fram i sin marknadsföring. För att marknadsföringen av en
kommun ska bli effektiv måste kommunen enligt Jonsson (2013) vara
medvetna om vad som är mest fördelaktigt för dem att marknadsföra.
Detta är ytterligare en anledning till att studien som redovisas här är
viktig då den bidrar till att belysa viktiga faktorer i kommunernas
platsmarknadsföring.

Av ovanstående kan det förstås att relationen mellan konkurrens och
samarbete är ett ämne med många intressanta aspekter att diskutera.
I vilka sammanhang uppstår konkurrens mellan regioner? När
uppstår i stället samarbete? Vad är mest fördelaktigt för regionen när
det gäller att locka turister? Denna mångfald av aspekter medför
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också att en studie av ämnet interregional konkurrens och samarbete
med fördel bör avgränsas och inriktas mot en specifik frågeställning.
Denna studie har fokuserat på en geografisk avgränsning i det att
studien undersöker relationen mellan konkurrens och samarbete
inom turismnäringen i de fem största kommunerna i Norrland sett till
befolkningsmängd. Dessa kommuner (uppräknade från norr till söder)
är Luleå, Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Gävle.

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan
konkurrens och samarbete inom turismnäringen mellan kommuner. I
denna studie studeras de fem största kommunerna i Norrland (Luleå,
Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Gävle). Följande frågeställningar är
centrala i studien: (i) vilka medvetna strategier för konkurrenskraftig
turismutveckling har kommunerna, (ii) hur anser kommunerna själva
att de konkurrerar respektive samarbetar med varandra inom
turismnäringen, och (iii) vilka likheter och skillnader finns mellan
konkurrens och samarbete mellan de olika kommunerna?

3 TEORI OCH TIDIGARE STUDIER

Hur teoretiska begrepp kan kopplas till denna studie är en viktig
utgångspunkt. Syssner (2013, s. 56) belyser fördelen med att använda
sig av teoretiska begrepp och menar att “[g]enom att ta hjälp av
teoretiska begrepp och förklaringsmodeller kan man få syn på, förstå
och förklara företeelser på ett systematiskt sätt”. Nedan följer således
ett antal teoretiska begrepp och aspekter av vikt för studien och hur
de diskuteras i litteraturen. Fokus ligger på vad som i litteraturen
nämns angående konkurrens och samarbete mellan regioner.

3.1 Definitioner av begrepp

Här redovisas ett antal definitioner av begrepp som är viktiga för att
studien tolkas på rätt sätt. Till att börja med bör begreppet turism
förklaras. World Tourism Organisation (UNWTO) definierar turism
som “människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser
utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid,
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affärer eller andra syften” (1995, s. 1, egen översättning). Denna
allmänt vedertagna definition används även i föreliggande studie.

Denna studie grundar sig i ett geografiskt sammanhang då det är
specifika kommuner som studeras. Således bör några olika
geografiska begrepp som används förklaras. Till att börja med
definieras en kommun i enighet med Nationalencyklopedin som
“territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal
självstyrelse” (Gustafsson 2014). Vidare används begreppen
destination och plats. Aronsson (2007, s. 121) särskiljer dessa två
begrepp på följande sätt: “I platsbegreppet innefattas allt socialt liv
och all verksamhet på en plats medan en destination utgör en plats
för turisterna som åker dit respektive den skapade turistiska
strukturen på platsen (en destination är en plats för turisters sociala
praktik och konsumtion), vilket alltså är en delmängd av en plats”.
Detta sammanfattar en avgörande skillnad mellan destination och
plats, nämligen att en destination är en kommersialiserad version av
en plats som ska säljas. Även begreppet region används i studien. Det
finns flera olika definitioner av en region som till exempel kan vara
politiskt eller administrativt avgränsad som en nivå mellan kommun
och stat dit till exempel Sveriges landsting räknas (Syssner 2013). En
region kan även bestå av ett icke-administrativt område med en
liknande ekonomisk struktur eller kultur (Syssner 2013). En region
kan också vara en sammanslagning av kommuner som tillsammans
arbetar för att utvecklas till starkare turistmål (Heldt Cassel 2008).
Den sistnämnda förklaringen används i denna studie då den belyser
samspelet mellan kommuner vilket är centralt för studien. Begreppet
region används också i studien när det hänvisas till ett mer
ospecificerat område i temat konkurrens och samarbete. Till exempel
diskuteras konkurrens mellan regioner och om inte annat anges är
det för den diskussionen inte avgörande om regionerna i fråga är till
exempel kommuner eller ett län.

Konkurrenskraft är ett annat centralt begrepp för studien. Crouch &
Ritchie (1999) använder definitionen att en turistdestination är
konkurrenskraftig när turismen leder till ekonomiska fördelar som
kan användas för att erbjuda en hög livskvalitet för boende på
destinationen. I denna studie har en bredare definition med mer
fokus på hur fler turister ska lockas till platsen använts (därmed inte
sagt att lokalbefolkningen inte är viktig, den frågan behandlas också
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men inte som definition på konkurrenskraft).

Under expertintervjuerna ställdes en fråga kring om kommunen hade
några medvetna strategier kring hur de skulle vara
konkurrenskraftiga i sin turismutveckling gentemot andra större
kommuner i Norrland. Tidigare i intervjun hade experterna fått veta
vilken del av deras turismutveckling som var intressant för denna
studie, nämligen hur kommunen arbetar för att locka turister.

3.2 Kommuners och regioners roller

Kommuner är viktiga att studera inom turism av flertalet anledningar
(Jonsson 2013). Det är ofta kommunen som tillhandahåller
infrastrukturen som används inom besöksnäringen och det är
kommunerna som utarbetar översiktsplaner som är avgörande för
hur marken i kommunen ska användas. Kommuner har ibland också
en mer direkt koppling till turismen när kommunen till exempel är
ägaren till turismsatsningen. Kommuner kan också vara en drivande
aktör till att anläggningar byggs och evenemang anordnas för att
främja turismen till kommunen. Kommunen kan också ansvara för
eller ha en del i att turismsatsningarna marknadsförs. Denna
marknadsföring sker till stor del via kommunernas egna hemsidor
och via broschyrer. I och med detta kan kommunen “informera om
vad de har att erbjuda för att konkurrera med andra kommuner om
uppmärksamhet och resurser” (Jonsson 2013, s. 25). Kommuner vill
framställa sig på ett attraktivt sätt så att företag vill etablera sig där,
människor vill flytta dig och turister vill besöka kommunen (Jonsson
2013; Heldt Cassel 2008).

Kommunen är alltså en viktig aktör i platsmarknadsföringen men
ibland räcker inte kommuners arbete för att ensamt nå ut till
omvärlden. Då kan det vara fördelaktigt för kommunen att samarbeta
med andra kommuner för att utarbeta gemensamma
marknadsföringsstrategier (Heldt Cassel 2008). Dessa kommuner
kan alltså slås samman i en större region för att tillsammans arbeta
för att utvecklas till starkare destinationer. Regionen kan till exempel
arbeta med att utveckla en sammanhållen marknadsföring av
kommunerna, paketering av produkter i de olika kommunerna,
gemensam produktutveckling samt dialog och samverkan mellan
kommunerna (Syssner 2013). Kommunerna kan ta del av fördelar
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som en gemensam marknadsföring ger, men kanske framför allt kan
kommunerna genom ett samarbete tillsammans erbjuda turisterna en
starkare och mer attraktiv destination (Heldt Cassel 2008; Hall
2005).

Heldt Cassel (2008) menar att en kommun kan dra fördel av att vara
ansluten till en attraktiv region. En sådan region kan vara flera
närliggande kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla
turismen i denna region. På så sätt kan regionen ge ett starkare
intryck och bli mer attraktiv för turisterna. Detta visar på ett sätt som
begreppen kommun och region används när konkurrens och
samarbete diskuteras i litteraturen.

3.3 Coopetition

Det engelska uttrycket coopetition (se t.ex. Kylänen & Rusko 2011;
Pesämaa & Eriksson 2010; Wang & Krakover 2008; Luo 2007, 2004;
Bengtsson & Kock 2000) är centralt i en diskussion om konkurrens
och samarbete. Uttrycket har ingen bra motsvarighet på svenska då
det är en sammanslagning av de två engelska orden cooperation
(samarbete) och competition (konkurrens). Coopetition kan beskrivas
som att företag konkurrerar samtidigt som de samarbetar med
varandra (Kylänen & Rusko 2011; Lou 2007). Denna coopetition kan
vara avsiktlig när till exempel konkurrerande företag har en medveten
strategisk plan att samarbeta för att nå en mer effektiv produktion
samtidigt som de konkurrerar i sin marknadsföring (Kylänen & Rusko
2011; Bengtsson & Kock 2000). Det är dock inte alltid fallet att denna
coopetition är avsiktlig, utan fenomenet kan uppstå mer spontant
(Kylänen & Rusko 2011).

Flera studier kring coopetition visar att samarbetet och konkurrensen
mellan berörda aktörer sker i aktiviteter som är olika nära turisten
(Pesämaa & Eriksson 2010; Wang & Krakover 2008; Bengtsson &
Kock 2000). Samarbete sker till exempel när turisten ska lockas till
destinationen, dvs. aktiviteten sker relativt långt ifrån turisten,
medan konkurrens sker för att få turistens uppmärksamhet när
turisten väl är på plats, i aktiviteter som är närmare turisten.

Kylänen och Rusko (2011) har studerat hur aktörerna inom en
turistdestination i norra Finland samarbetar och konkurrerar. Ett
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resultat av denna studie var att de studerade aktörerna tidigare inte
samarbetat på en strategisk nivå. Det samarbete som skedde var då
alltså inte planerat eller uttalat i strategier. Detta förändrades efter
utvecklingsarbeten i regionen där till exempel transportmöjligheterna
förbättrades så att fler turister kunde komma till destinationen. Som
en följd av denna utveckling fann författarna att strategiskt samarbete
blev mer vanligt förekommande än konkurrens mellan aktörerna som
studerades. Däremot balanserades inte konkurrens och samarbete på
ett väl fungerande sätt utan tendensen var att det skedde antingen
konkurrens eller samarbete snarare än coopetition. Kylänen och
Rusko (2011) menar att detta försvårar aktörernas möjligheter att bli
framgångsrika.

Litteraturen kring coopetition inom besöksnäringen behandlar till
största del samarbeta och konkurrens mellan företag och andra
aktörer inom en destination (se t.ex. Kylänen och Rusko 2011; Wang
& Krakover 2008; Lou 2007, 2004; Bengtsson & Kock 2000).
Föreliggande studie intresserar sig dock för konkurrens och
samarbete mellan kommuner. Crouch & Ritchie (1999) berör det
ämnet i det de menar att för att en destination ska vara
konkurrenskraftig på den globala marknaden måste de se till att deras
attraktionskraft är lika hög eller högre än den hos flertalet
konkurrerande destinationer. Även Kotler et al. (1993a) hävdar att en
destination måste utmärka sig och vara överlägsen andra platser på
något sätt för att klara sig i konkurrensen bland andra destinationer.
För att uppnå denna konkurrenskraft på den globala nivån krävs det
ofta samarbete på den lokala och regionala nivån (Crouch & Ritchie,
1999).

3.4 Konkurrenskraft

World Economic Forum producerar internationella index inom
turism över attraktions- och konkurrenskraft mellan länder (Blanke &
Chiesa 2009). Indexet visar vilka konkurrensfördelar respektive
-nackdelar olika länder har inom ett antal turismrelaterade områden.
Sverige placerar sig högt i flera kategorier som till exempel hållbart
miljöarbete, rent dricksvatten, IT-infrastruktur, kulturella resurser
samt kvalitén på naturmiljön. Några områden där det identifierats
konkurrensnackdelar för Sverige är den höga prisnivån samt att den
svenska regeringen relativt andra länder har en låg prioritering av
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besöksnäringen och därigenom satsar relativt lite ekonomiska
resurser på denna näring. Totalt sett ligger Sverige på plats 7 av 133
länder. (Blanke & Chiesa 2009, s. 342-343)

Svensk Turism AB är en viktig aktör inom svensk besöksnäring. De
“företräder den samlade svenska besöksnäringen och är näringens
ägarrepresentant i det med staten samägda marknadsföringsbolaget
VisitSweden” (Svensk Turism AB 2010, s. 2). En nationell strategi har
tagits fram av Svensk Turism AB med målet att fördubbla
omsättningen för svensk besöksnäring till år 2020 (Strategi 2020
2014; Svensk Turism AB 2010). I denna nationella strategi beskrivs
bland annat hur destinationer ska uppnå en hållbar tillväxt då detta
är en avgörande faktor för att nå målet. Detta inbegriper till exempel
att destinationerna behöver förhålla sig till konkurrens och samarbete
såväl inom destinationen men också med andra destinationer (Svensk
Turism AB 2010, s. 35):

“Marknadsföring och försäljning via egna kanaler och via partnerskap
med VisitSweden är en stor möjlighet för varje region och destination, och
för Sverige som helhet, förutsatt en sammanhängande struktur trots alla
regioners och destinationers särarter. Trots hård konkurrens dem
emellan bildar destinationerna tillsammans helheten som gör Sverige
attraktivt på en internationell marknad.”

I detta utdrag tillkännager Svensk Turism AB att det råder en hård
konkurrens mellan Sveriges destinationer men att dessa destinationer
tillsammans marknadsför Sverige för de internationella turisterna.

Kopplat till diskussionen om konkurrenskraft är vilka komparativa
fördelar och konkurrensfördelar en destination har (Crouch & Ritchie
1999). Komparativa fördelar innebär vilka resurser en destination har
som kan användas inom turism, som naturtillgångar och god
infrastruktur. Konkurrensfördelar å andra sidan handlar om hur
effektivt destinationen kan använda dessa komparativa fördelar. Som
en följd av detta samband kan det konstateras att en destination som
saknar ett stort resursutbud men arbetar med en tydlig vision och
med att effektivt marknadsföra de resurser de faktiskt har kan vara
mer konkurrenskraftig än en destination som enbart spelar på sina
komparativa fördelar utan att tänka på hur dessa borde användas
inom turismen. (Crouch & Ritchie, 1999)
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Ett begrepp utvecklat av Kotler et al. (1993a, 1993b) kopplat till
ämnet regional konkurrens och konkurrenskraft är place wars. Med
detta menar författarna att platser över hela världen konkurrerar med
varandra och att de platser som inte planerar för sin framtid kommer
att förloras bland alla platser som konkurrerar om turisterna. Det är
därför viktigt att regioner som konkurrerar med andra regioner frågar
sig vad det är med just deras region som människor kommer vilja
besöka, och vad som gör just deras region eller destination tillräckligt
speciell för att besökare ska välja den över andra (Kotler et al. 1993a).
Detta är en intressant aspekt som kan kopplas till vad som ofta
hänvisas till som push och pull faktorer (Ip & Law 2010). Dessa
förklarar vad det är som gör att människor lockas att besöka en plats,
det vill säga vad som drar (pull) besökarna till platsen men även vad
som driver (push) dem från sin vanliga omgivning. Dessa push och
pull-faktorer kan sammanfattas som turisternas motivationsfaktorer
(Ip & Law 2010).

En aspekt angående vad som lockar turister till en specifik kommun
är folkmängd. Enligt Tillväxtverket (2011) kan antalet besökare sägas
följa befolkningstätheten, det vill säga att Sveriges mer folktäta
regioner får fler besök än de mindre folktäta regionerna, den senare
bestående till stor del av norra Sverige. Enligt Tillväxtverket (2011)
kan anledningen till att antalet besökare verkar följa
befolkningstätheten vara att kommuner i mer tätbefolkade delar av
landet också har fler potentiella besökare i närområdet (10-20 mil
därifrån). En annan förklaring kan vara kopplad till att en av de
största reseanledningarna i Sverige är att besöka släkt och vänner och
en större befolkning medför att det bor fler människor där som någon
kan vilja besöka (Lundmark et al. 2011).

Tillgången på finansiellt kapital kan kopplas till regioners
konkurrenskraft (Hall 2008). Ett tillvägagångssätt som vissa
turismregioner använder för uppnå konkurrensfördelar i förhållande
till andra regioner är genom att investera i dyra attraktioner (Kotler et
al. 1993b). Dessa typer av investeringar kräver stora summor pengar
från regionen, men om regionen har den finansiella möjligheten att
göra dessa investeringar kan detta vara ett sätt att differentiera sig.
Många av konkurrenterna kommer inte ha den finansiella
möjligheten att investera i sådana attraktioner (Kotler et al. 1993b).
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Geobrands (2009) har producerat attraktionsindex för ett antal
svenska kommuner genom att undersöka vilka associationer
människor runt om i landet har till kommunen. Undersökningen har
genomförts på en av kommunerna som studeras i denna studie,
nämligen Sundsvall. Det som redovisas är alltså den svenska
omvärldens bild av Sundsvall. Den dominerande med Sundsvall som
framläggs i undersökningen är att människor associerar Sundsvall
med Norrland.

3.5 Platsmarknadsföring

Syssner (2012 s. 11) definierar platsmarknadsföring förenklat som “ett
långsiktigt strategisk arbete som syftar till att förändra, förbättra eller
förstärka bilden av en plats”. För att förstå hur städer idag använder
marknadsföring för att öka sin attraktionskraft är konkurrens mellan
platser ett centralt fenomen (Hall et al. 2009). Jonsson (2013, s. 27)
menar att en kommun måste skapa platsen, genom att “lyfta fram det
som skiljer platsen från andra platser och som de ser som sina
konkurrensfördelar”. Jonsson (2013, s. 27) menar vidare att
platsmarknadsföring är ett “självklart verktyg för kommunpolitiker
och kommunala tjänstemän som försöker locka till sig turister”.

Platsmarknadsföring och hur en region eller kommun framstår har på
senare tid börjat uppmärksammas allt mer av beslutsfattare (Syssner
2012, s. 10):

“så gott som varje svensk kommun och region numera är föremål för
någon from av profilerings- eller varumärkesstrategi /.../ Idén om att en
stads eller en regions image är viktig för dess ekonomiska tillväxt har
blivit väl etablerad inom den lokala och regionala utvecklingspolitiken”.

Dessa strategier ska bland annat bidra till att fler turister lockas att
besöka platsen men även till att platsen generellt utvecklas mot en
politiskt uppsatt riktning.

Heldt Cassel (2008, s. 161) diskuterar platsmarknadsföring på
kommunal nivå på följande sätt: “Allt mer resurser och kraft läggs på
platsmarknadsföring och idag finns knappt någon svensk kommun
som inte har en strategi för profilering och marknadsföring av sig
själv till omvärlden”. Senare påpekar Heldt Cassel (2008, s. 162-163)
även att “[k]onkurrensen mellan platser är sällan uttalad men högst
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närvarande i olika typer av utvecklingspolitiska dokument som
framhåller olika områdens framgångspotential”.

Inom diskussionen om konkurrens mellan platser läggs vikt vid att
andra platser också försöker använda marknadsföring för att öka sin
attraktionskraft (Hall et al. 2009). Syssner (2012, s. 73) menar att
“målsättningen med platsmarknadsföring ofta är att skapa en
föreställning om inre likhet och yttre skillnad”. Med detta menas att
en kommun eller region förenas av en föreställning av en inre
homogenitet, någonting i varumärket som skapar en identitet och
sammanhållning. Föreställningen om yttre skillnad grundar sig i att
platsmarknadsföring även handlar om att visa att kommunen
erbjuder någonting som gör kommunen differentierad från
omvärlden, att de erbjuder någonting unikt. Syssner (2012) menar
även att för mycket fokus från kommunen på denna föreställning av
yttre skillnad kan medföra att det glöms bort att kommunen kanske
har med gemensamt och fler likheter än skillnader med andra
kommuner.

3.6 Sammanfattning av viktiga teoretiska aspekter

Föreliggande studie tar ett geografiskt perspektiv i det att relationen
mellan konkurrens och samarbete mellan specifika kommuner
studeras. Kommuner kan dra fördel av att ingå i en större region av
kommuner som tillsammans kan locka turister till regionen, men när
turisterna väl är i regionen vill varje kommun att turisten ska komma
till just dem. Denna konkurrens är dock ofta inte uttalad. Vidare är
det teoretiska begreppet coopetition centralt för denna studie. Det
behandlas här utifrån ett geografiskt perspektiv med fokus på
relationen mellan konkurrens och samarbete mellan kommuner
istället för den vanliga applikationen på coopetition mellan aktörer
inom till exempel en destination. Vidare finns det flera faktorer som
påverkar varför turister lockas att besöka en kommun. Folkmängd
och att kommunen erbjuder något unikt är exempel på sådana
faktorer som tas upp i litteraturen och även behandlas i denna studie.
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4METOD

4.1 Urval av kommuner

Anledningen till att denna studie ligger på kommunnivå grundar sig i
kommuners avgörande roll som aktörer inom turism vilket beskrevs i
teoriavsnittet. Valet av de fem kommunerna som studerats
påverkades av ett antal olika faktorer. På grund av studiens
tidsbegränsning har primärstatistik inte arbetats fram utan studien
baseras på redan befintlig statistik från Statistiska centralbyrån och
Visita. Därför var studien tvungen att behandla kommuner där det
fanns befintlig statistik och således valdes större kommuner då
statistiken från mindre kommuner ibland är bristfällig. Även det
faktum att det är större chans att större kommuner har medvetna
strategier för konkurrenskraftig turismverksamhet ledde till valet att
studera större kommuner.

Större kommuner av ungefär samma storlek erbjuder många liknande
förutsättningar för turism. De erbjuder en branschbredd med mat,
boende och nöjen; en utbudsbredd inom dessa branscher med till
exempel olika matkulturer; en utvecklad infrastruktur och de har
möjligheten att svälja stora grupper av turister. Detta är
förutsättningar för turism som mindre kommuner mest troligt har
svårare att erbjuda. Det ansågs därför viktigt för studiens validitet att
de studerade kommunerna inte bestod av en kommun med 100 000
invånare och en med 2 000 då dessa kommuner troligen skulle skilja
sig åt för grovt i vilka möjligheter för turism de erbjöd.

Syftet med denna studie är att studera relationen mellan konkurrens
och samarbete mellan större kommuner i Norrland. Norrland valdes
eftersom regionen ligger lite i periferin och inte diskuterats utförligt i
turismsammanhang i den befintliga litteraturen trots att till exempel
naturen i norra Sverige är vad många av de utländska turisterna till
Sverige efterfrågar. Detta visar en studie från
Turismforskningsinstitutet ETOUR (Fors et al. 2010). Norrland kan
anses ligga i periferin av flertalet anledningar. Befolkningsmässigt
sett ligger Norrland lågt jämfört med övriga Sverige. Norrland hade år
2012 ca 1.2 miljoner invånare vilket motsvarade ca 12 procent av
Sveriges befolkning (Statistiska centralbyrån 2012a) trots att regionen
tar upp ca 58 procent av landets yta (Norrlandsförbundet 2014).
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Förutom det saknar Norrland de största städerna, det är långa
avstånd mellan städerna i regionen och stora delar av Norrland är
svårframkomligt utan tillgång till bil.

Anledningen till valet av antalet fem kommuner grundar sig i
utrymmet för studien. Utrymmet gjorde att antalet behövde
begränsas men fem kommuner borde fortfarande vara tillräckligt för
att få en översiktlig bild för hur läget ser ut i större kommuner i
Norrland. Vidare skulle det fortsätta att bli en allt större skillnad i
kommunernas storlek ju fler kommuner som studerades då nästa
kommun på tur i Norrland skulle vara Östersund på knappt 60 000
invånare (Statistiska centralbyrån 2012a).

4.2 Litteraturstudie

En litteraturstudie genomfördes för att få en inblick i tidigare
forskning inom relaterade ämnen. Denna litteratur användes för att
se huruvida denna studies resultat skiljer sig från tidigare forskning.
Sökningen efter litteratur gjordes främst via Umeå universitets
databaser som täcker ett stort omfång av såväl böcker av stor
betydelse för forskning som vetenskapliga artiklar med mer aktuell
forskning.

Tidsbegränsningen medförde att långt ifrån all tillgänglig litteratur av
intresse för studien har kunnat studeras. Fokus lades på att hitta den
tillgängliga litteratur av uppenbar relevans för studien, det vill säga
litteratur som behandlar konkurrens och samarbete inom
turismnäringen mellan regioner. Till exempel användes begreppet
regional konkurrens (engelska regional competition) som sökord vid
påträffandet av flertalet användbara artiklar och övrig litteratur.

Inga studier om relationen mellan interregional konkurrens och
samarbete inom turismnäringen i det nordiska kontextet hittades i
litteratursökningen. En studie om coopetition (samarbete och
konkurrens på samma gång) för en region i norra Finland hittades (se
Kylänen & Rusko 2011). Den studien behandlar dock framför allt hur
företag och andra aktörer samarbetar och konkurrerar med varandra,
inte hur olika kommuner gör detta.
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Litteraturstudien visade att litteraturen inom det specificerade
området - relationen mellan interregional konkurrens och samarbete
- förefaller vara tämligen begränsad. Däremot påträffades flertalet
intressanta studier kring teman som regional konkurrens (Sheng 2011;
Ritchie & Crouch 2000; Porter 1998), coopetition (Kylänen & Rusko
2011; Luo 2004, 2007; Bengtsson & Kock 2000), svenska
turismaktörer (Jonsson 2013; Syssner 2013; Lundmark et al. 2011)
och platsmarknadsföring (Hall 2008; Heldt Cassel 2008; Murphy &
Murphy 2004; Kotler et. al. 1993a & b). I största möjliga mån har
primära källor använts.

4.3 Statistik

För att ta reda på om en studie kring relationen mellan konkurrens
och samarbete var relevant för de utvalda kommunerna studerades
vilket utbud av två starkt turismrelaterade produkter de olika
kommunerna erbjöd, nämligen boende och mat. Detta redovisas med
hjälp av statistik som hämtats från Statistiska centralbyrån, Visita och
Hitta.

Statistiken är en av flera delar av denna studie som ska ge en
fingervisning om hur läget är i respektive kommun genom att visa på
vilka förutsättningar för att locka turister de olika kommunerna
erbjuder. Det är därför inte avgörande för studiens resultat att all
statistik uppfyller samma standard som den från Statistiska
centralbyrån eller Visita. När då statistik för antal restauranger inte
fanns tillgänglig på det sättet användes upplysningshemsidan hitta.se
för att få just denna fingervisning. En sökning på respektive
kommunnamn (Sundsvalls kommun, Luleå kommun etc.) under
kategorin “Restauranger och serveringar” genomfördes på sidan. Vad
som visades var en lista över enligt forskarens bästa kännedom
samtliga restauranger och serveringar i kommunen. Eventuella
avvikelser från det faktiska antalet restauranger och serveringar får
antas vara slumpmässiga och inte strukturella, och därigenom inte av
vikt för denna studie.

En stor del av statistiken finns endast tillgänglig från 2012 och
tidigare. Därför valdes det att använda statistik från 2012 även när
statistik från 2013 fanns tillgänglig, som för folkmängden i de olika
kommunerna. Statistik för antal restauranger och serveringar är dock
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från 2014 (maj) då det inte finns någon funktion på hitta.se att söka
för en annan tidpunkt. Detta ska dock inte ha påverkat studiens
resultat.

En nackdel med denna metod är att statistiken som hämtats över till
exempel antal gästnätter och antal restauranger speglar såväl
turisternas som lokalbefolkningens konsumtion i kommunen. Detta
problem grundar sig i att turismen inte är en näring som många
andra (Svensk Handel & Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
2010, s. 14):

“Eftersom turistisk aktivitet inte utgör en bransch i traditionell mening är
det svårt att få fram statistik för turistnäringens inverkan på ekonomi
och sysselsättning på samma sätt som för andra näringar.
Turistnäringen kan enbart definieras utifrån användarsidan, det vill
säga genom den konsumtion av varor och tjänster som görs av turister.“

Metoden för att få fram statistik som korrekt återspeglar
turistnäringens betydelse för ekonomin är istället att göra
beräkningar i ett separat konto, ett så kallat Tourism Satellite Account
(TSA), som enbart visar konsumtionen som uppkommit till följd av
turism (Svensk Handel & Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
2010). Dessa beräkningar genomförs av Statistiska centralbyrån på
uppdrag av Tillväxtverket. Dock förs denna statistik på nationell nivå
(Tillväxtverket 2013) och visar alltså inte variationer på kommunal
nivå. Det är den kommunala statistiken som är central i denna studie
och därför har statistik från andra konton än TSA använts. Det ska
därför bäras i åtanke att statistiken som läggs fram i denna studie
även innehåller effekter som orsakats av lokalbefolkningens
konsumtion och inte enbart av turisterna. För att nämna ett exempel
är det enbart drygt hälften av den konsumtion inom hotell- och
restaurangbranschen som sker i Sverige som turisterna står för
(Svensk Handel & Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare 2010, s.
14). Av denna anledning används statistiken för kommunernas utbud
av turismrelaterade produkter enbart som en fingervisning och inte
som ett absolut resultat för turismens betydelse i respektive kommun.

4.4 Analys av strategidokument

För att få en föreställning av turismarbetet i kommunerna
analyserades olika strategidokument från respektive kommun. Efter
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kontakt med såväl Visit Luleå, Luleå Turistbyrå som
utvecklingskontoret på Luleå kommun framgick det att Luleå inte har
något gemensamt utarbetat strategidokument för hela kommunen likt
till exempel de utarbetade turismstrategier som Skellefteå och Gävle
har tillgängliga via Internet. Kontakt togs då återigen med Visit Luleå
som på förfrågan skickade sin verksamhetsplan (Visit Luleå 2013)
istället. Skellefteå kommun har en Turismstrategi från 2012 som finns
tillgänglig via Destination Skellefteås hemsida (se Destination
Skellefteå 2012). Umeå Turistbyrå skickade strategidokumentet för
Umeå kommun (se Umeå Turistbyrå/Regionturistbyrån 2003).
Sundsvalls Turistbyrå skickade ett strategidokument för Sundsvalls
besöksnäring som tagits fram av Näringslivsbolaget Sundsvall (2013).
Gävle har ett strategidokument från 2011 som de kallar Gästbok
Gävle framtagen av ett turistråd som finns tillgänglig via Visit Gävles
hemsida (se Turistrådet för Gästbok Gävle 2011).

Dessa dokument analyserades. Huvudfokus för analysen baserades på
denna studies syfte, nämligen att studera relationen mellan
konkurrens och samarbete mellan kommunerna.

4.5 Intervjumetod

Expertintervjuer genomfördes med representanter för kommunala
turismorganisationer för att få en inblick i hur de olika kommunerna
arbetar med turismutveckling i förhållande till konkurrens och
samarbete. Intervjuerna var också sättet att få svar på hur mönstren
av konkurrens och samarbete ser ut mellan de fem kommunerna, då
strategidokumenten behandlade ämnet ur mer allmänna perspektiv
och utan fokus på relationen till andra specifika kommuner. För att
vara förberedd med vilka frågor som var lämpliga att ställa under
intervjuerna är det att föredra att genomföra till exempel en
litteraturöversikt innan intervjuandet börjar (Eriksson-Zetterquist &
Ahrne 2011). Därför genomfördes intervjuerna en bit in i studiens
arbetsprocess. Frågorna presenteras i bilaga 1 och 2.

4.5.1 Presentation av experter och organisationer

Expertintervjuer genomfördes med representanter inom den centrala
turismverksamheten i samtliga fem kommuner. Intervjuerna
förväntades ge en inblick i hur de olika kommunerna tänker kring
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frågor om samarbete och konkurrens med andra kommuner.
Representanterna arbetar på olika sätt med turismfrågor, antingen på
turistbyrån eller på en turismrelaterad avdelning på kommunen.

Inför intervjun med Luleå gjordes det första samtalet till Luleå
Turistbyrå som hänvisade till Visit Luleå då de var två olika
avdelningar och Visit Luleå förmodligen skulle kunna ge bättre svar
på studiens frågor. Kontakt togs med Visit Luleå och de hänvisade till
sin kommunikationsansvarige, som sedan intervjuades.

Intervjun med Skellefteå genomfördes med turistbyråföreståndaren
på Destination Skellefteå. Destination Skellefteå är en till största
delen näringslivsägd organisation som arbetar med att öka Skellefteås
attraktionskraft som destination (Destination Skellefteå 2014a).

Intervjun med Umeå genomfördes med Umeå kommuns turistchef
som jobbar på Umeå Turistbyrå. Turistbyrån är en del av
destinationsbolaget Visit Umeå. Visit Umeå och Turistbyrån arbetar
inte bara med att marknadsföra Umeå kommun utan även hela
Umeåregionen med kommunerna Bjurholm, Nordmaling,
Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs (Visit Umeå AB 2014).
Därför poängterades det i början av intervjun att det var Umeå
kommun som var intressant för denna studie.

Stenstan Visitor Center, Visit Sundsvall och Sundsvalls Turistbyrå är
namn som används på Visit Sundsvalls hemsida (2014). Enligt
hemsidan har Visit Sundsvall två verksamhetsområden: Turistbyrån
samt Marknad & Försäljning. Expertintervjun med Sundsvall
genomfördes med turistbyråansvarige. På grund av ett fullspäckat
schema föredrog experten att svara på frågorna via mail när en ledig
lucka gavs. Önskemålet respekterades, frågorna mailades och
mailsvar erhölls.

Gävle Turistbyrå/Visit Gävle kontaktades och även de föredrog att
svara på frågorna via mail, detta eftersom frågorna förmodligen skulle
besvaras av flera personer med olika ansvarsområden. Frågorna
mailades sålunda och turistbyrån tog kontakt med näringslivsenheten
på Gävle kommun som bland annat har hand om hur besöksnäringen
i kommunen ska utvecklas (Gävle kommun 2014). Svar erhölls från
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turismansvarige på näringslivsenheten på Gävle kommun, och
kompletterande svar erhölls från en marknadsförare på samma enhet.

Samtliga experter anses representera turismverksamheten i sin
kommun på ett för studiens resultat tillfredsställande sätt. Trots att
de har olika befattningar är de alla kunniga yrkespersoner som
arbetar med strategiska frågor om utvecklandet av turismen i sin
kommun. Därför kommer de hädanefter att enbart hänvisas till som
experter som representerar turismverksamheten i sin kommun
(Luleås expert, Skellefteås expert osv).

4.5.2 Expertintervjuer

Intervjuerna med experter från Luleå, Skellefteå och Umeå
genomfördes via telefon medan de från Sundsvall och Gävle på deras
begäran genomfördes via mailkontakt. För studiens resultat var det
viktigt att få kontakt med representanter från samtliga kommuner
och få svar på frågorna på något sätt. Om svaren kom via mail eller
telefon var därför inte det viktigaste. Telefonintervjuer föredrogs av
forskaren för att få svar snabbt vilket gav möjlighet att tidigt börja
bearbeta svaren. Telefonintervjuerna varade i 15-20 minuter vilket
ansågs tillräckligt för att få tillfredsställande svar på frågorna.

I det första skedet av telefonintervjuerna presenterade forskaren sig
själv, studiens syfte och att det skulle uppskattas om personen hade
tid att svara på några frågor om turismutvecklingen på
organisationen som personen arbetade vid. Samtliga experter gick
med på att medverka i intervjun. De fick också en beskrivning av det
för intervjun centrala begreppet turismutveckling med vilket menades
hur de arbetar för att utveckla sin kommun så att turister ska lockas
att besöka kommunen.

Frågorna som ställdes i expertintervjuerna hade en låg grad av
standardisering, var strukturerade och öppna (se Trost 2010). Detta
innebär att intervjuaren hade ett antal frågor nedskrivna innan
intervjun men ordningsföljden kunde ändras beroende på svaren från
intervjupersonen som också gavs utrymme att tala relativt fritt om
aspekter som denne kopplade till frågan. Vid mailintervjuerna blev
svaren mer organiserade efter frågornas ordningsföljd eftersom
experten hade möjlighet att läsa igenom samtliga frågor innan de
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besvarade dem. Det utgås ifrån att denna skillnad i ordningsföljden
på svaren inte påverkar svarens innehåll av betydelse för studiens
resultat.

Ursprungsplanen var att utföra samtliga intervjuer via telefon.
Anledningen till detta val var att metoden stämde väl överens med
syftet för intervjuerna. Detta syfte var att få en inblick i hur
kommunerna arbetar med frågor kring konkurrens och samarbete i
sin turismutveckling. Telefonintervjuer lämpar sig inte för att få
djupgående svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; Trost 2010)
vilket heller inte var syftet med intervjuerna till denna studie.
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 46) skriver att
“[t]elefonintervjuer fungerar bäst när intervjuerna handlar om
bestämda sakförhållanden, till exempel hur man på en arbetsplats
hanterar vissa frågor eller hur en organisation planerar för att hantera
problem av ett visst slag”. Denna beskrivning stämmer väl överens
med intervjuerna till denna studie och det ansågs därför inte
nödvändigt att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte som är
mer kostsamt och mer tidskrävande än telefonintervjuer. Det har
också visats att respondenter svarar lika ärligt vid telefonintervjuer
som de gör ansikte mot ansikte (Denscombe 2009).

Intervjuer bör enligt Trost (2010) utformas så att de söker svar på
frågan hur snarare än varför. Detta påverkade utformningen av
frågorna (se bilaga 1 & 2). Den inledande frågan ställdes för att
experten skulle få möjlighet att kortfattat beskriva kommunens
turismutveckling. Gävles expert hänvisade i sitt mailsvar till Gävle
kommuns strategiska plan för denna fråga vilket var helt acceptabelt.
Frågan var viktigare för telefonintervjuerna så att experten blev lite
varm i kläderna med en relativt faktamässig fråga. En fråga om vilka
målgrupper kommunen har ställdes till experterna från Sundsvall och
Gävle i frågorna via mail. Frågan besvarades även i
telefonintervjuerna vid svar på andra frågor, annars hade det varit en
kompletterande fråga.

Två experter ville hellre svara på frågorna via mailkontakt och detta
respekterades. Mailet de fick innehöll först en kort påminnelse om
ärendet (vilket de även blivit informerade om via telefon). På samma
sätt som i telefonintervjuerna gavs en förklaring till vad som i denna
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studie avsågs med begreppet turismutveckling. Sedan följde frågorna
(se bilaga 2).

4.6 Metoddiskussion

4.6.1 Oinspelade intervjuer

Under telefonintervjuerna fördes anteckningar så utförligt som
möjligt. Ingen bandinspelning gjordes, av några olika anledningar.
Till att börja med är inte intervjuerna den enda metoden för att skaffa
material i denna studie (information hämtades även från statistik,
vetenskaplig litteratur samt strategidokument från kommunerna) och
det var därför en fråga om tid. Det finns flera sätt att gå till väga för
att spela in intervjuer. Anledningen till att bandinspelning inte
genomfördes var således inte att det saknades möjlighet. Anledningen
var snarare att de många metoder för informationsinhämtning som
användes för denna studie medförde att vissa delar av inhämtningen
tvunget måste kompromissas bort till förmån för att mer tid kunde
läggas på andra delar. En intervjustudie som spelas in och sedan
transkriberas för att sedan analyseras i detalj är tidskrävande
(Tholander & Thunqvist Cekaite 2009). En sådan intervjustudie ger
dock möjlighet för forskaren att gå tillbaka till materialet om denne
glömt något viktigt. Det är alltså inte menat att det inte hade funnits
fördelar med att spela in intervjuerna. Dock var det tidigt uppenbart
att en transkribering inte skulle äga rum och där föll den uppenbara
fördelen med att spela in intervjuerna.

Det var alltså delvis tidsbegränsningen för studien som medförde att
intervjuerna inte spelades in och transkriberades. Dock låg den
största avgörande anledningen för detta beslut i syftet med
intervjuerna. Syftet var att få en inblick i hur kommunerna tänker
kring frågor om konkurrens och samarbete mellan dem själva och de
övriga fyra kommunerna. En hel del av informationen som gavs i
intervjuerna finns att läsa via kommunernas hemsidor och via
strategidokument då mycket av informationen var fakta kring
målgrupper, strategier och liknande. Intervjuerna syftade inte till att
till exempel undersöka vad olika tonlägen i respondentens röst eller
när pauser ägde rum kunde ha för betydelse. Inte heller var frågorna
som ställdes och svaren som gavs särskilt djupa, det var heller inte
tanken och då hade telefonintervju inte varit det bästa alternativet (se



21

Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; Trost 2010). Intervjuerna
genomfördes för att få svar på frågor om de olika kommunernas
turismutveckling från personer med direkt koppling till frågorna.

Om det efter den första intervjun hade varit uppenbart att det inte var
möjligt att få med all viktig information via enbart anteckningar
under och efter intervjun hade en omvärdering gjorts och fokus hade
fått läggas om på att lägga mer tid på intervjuarbetet. Dock var så inte
fallet och intervjuerna gav den information som efterfrågades och det
var inga större problem att hinna anteckna de viktiga svaren på
frågorna.

Anledningen till att denna del fått sådant stort utrymme i uppsatsen
grundar sig i att valet att inte spela in intervjuerna strider mot
rekommendationerna i majoriteten av metodböckerna om kvalitativa
metoder (se t.ex. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011; Trost 2010;
Denscombe 2009; Tholander & Thunqvist Cekaite 2009). Som
tidigare nämnt: hade tidsutrymmet varit större och syftet annorlunda
hade det kunnat finnas större möjlighet och fler fördelar med att
spela in intervjuerna.

4.6.2 Reliabilitet och validitet

För att få fram ett trovärdigt resultat från intervjuerna genomfördes
dessa med experter på turismen inom sin egen kommun. Det bör
påpekas att det finns en risk att experterna inte hade tid att ge all
information i intervjuerna och de kan därför eller för att de inte kom
att tänka på dem just då ha utelämnat vissa aspekter. Intervjuerna i
kombination med strategidokumenten har dock varit källor till en
stor mängd intressant information om mönstren av konkurrens och
samarbete mellan kommunerna. Det är inte troligt att någon av
kommunerna både i strategidokumenten och i intervjuerna ska ha
utelämnat så mycket information att studiens resultat hade blivit
annorlunda om experterna hade haft mer tid att svara på frågorna.

Intervjuer hade också kunnat genomföras med turister till
kommunerna, till exempel för att få svar på frågan varför de besöker
kommunen, en fråga som nu gavs till experterna vilket gjorde att det
var vilken anledning som organisationen upplever att turister besöker
kommunen som gavs. Experterna kan dock förväntas ge en stor



22

validitet till metoden då de alla sitter på kunskap om frågorna som
ställdes.

Den ena av experterna från Gävle, turismansvarig vid
näringslivsenheten, slutade denna tjänst mellan tidpunkterna för att
denne fick frågorna och att svaren skickades. Det är dock forskarens
fulla övertygelse om att detta inte påverkade svarens trovärdighet.
Det är möjligt att svaren blev kortare, men eftersom ännu en expert
från Gävle fyllde i där de tyckte att så behövdes bör inte kvalitén på
svaren ha lidit av denna omständighet.

Det är viktigt att intervjuaren inte låter sina egna åsikter påverka
intervjun eftersom det är åsikterna från respondenten som då är
intressanta. Hur dessa åsikter framläggs kan påverkas om
intervjuaren inte tänker på att hålla sina åsikter för sig själv (Trost
2010). Därför ställdes frågorna så objektivt som möjligt.

4.6.3 Etiska ställningstaganden

Forskningsstudier med intervjuer som metod ska inte på något sätt
skada de intervjuade (Denscombe 2009). Intervjupersonerna måste
också ge sitt samtycke till att medverka i forskningen (Denscombe
2009). Självfallet genomfördes intervjuerna till denna studie med
detta i åtanke. Denna studie innefattar inte några problemområden
som uppfattas som etiskt stötande. Studien syftar till att studera
relationen mellan konkurrens och samarbete mellan olika kommuner,
detta genom att bland annat intervjua experter från centrala
turismorganisationer i varje kommun. Dessa experter agerade som
företrädare för sina organisationer. Det är deras yrkesperson som är
av vikt för studien, inte deras privatperson. Det är dock ingen
hemlighet vilka dessa personer är och samtycke erhölls från samtliga
experter att delta i studien och att studien fick nämna dem vid namn.
På grund av att namnet inte är av betydelse för studien kommer de
dock att benämnas som experter.
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5 BESKRIVNING AV KOMMUNERNA

5.1 Beskrivning av produktutbud

Studiens syfte att studera relationen mellan konkurrens och
samarbete inom besöksnäringen mellan fem valda kommuner medför
att en beskrivning av viktiga faktorer som påverkar turismen i
respektive kommun är på sin plats. De faktorer som används för att
beskriva detta är befolkningsstorlek samt antal hotellanläggningar
och restauranger, detta för att kartlägga några attribut som skapar
möjligheter för turism. Statistik för dessa faktorer redovisas nedan.

Den största orsaken till att turism i Sverige sker idag är att turisten
ska besöka släkt och vänner och en kommun med en stor befolkning
har fler människor som någon kan tänkas vilja besöka (Lundmark et
al. 2011). Därför är det av vikt för denna studie att nämna hur många
invånare de olika kommunerna har. Folkmängd för år 2012 visas i
tabell 1 nedan.

Tabell 1: Folkmängd efter region och år
Kommun Folkmängd
Luleå 74 905
Skellefteå 71 774
Umeå 117 294
Sundsvall 96 687
Gävle 96 170
Källa: Statistiska centralbyrån 2012a

Några av de viktigaste delarna som måste finnas med i turism är
boende och mat (Lundmark et al. 2011) och därför har utbudet av
dessa i varje kommun översiktligt undersökts där det finns tillgänglig
statistik. Statistik för antal sålda hotellrum, beläggning i procent av
hotellrummen samt antal hotellanläggningar år 2012 hämtades från
Visita (2013) och visas i tabell 2. Statistiken kan jämföras
kommunerna emellan och det är då tydligt att Umeå och Sundsvall
dominerar i antal sålda rum med 273 000 respektive 262 000 sålda
rum. Umeå har flest sålda rum men färre hotellanläggningar än
Sundsvall och lika många som Gävle. Skellefteå och Luleå har minst
antal anläggningar (12 st.) och Skellefteå ligger efter i antal sålda rum
på 100 000 och har även den lägsta beläggningsgraden på 43 %.
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Tabell 2: Antal sålda hotellrum (avrundat till 1000-tal), beläggning samt antal
hotellanläggningar i respektive kommun, 2012
Kommun Antal sålda

hotellrum
Beläggning (%) Antal

hotellanläggningar
Luleå 192 000 55 12
Skellefteå 100 000 43 12
Umeå 273 000 63 14
Sundsvall 262 000 52 16
Gävle 180 000 57 14
Källa: Visita 2013

Denna statistik säger ingenting om hur många personer som använde
rummet och den nämner inte andra boendeformer än hotell, som till
exempel vandrarhem och stugbyar. Det senare tas däremot upp i
statistiken för kommersiella gästnätter som visas i tabell 3. Statistiska
centralbyrån (2012b) står för den statistiken som visar att Sundsvall
har flest antal gästnätter (420 550 st.) följt av Umeå (384 316 st.).

Tabell 3: Antal gästnätter i öppna hotell, vandrarhem och stugbyar, 2012
Kommun Antal gästnätter
Luleå 275 254
Skellefteå 146 047
Umeå 384 316
Sundsvall 420 550
Gävle 264 720
Källa: Statistiska centralbyrån 2012b

Statistiska centralbyrån och Visita tillhandahöll statistik kring boende,
men statistik för antal restauranger fanns inte tillgängligt på samma
sätt under tiden för studien. Denna statistik hämtades istället från
hitta.se i en sökning i maj 2014. Resultatet av sökningen visas i tabell
4. Sundsvall hade flest restauranger och serveringar (160 st.) och
återigen var det Skellefteå som hade minst (77 st.).

Tabell 4. Antal restauranger och serveringar i respektive kommun, 2014
Kommun Antal restauranger och serveringar
Luleå 116
Skellefteå 77
Umeå 142
Sundsvall 160
Gävle 142
Källa: Hitta 2014
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Transporter är en annan betydelsefull faktor inom turism (Lundmark
et al. 2011). Inom det området kan det påpekas att Gävle är den enda
av kommunerna som inte har en egen flygplats (LFV 2014). Däremot
ligger de närmast Stockholm geografiskt sett och de belyser i sin
turismstrategi (Turistrådet för Gästbok Gävle 2011) denna närhet som
en konkurrensfördel (se avsnitt 6.1.5 nedan).

Luleå är den av de fem kommunerna vars procentuella andel
utländska besökare är störst, nämligen 22.7 % (tabell 6). Ju längre
söderut vi går, desto mer avtar denna procentsats för de fem
kommunerna med Skellefteå på 15.4 %, Umeå på 13.4 %, Sundsvall på
10.9 % och Gävle på 8.3 %. Ännu mer tydligt blir Luleås dominans när
det går att konstatera att Luleå har flest antal utländska gästnätter
(62 521 st.) år 2012 av samtliga fem kommuner trots att det är den
näst minsta kommunen sett till befolkningsmängd (se tabell 1). Tabell
6 visar även att 11.6 procent, alltså mer än hälften av Luleås utländska
gästnätter, kommer från något av de Nordiska länderna (Sverige ej
inräknat). En betydande del står Norge för då Luleå hade 22 000
gästnätter av norska besökare under 2012 (Statistiska centralbyrån
2012b).

Tabell 6: Antal gästnätter i öppna hotell, vandrarhem och stugbyar, 2012
Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Gävle

Antal utländska
gästnätter

62 521 22 429 51 565 45 710 21 994

Svenska
gästnätter (%)

77.3 84.6 86.6 89.1 91.7

Utländska
gästnätter (%)

22.7 15.4 13.4 10.9 8.3

Gästnätter från
Norden, utan
Sverige (%)

11.6 9.0 4.9 3.6 2.9

Gästnätter från
Europa, utan
Norden (%)

6.6 3.5 4.8 3.6 3.4

Gästnätter utom
Europa (%)

4.5 2.8 3.7 3.7 2.1

Källa: Statistiska centralbyrån 2012b
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5.2 Kommunernas turismstrategier

I detta avsnitt redovisas de turismstrategier från kommunerna som
undersökts i studien. I detta skede beskrivs strategierna i allmänna
ordalag, till exempel vad som är målet med strategin och vilka
målgrupperna är. Senare i resultatdelen redogörs för vad strategierna
säger om de för studien centrala ämnena konkurrens och samarbete.

5.2.1 Luleå kommun

Verksamhetsplanen från 2013 för Visit Luleå har använts som
underlag för analysen av Luleås turismstrategi. Syftet med
verksamhetsplanen är att skapa förutsättningar för attraktivitet och
tillväxt i Luleå vilket är mycket likt syftet med de andra kommunernas
turismstrategier. Visit Luleå skriver också att det inte är Visit Luleå
som folk besöker, det är bara en organisation, utan det är Luleå de
besöker och det är därför Luleå som marknadsförs (Visit Luleå 2013).

I dokumentet beskrivs Visit Luleås uppdrag på följande sätt: “I grund
och botten handlar Visit Luleås uppdrag om att stärka handelsstaden,
etablera platsen och destinationen Luleå, högt på rankingen hos
människor när de ska fatta beslut om var de ska semestra, konferera,
julhandla eller besöka för en weekend” (Visit Luleå 2013, s. 3).

5.2.2 Skellefteå kommun

Skellefteå kommun har en utarbetad och relativt nyframtagen
turismstrategi från 2012 för hur de ska kunna stärka
attraktionskraften hos Skellefteå som turistdestination (Destination
Skellefteå 2012). Strategin utgår från Sveriges nationella
turismstrategi (se Strategi2020 2014) och även turismstrategin för
Swedish Lapland men fokuserar på Skellefteå som besöksmål och
turistdestination. Strategidokumentet ger följande grundläggande
information angående Skellefteås turism (Destination Skellefteå 2012,
s. 2):

”I Skellefteå omsätter turismen 831 miljoner kronor. Turismnäringen ger
närmare 700 årsverken och sysselsätter många fler eftersom många är
säsongsanställda. Turismen bidrar också med 61 miljoner i skatt till
kommunen och 28,6 miljoner till Landstinget.”



27

Strategidokumentet säger att Skellefteå är ”relativt okänt som
turistdestination” (Destination Skellefteå 2012, s. 3) men att de har
förutsättningarna för att ändra på detta. Deras besökare från Sverige
kommer till stor del från Norr- och Västerbotten samt från
Mälardalen, medan deras utländska besökare främst är från
Nordnorge.

Förutom de norska besökarna, en viktig grupp för kommunen, riktar
Skellefteå sin marknadsföring mot att locka ”jäktade storstadsbor”
(Destination Skellefteå 2012, s. 15) genom att till exempel
marknadsföra orörd natur, tystnad och rent vatten i bäckarna. De
skriver att detta är sådant som till exempel besökare från storstäder i
Europa efterfrågar då de saknar det i sina hemstäder.

5.2.3 Umeå kommun

Den strategiska planen för Umeå (Umeå Turistbyrå/
Regionturistbyrån 2003) skickades av turistbyråansvarig i Umeå.
Denne berättade i telefon att planen var politiskt framtagen för de sex
kommunerna i Umeåregionen och att alla dessa kommuner alltså
arbetar efter samma turismstrategi. Dokumentet är från 2003 och
gäller fortfarande men experten informerade om en enda aspekt som
borde revideras och det var att Tyskland skulle läggas till som en
prioriterad utlandsmarknad. De utlandsmarknader som nämns i
strategin är Nordnorge, Österbotten och St. Petersburg. Nationellt ska
marknadsföringen riktas mot Norra Norrland,
Stockholm/Mälardalen, Västkusten och Skåne.

Dokumentet börjar med information om besöksnäringens betydelse
för regionen (Umeå turistbyrå/Regionturistbyrån 2003, s. 1):

”Besöksnäringen har redan idag stor samhällsekonomisk
betydelse i regionen. Den skapar mer än 900 årsarbetstillfällen
och omsätter mer än en miljard kronor per år.”

5.2.4 Sundsvalls kommun

Näringslivsbolaget Sundsvall har tagit fram en strategi för Sundsvalls
besöksnäring från år 2013. Ett av bolagets uppdrag är att se till att
arbeta för att Sundsvalls besöksnäring ska utvecklas och strategin är
en del i detta arbete. Strategin börjar med att belysa turismens
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betydelse för kommunen: “2011 omsatte Sundsvalls besöksnäring 3,6
miljarder, hade 1900 anställda och gav 140 mkr i skatteintäkter”
(Näringslivsbolaget Sundsvall 2013, s. 7). Sundsvall riktar sin
marknadsföring mot framför allt Sverige och Norge.

5.2.5 Gävle kommun

Gävles turismstrategi redovisas i ett dokument de kallar Gästbok
Gävle från 2011 som är framtaget av ett turistråd med representanter
från företag, föreningar samt Gävle kommun (Turistrådet för Gästbok
Gävle 2011). Strategin visar hur de ska arbeta för att stärka
attraktionskraften för Gävle som destination.

Turismstrategidokumenten från Gävle och Skellefteå är på flera håll
mycket lika varandra. Flera textstycken i dessa strategier är
förmodligen hämtade från en mall med koppling till den nationella
strategin. Även Gävle börjar med att beskriva turismens omsättning i
Gävle (Turistrådet för Gästbok Gävle 2011, s. 3):

”I Gävle omsätter turismen 967 miljoner kronor, vilket är en ökning
med 100 miljoner från 2008. Besöksnäringen sysselsätter cirka 800
helårsanställda, men det är egentligen fler då många är säsongsanställda.
Turismen bidrar med 86 miljoner i skatt till kommunen och 42 miljoner
till Landstinget.”

6 RESULTAT

6.1 Konkurrens och samarbete i strategidokumenten

6.1.1 Luleå kommun

I verksamhetsplanen för Visit Luleå (2013, s. 3) står att “Luleå ska i
en extrem konkurrens med andra platser särskilja sig med ett
attraktivt och intressant utbud som ger Luleå konkurrensfördelar hos
målgrupperna”. De nämner alltså att det finns konkurrenter och att
konkurrensfördelar är viktigt att skapa sig, men informationen är
sparsam om vilka dessa konkurrenter är precis som i
turismstrategierna för de andra fyra kommunerna.
Verksamhetsplanen ger i övrigt liknande information som övriga
kommuners turismstrategidokument angående hur kommunen ska
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stärkas som turistdestination och hur kommunen ska särskiljas från
konkurrenterna. Som exempel kan nämnas att de beskriver att
samordning mellan aktörer inom kommunen är viktig och att de vill
bredda medvetenheten om Luleå som attraktivt besöksmål.

Visit Luleå (2013) skriver om samverkan inom kommunen mellan
berörda aktörer och även om det samarbete med Swedish Lapland
(regionalt, nationellt och internationellt) och Visit Sweden
(internationellt) de har..

6.1.2 Skellefteå kommun

Konkurrens och samarbete diskuteras sparsamt i Skellefteås
strategidokument (Destination Skellefteå 2012). De tillkännager att
de tänker på konkurrenskraften i det att de till exempel skriver
att ”[p]latsvarumärket är ett verktyg för att utveckla och
marknadsföra Skellefteå samt stärka attraktions- och
konkurrenskraften” (Destination Skellefteå 2012, s. 5).
Strategidokumentet innehåller även en SWOT-analys där de under
hot/utmaningar nämner ”konkurrensen från andra starka
destinationer som springer fortare” (Destination Skellefteå 2012, s. 9).
Destination Skellefteå är uppenbarligen medvetna om att det finns
konkurrenter som också försöker locka samma turister som de själva
och att de måste arbeta för att kunna stå sig i konkurrensen. Som
viktiga sätt att åstadkomma detta nämner de profilering och
positionering: ”Profilen ska främja vår positionering på marknaden
och göra att vi så tydligt som möjligt särskiljer oss från våra
konkurrenter och skapar en tydlighet i vårt erbjudande och en unik
plats i våra prioriterade målgruppers medvetande” (Destination
Skellefteå 2012, s. 13). Här visar de alltså på en önskan att framhäva
det unika som Skellefteå har att erbjuda som ska särskilja dem från
andra konkurrerande destinationer. De skriver också att de måste
våga vara annorlunda: ”För att vi skall synas i konkurrensen och
använda våra resurser på ett effektivt sätt så handlar det om att våra
[sic] tänka nytt. Att göra det oväntade, skapa händelser som ger
uppmärksamhet och media” (Destination Skellefteå 2012, s. 26). De
skriver också att bilden av Skellefteå som förmedlats har varit för
otydlig och spretig. Detta vill de ändra på genom att spetsa sig och
framhäva de största reseanledningarna som gör att besökare kommer
till Skellefteå.
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Swedish Lapland är det destinationsvarumärke som används i
marknadsföringen av Skellefteå som består av Norrbottens samtliga
kommuner samt Skellefteå kommun (Swedish Lapland Tourism
2014). Swedish Lapland Tourism är organisationen som företräder
dessa kommuner som Swedish Lapland. Trots att Skellefteå varken
ligger i Lappland eller Norrbotten verkar de alltså ändå under namnet
Swedish Lapland. Skellefteå har valt att dra nytta av Swedish
Laplands namn internationellt då de själv påpekar att det inte är
många utanför Sverige som hört talas om Skellefteå, men Swedish
Lapland har gjort sig ett större namn (Destination Skellefteå 2012).

Strategin nämner mycket om samarbete med Swedish Lapland och
även med reseföretag för att kunna marknadsföra sig på den
internationella marknaden. Om samarbete med andra kommuner
nämns dock väldigt lite. Det som nämns finns i detta
utdrag: ”Skellefteås internationella marknadssatsning skall primärt
ske i samarbete med Swedish Laplands och Västerbottens övriga
exportmogna destinationer och Visit Sweden” (Destination Skellefteå
2012, s. 18). Ett samarbete med andra exportmogna destinationer i
Västerbotten bör kunna innebära Umeå. Under expertintervjuerna
med representanterna från Skellefteå och Umeå framgick det att de
samarbetar på vissa plan, se avsnitt 6.2 nedan.

6.1.3 Umeå kommun

Planen för Umeås turismnäring togs fram av en samordningsgrupp
med representanter från kommunerna i Umeåregionen samt
turistföretag, handel och övriga aktörer från näringslivet. Syftet med
planen ”är att stärka Umeåregionens konkurrens- och
attraktionskraft genom att i alla led skapa ett gemensamt
engagemang och ansvarstagande för den framtida utvecklingen”
(Umeå Turistbyrå/Regionturistbyrån 2003, s. 1).

För att möjliggöra en utveckling av besöksnäringen måste de
inblandade aktörerna arbeta i samma riktning och enas om
gemensamma mål, enligt planen. Planen beskriver att samverkan
inom Umeåregionen är en viktig faktor för en positiv
utveckling: ”Samverkan är nyckeln till framtiden, men vi måste göra
klart hur vi [läs Umeåregionen] på bästa sätt ska arbeta tillsammans”
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(Umeå turistbyrå/Regionturistbyrån 2003, s. 4).

Att det finns konkurrens med andra destinationer framläggs som ett
faktum men det specificeras inte vilka dessa destinationer är (Umeå
turistbyrå/Regionturistbyrån 2003, s. 6):

“Umeåregionen konkurrerar med andra destinationer både nationellt och
internationellt. Många erbjuder ett utbud som är fullt jämförbart med
vårt /.../ För att vi ska synas måste vi i marknadsföringen addera något,
som skiljer oss från konkurrenterna.”

6.1.4 Sundsvalls kommun

Konkurrens och samarbete behandlas på några håll i
strategidokumentet från Näringslivsbolaget Sundsvall (2013).
Näringslivsbolaget menar att Sundsvall har “en stor potential men
konkurrensen om besökarna är stenhård och för att lyckas krävs en
genomtänkt strategi, en offensiv satsning och framförallt en god
samverkan mellan aktörerna” (Näringslivsbolaget Sundsvall 2013, s.
5). De skriver också att det finns en god samverkan inom regionen
mellan aktörer inom besöksnäringen.

Näringslivsbolaget beskriver tillvägagångssättet att nå målen som
beskrivs i strategin på följande sätt (Näringslivsbolaget Sundsvall
2013, s. 7):

“Vad har vi mer och bättre av än andra? Vi har unika produkter och
erbjudanden i A) Shopping, B) Evenemang och C) möjligheter till
konferens och möten. Krydda det med Stenstan, närheten till naturen och
alla sköna Sundsvallsbor så är vi starka.”

“Vi kan inte räkna med stark ökning av antalet inhemska besökare.
Konkurrensen från andra destinationer är hård och målgruppen för liten.
Däremot kan vi med bra samverkan, kloka idéer, utveckling av våra
produkter och trevliga erbjudanden få besökarna att stanna längre och
göra mer.”

Näringslivsbolaget Sundsvall har arbetat fram en SWOT-analys för
Sundsvalls besöksnäring. Som styrkor nämner de shoppingen och det
geografiska läget mitt i Sverige vilket öppnar upp möjligheter för
konferenser. Som svagheter nämner de att de är en relativt okänd och
för spretig destination och som hot nämns det inom dessa kommuner
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återkommande “Konkurrensen från andra starka destinationer som
springer fort” (Näringslivsbolaget Sundsvall 2013, s. 10).

Vad gäller samarbete nämns ett sådant med grannkommunerna
(Näringslivsbolaget Sundsvall 2013, s. 24):

“Näringslivsbolaget har fått i uppdrag att verka för att vi ska få fler
besökare till Sundsvall. Det är en självklarhet att detta ska ske
tillsammans med aktörer inom besöksnäringen och i samverkan med
våra grannkommuner”

Sundsvalls turismstrategin belyser att Sveriges turismnäring har en
stark position i världen: “När World Economic Forum gör ett index
över turistisk konkurrenskraft (2009) så kommer Sverige på sjunde
plats av 133 länder” (Näringslivsbolaget 2013, s. 19).

6.1.5 Gävle kommun

En intressant punkt i Gävles turismstrategi är följande citat: “För att
stärka turismen i Gävle krävs att alla aktörer samverkar och drar åt
samma håll” (Turistrådet för Gästbok Gävle 2011, s. 4). Här i
inledningen av dokumentet framgår det inte vilka dessa alla aktörer
är, om det är inom eller utom regionen. Vidare i strategidokumentet
framgår det dock att de inte diskuterar samarbete med andra
kommuner utanför länet i särskilt stor utsträckning. De nämner att
samarbete mot den internationella marknaden ska ske med hjälp av
Visit Sweden och även med Region Gävleborg. Region Gävleborg är
ett samverkansorgan mellan samtliga kommuner och landsting i
Gävleborg län (Region Gävleborg 2014a). Regionen innefattar 10
kommuner (Region Gävleborg 2014b).

Gävle nämner ingenting konkret om konkurrens eller samarbete med
Luleå, Skellefteå, Umeå eller Sundsvall i sin strategi, däremot skriver
de en hel del om samarbete med Region Gävleborg. (Turistrådet för
Gästbok Gävle 2011, s. 18):

“I Danmark, Holland och Tyskland lyfter vi möjligheten att kombinera
Gävle med andra starka varumärken och destinationer i regionen.
Kombinationer ger kompletterande upplevelser och kontraster samt
större attraktions- och konkurrenskraft”
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Strategidokumentet säger också att Gävle ska bygga upp ett “väl
fungerande nätverk och mötesplatser för att möjliggöra samverkan”
(Turistrådet för Gästbok Gävle 2011, s. 7). Denna samverkan beskrivs
som ett samarbete mellan aktörer i Region Gävleborg och speciellt
med aktörerna i Gävle kommun som ska arbeta mot samma mål för
att skapa en enhetlig bild av Gävle som destination.

Precis som Skellefteå och Sundsvall skriver Gävle att deras eget
varumärke idag är relativt okänt och för spretigt (Turistrådet för
Gästbok Gävle 2011). Som sina starkaste styrkor nämner de till
exempel sina stora attraktioner med hög dragningskraft som Furuvik,
Mackmyran och Kungsberget; det geografiska läget vid kusten och
den nära förbindelsen till Stockholm; möjligheterna till konferenser
och möten samt evenemang (Turistrådet för Gästbok Gävle 2011).
Som svagheter nämner de att de saknar de riktigt stora dragplåstren.

De nämner också att de har otydliga former för samverkan vilket är
en intressant punkt för denna studie. De uppfattar det som
betydelsefullt att samarbete sker för att turismstrategin ska leda till
goda resultat för Gävle kommun. Senare skriver de att en av
faktorerna som ska leda dem till framgång är om de ökar denna
samverkan. Som hot nämner de brist på kunskap om omvärlden. De
nämner också samma fras som Skellefteå och Sundsvall, att ett hot är
“ [k]onkurrensen från andra destinationer som springer fortare”
(Turistrådet för Gästbok Gävle 2011, s. 11).

En ytterligare likhet med strategidokumentet från Skellefteå är
följande citat: “För att vi ska synas i konkurrensen och använda våra
resurser på ett effektivt sätt handlar det om att våga tänka nytt. Att
göra det oväntade, skapa händelser som ger uppmärksamhet och
media” (Turistrådet för Gästbok Gävle 2011, s. 29)

6.1.6 Sammanfattande resultat från strategidokumenten

Strategidokumenten från de olika kommunerna var på många sätt
lika varandra. Ett återkommande drag var att samarbete inom
regionen/kommunen ansågs viktigt för besöksnäringen, men att
samarbete med kommuner längre bort inte behandlades. Konkurrens
nämndes också som viktigt att tänka på, men i allmänna ordalag och
utan att ge någon specifik förklaring till hur kommunen ska vara
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konkurrenskraftig mot andra specifika kommuner. Inget av
dokumenten nämnde över huvud taget någon av de andra fyra
kommunerna. För att få denna information genomfördes istället
expertintervjuer.

6.2 Expertintervjuerna

6.2.1 Visit Luleå

Experten på Visit Luleå beskrev Luleås turismutveckling genom att
först nämna det nationella målet inom svensk besöksindustri att
fördubbla näringens omsättning mellan år 2010 och 2020 (se också
Strategi2020 2014). Experten nämnde att Luleå naturligtvis måste
göra vad de kan för att produktutveckla och locka mer besökare för att
uppnå målet 2020. Till exempel arbetar de med att utveckla handeln,
möjligheterna till konferenser, direktflygsprojekt samt en
evenemangsstrategi. De vill lyfta fram att Luleå är en stad för alla, en
“alla hjärtans stad” som de marknadsför sig med i en kampanj från
2014 (se Luleå kommun 2014). De vill också kommunicera ut att
Luleå har “den stora stadens puls och den lilla stadens gemytliga
atmosfär”, säger experten som menar att det är det unika med Luleå.

En stor anledning till att turister besöker Luleå är att det är den
största staden i Swedish Lapland och i Norrbotten. Experten
beskriver även att Luleå är en hamnstad på sommaren och den enda
bräckvattenskärgård i världen. Luleå är även en vinterstad och har
fördelen att det är enkelt att ta sig från centrum till naturen. Det är
också enkelt att utgå från Luleå när turisten ska besöka andra städer i
regionen eller resa över till fjällen.

På frågan om de har någon konkurrensstrategi gentemot de övriga
fyra kommunerna i denna studie börjar experten med att beskriva
Luleås relation till Skellefteå. Det nämns att Skellefteå också är med i
Swedish Lapland vilket innebär att de två kommunerna samarbetar
för att få fler besökare till deras region. Luleå jobbar med Swedish
Lapland men har inga speciella strategier för hur de ska stå i
konkurrensen mot de andra kommunerna i denna studie. I deras
kommunikation trycker de istället på vad som är unikt med Luleå och
alltså inte finns i de andra kommunerna. Luleå skiljer sig från de
andra fyra kommunerna eftersom de har det riktiga vinterklimatet,
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världsarvet Gammelstad kyrkstad, bräckvattenskärgården samt har
ett innovativt företagsklimat vad gäller teknik med Luleå tekniska
universitet datautveckling menar experten. Detta tillsammans med
det unika läget i Swedish Lapland.

Experten menar att det som verkligen lockar besökare upp till Luleå
och Swedish Lapland är den sköna livsstilen som de som bor där uppe
kanske tar för givet. Vandring, jakt, fiske och maten lockar många,
men det är livsstilen som verkligen lockar. Denna livsstil uppskattas
kanske framförallt av utländska besökare, men även
storstadsbefolkning lockas av det.

Visit Luleå upplever att det just nu pratas mer om samarbete än om
konkurrens. Luleå har inget direkt uttalat samarbete med Gävle och
Sundsvall förutom att samtliga har convention bureau och dessa
samarbetar. Anledningen till avsaknaden av samarbete är att
Norrland är så stort så de har valt att rikta in sitt samarbete på den
nordligaste delen av Norrland som är Swedish Lapland. Det är den
regionen som de arbetar med, de arbetar inte med regionen Norrland.
Gävle för dem ligger i södra Sverige, menar experten. I
turismsammanhang är det därför bättre för Luleå att prata om
Swedish Lapland snarare än om Norrland, och det är också det
turisterna efterfrågar när de kommer upp dit.

6.2.2 Destination Skellefteå

Experten på Destination Skellefteå berättade att de har identifierat ett
antal målmarknader där de jobbar tillsammans med Västerbotten
Turism och Swedish Lapland. Detta samarbete genomförs för att
kunna arbeta effektivt för att uppnå sin del av det nationella målet
2020 att fördubbla turismens omsättning. Experten menar att det
inte är bra om svenska kommuner konkurrerar med varandra om
målet 2020 ska nås.

För att kunna uppnå det höga målet 2020 kan Skellefteå inte satsa
enbart på regionala turister (dit de även räknar Nordnorge) utan
måste söka fler internationella turister. Italien och Spanien nämns
som två av dessa målmarknader. Huvudfokuset är alltså att locka de
internationella turisterna, och för att göra detta marknadsför
Destination Skellefteå aktiviteter som hundspann för barn, safari med
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naturfotograf, vinterbad och annat som sätts ihop för den utländska
marknaden.

Den största reseanledningen för den utländska målmarknad är enligt
Destination Skellefteå naturen och aktiviteter som finns i naturen,
vilket även gällde allmänt i Swedish Lapland. Destination Skellefteå
önskar även att det skulle finnas mer spetsar i deras turismutbud. De
har visserligen Svansele Vildmarkcenter (se Destination Skellefteå
2014b), men de skulle kanske behöva något mer, som Jukkasjärvi har
sitt Icehotel och Boden sitt Treehotel menar experten.

På frågan om Destination Skellefteå har någon strategi för hur
Skellefteå ska vara konkurrenskraftiga jämfört med andra större
kommuner i Norrland löd svaret att de ser det mer som verktyg för
samarbete än konkurrens. De anser att de har mycket mer att vinna
på att samarbeta, framförallt gällande marknader långt bort. De har
ett samarbete med Luleå i det att de samarbetar med att
marknadsföra Swedish Lapland genom paketering och olika
aktiviteter och event. De har också haft olika typer av samarbeten
med Umeå eftersom båda kommunerna ligger i Västerbotten.
Skellefteås expert menar dock att Umeå inte har jobbat så mycket mot
utlandsmarknaderna vilket är Skellefteås fokus. Det nämns ändå att
dessa två kommuner förra året jobbade mot den gemensamma
målmarknaden England. Skellefteå och Umeå har också haft andra
typer av projet tillsammans i till exempel utveckling av web och
sociala medier. Vad gäller närmare marknader som till exempel
Nordnorge framkommer det i intervjun att de helt klart konkurrerar
med till exempel Luleå, och där väljer de också att inte arbeta
tillsammans menar experten.

Destination Skellefteå har inget samarbete med Sundsvall eller Gävle.
Anledningen till att de inte har något sådant samarbete är att de helt
enkelt inte hinner med det. Skellefteå ligger fysiskt i Västerbotten
men har valt att gå med i Swedish Lapland och jobbar idag med både
Västerbotten och Norrbotten vilket är anledningen till de olika
samarbetena med Luleå och Umeå. Ingen anledning har dykt upp än
till samarbete med Sundsvall och Gävle, men det är inte någon
medveten strategi att de inte jobbar med dem.
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6.2.3 Umeå Turistbyrå

Umeås expert beskriver anledningarna till att turister kommer till
Umeå med att Umeå är Norrlands största stad. De har stadsliv,
restauranger, kultur och shopping. Umeå har inget Liseberg eller
någon sådan spjutspets, men de har det totala utbudet. Anledningen
till att människor besöker staden beror på målgruppen. Anledningen
till att européerna kommer till Umeå är naturen nära staden. Vad
gäller målgrupper ägnar de sig åt aktiv marknadsföring mot vissa
områden. Dessa är Norge, Finland och Tyskland. De har en strategisk
plan för varje marknad som beskriver hur de jobbar med annonsering,
PR-arbete, visningsresor, roadshows, journalistresor och annat för de
olika områdena. Vad gäller den svenska marknaden kommer de flesta
turisterna från Norrland. För den marknaden distribuerar de
broschyrer samt genomför en viss annonsering.

Umeå Turistbyrå upplever det inte som att de nämnda kommunerna
konkurrerar med varandra i särskilt stor utsträckning. Till exempel är
Mo i Rana i Nordnorge ett område som Umeå riktar sin
marknadsföring mot men experten nämner att till exempel Sundsvall
inte riktar sig till dem i samma utsträckning utan de har andra
områden. Däremot gör Skellefteå det och det kanske är just Norges
marknad om någon som Umeå konkurrerar om med i alla fall några
av de andra kommunerna. Många norska familjer kommer till
Norrlandskusten under sommaren för att få sol och bad och då
konkurrerar Umeå lite med till exempel Skellefteå. Däremot påpekar
experten att Umeå idag kanske snarare bör rikta uppmärksamheten
mot konkurrenter på längre håll, till exempel om direktflyg skulle
startas mellan Mo i Rana och Spanien. Vidare har Umeå och
Skellefteå vissa gemensamma marknadsföringsåtgärder, de har till
exempel åkt på roadshow tillsammans för att locka norrmännen till
den svenska norrlandskusten.

I Umeå upplever de det mer som att de samarbetar snarare än
konkurrerar med de andra av de uppräknade kommunerna. De menar
att det bara är en fördel att Norrland har flera städer att erbjuda
eftersom det har visat sig att när turister kommer från till exempel
södra Sverige vill de besöka mer av Norrland. Experten säger därför
att kommunerna snarare kompletterar varandra än är konkurrenter.



38

6.2.4 Sundsvalls Turistbyrå/Stenstan Visitor Center

Experten på Sundsvalls Turistbyrå/Stenstan Visitor Center beskriver
att de i Sundsvall i huvudsak satsar på att marknadsföra shopping,
evenemang och konferenser. De har valt att marknadsföra sig mot ett
område på en 40 mils radie runt Sundsvall samt mot Töndelag i
Norge, och även Visby på grund av direktflyg mellan Sundsvall och
Visby under sommaren.

Shopping, evenemang, teatrar, konserter och casinot framkommer
som de största reseanledningarna till Sundsvall. Himlabadet och
möjligheten till naturupplevelser nämns också. Många stannar också
till i Sundsvall därför att det har ett bra geografiskt läge för resa
genom Sverige för turister på väg norrut.

På frågan om de har någon medveten strategi för hur de ska var
konkurrenskraftiga gentemot andra större kommuner i Norrland
hänvisar experten till strategin som tagits fram av Näringslivsbolaget
Sundsvall (2013). Följande citat belyser hur experten svarade på
frågan om de konkurrerar med andra kommuner i Norrland:

“Det är en hård konkurrens om besökarna i hela Sverige och även
internationellt då flera kommuner och länder har samma mål, dvs att
fördubbla besöksnäringen tom år 2020 /.../ Samtidigt behöver vi
samverka allt mer och tänka större. Tillsammans blir vi starkare och når
ut bättre och vi ska vara glada om man väljer norra Sverige framför
södra, eller Sverige framför Norge eller Finland.”

Experten kommenterar också att i den stora världen är Sundsvall
ganska okänd som turistdestination, men om de starka
destinationerna drar så kan de mindre påverkas positivt av det också.
Ett exempel på detta som nämns är Umeå2014 där Umeå bjudit in
Sundsvall att hjälpa till med kulturhuvudstadsåret. Sundsvall fick
hålla i invigningen av årstiden våren och fick genom detta bra
uppmärksamhet.

Sundsvalls Turistbyrå har ett gott samarbete med övriga kommuner i
Region Västernorrland och även med Jämtlands län. På frågan om de
samarbetar med någon av de övriga kommunerna i denna studie är
svaret att Turistbyrån har kontakt och erfarenhetsutbyte med Umeå
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och Gävle men att de inte haft någon kontakt med Luleå eller
Skellefteå ännu, endast eftersom ingen anledning till samarbete dykt
upp.

6.2.5 Näringslivsenheten på Gävle kommun

På frågan varför turister väljer att besöka Gävle idag svarade
experterna på Näringslivsenheten på Gävle kommun att en anledning
är att Gävle ligger på en kommunikationsmässigt fördelaktig plats
mellan vägarna E4 och E16. På frågan om de har några medvetna
konkurrensstrategier gentemot andra större kommuner i Norrland
svarar de att de jobbar hårt med att stärka bilden av Gävle som
destination men att det är en bit kvar innan de an bli en exportmogen
destination:

“Vi har som mål att vara en exportmogen destination år 2020 och med
den närhet vi har till Arlanda i kombination med naturen känner vi att vi
har potential att vara konkurrenskraftiga. En förutsättning är dock att
fler företagare blir exportmogna då vi har allt för få som satsar på
internationella gäster. Vi har mycket jobb att göra där.”

På frågan om de upplever det som att det råder konkurrens mellan
dem och de andra större kommunerna i Norrland är svaret nej. Det
utvecklas på följande sätt:

“Vi måste alla bli bättre på besöksnäring och jag tror att vi hjälper
varandra om fler blir framgångsrika. Att andra kommuner i Norrland
blir duktiga innebär t ex att besökarna med bil måste passera vår stad
och det gör att Norrland blir mer attraktivt generellt. Det är bara bra.”

I Gävle är de alltså inne på samma spår som övriga kommuner att det
lönar sig mer om de inte konkurrerar med varandra. Däremot är
svaret nej även på frågan om de på något sätt samarbetar med någon
av de andra nämnda kommunerna.

6.2.6 Sammanfattande resultat från expertintervjuerna

Experterna är överens om att det inte lönar sig för dem att konkurrera
med varandra om turisterna. Den allmänna uppfattningen verkar
vara att för att uppnå tillväxtmålet 2020 krävs det att de alla arbetar
för att göra sin egen kommun men även Norrland och Sverige till mer
attraktiva destinationer. Att ha strategier för hur de ska vara
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konkurrenskraftiga gentemot de andra fyra kommunerna verkar
därför inte anses lönsamt. Däremot samarbetar de inte strategiskt
med varandra på särskilt många plan heller.

7 DISKUSSION

Vid en första anblick kan det verka märkligt att Luleå, som ligger
längst ifrån Stockholm och därav längst ifrån långväga utländska
besökares uppenbara port in till Sverige, har flest utländska
gästnätter (se tabell 6). En avgörande faktor i denna diskussion är att
se vilka utländska gäster som kommer till de olika kommunerna.
Luleås aktiva marknadsföring mot den internationella marknaden
spelar säkerligen in i att de har flest internationella gästnätter. Luleå
är den enda av de fem kommunerna som ligger i Norrbotten och som
ligger i det ursprungliga området för Swedish Lapland (Skellefteå
räknas dock också med i regionen som ett specialfall) och i
expertintervjun med Luleås representant nämndes att det som de har
märkt att utländska turister vet om Sverige är först Stockholm, och
sedan Swedish Lapland. Ingen litteratur som stärker detta tämligen
partiska påstående har hittats. Däremot finns studier som visar att
många utländska turister eftertraktar den svenska orörda naturen,
framför allt den uppe i norr (Fors et al. 2010).

Samtalen med kommunerna samt studien av strategidokumenten
visade på Luleås aktiva marknadsföring mot den utländska
marknaden – framför allt Norge. Det är därför väntat att se statistik
med höga siffror för Luleå för utländska gästnätter från de nordiska
länderna (se tabell 6), den absolut största Norge med nästan 22 000
gästnätter under 2012 (Statistiska centralbyrån 2012b). Att Luleå har
en stor andel Nordiska besökare var alltså föga förvånande, men
Luleå har även den största andelen utländska besökare från såväl
övriga Europa som övriga världen (se tabell 6). Diskussionen kring
transporter och tillgänglighet kan här se en intressant fråga. Luleå har
nästan tre gånger så många utländska gästnätter som Gävle och har,
vilket är kanske ännu mer intressant, även fler gästnätter från utanför
Norden, trots att Gävle ligger närmast Stockholm och Arlanda
geografiskt sett. Däremot har inte Gävle någon flygplats (LFV 2014)
vilket Luleå har med förbindelse till Stockholm (Luleå Airport 2014).
Gävle nämner närheten till Arlanda som en stor konkurrensfördel
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(Turistrådet för Gästbok Gävle 2011) men för utländska turister kan
det vara smidigare och snabbare att ta ett till flyg från Arlanda till
Luleå än att resa med ett annat transportmedel till Gävle.

Resultatet från expertintervjuerna visar att samtliga representanter
från kommunerna menar att de inte har några uttalade
konkurrensstrategier för konkurrens mellan dem och andra större
kommuner i Norrland. Detta innebär dock inte att kommunerna de
facto inte konkurrerar om samma turister. I expertintervjuerna
framkommer det till exempel att det råder viss konkurrens om
turister från Nordnorge mellan Luleå, Skellefteå och Umeå.

Heldt Cassel (2008) menar att i princip varje svensk kommun har en
strategi för att profilera och marknadsföra sig själv. Samma författare
påpekar även att “[k]onkurrensen mellan platser är sällan uttalad
men högst närvarande i olika typer av utvecklingspolitiska dokument
som framhåller olika områdens framgångspotential” (2008, s.
162-163). Detta stämmer väl in på kommunerna som undersökts i
denna studie. Samtliga kommuner beskriver i sina strategiska
turismdokument hur de ska framställa sig för sina valda målgrupper
och hur de ska arbeta för att vara konkurrenskraftiga och attraktiva.
Vid flera tillfällen nämns alltså visserligen att konkurrensen finns, till
exempel som i fallet med Skellefteå, Gävle och Sundsvalls strategiska
dokument att risken finns att konkurrenterna springer fortare.
Däremot nämns aldrig konkurrensen (eller samarbetet för den delen)
mer specifikt än så - det nämns aldrig vilka som anses vara dessa
konkurrenter (eller samarbetspartners). Kanske anses det
ofördelaktigt att nämna det. Om till exempel Sundsvall skulle skriva
att Umeå är en klar konkurrent så framhäver ju det att Umeå har
något som Sundsvall inte har eller att Umeå har ett liknande eller rent
av bättre utbud.

Det kan vara fördelaktigt för en kommun att samarbeta med andra
kommuner för att till exempel ägna sig åt en gemensam
marknadsföring (Syssner 2013; Heldt Cassel 2008; Hall 2005). Några
sådana samarbeten som uppmärksammats under denna studie är
Swedish Lapland, Umeåregionen, Region Västernorrland samt
Region Gävleborg. Samtliga kommuner ingår alltså i någon sådan
region av sammanslagna kommuner som bland annat arbetar med att
marknadsföra sig tillsammans.
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Många av strategierna som studerats använder liknande uttryck, i
enighet med Heldt Cassels (2008, s. 176) påstående att “i
kommunernas försök att framstå som annorlunda och intressanta
finns en risk att samma typer av argument används i alla
marknadsföringsstrategier”. Denna “risk” skulle då kunna medföra
motsatt effekt: istället för att kommunen blir intressant faller den in i
mängden bland andra kommuner med liknande marknadsföring.

I Sundsvalls turismstrategi (Näringslivsbolaget Sundsvall 2013)
beskrivs att Sverige är ett konkurrenskraftigt turistmål och har en hög
ranking på World Economic Forums index för internationell
konkurrenskraft. Enligt indexet stämmer det visserligen att Sverige
har en hög total ranking på plats 7 av 133 länder (Blanke & Chiesa,
2009, 342-343) men detta bör ställas i relation till vilka områden
Sverige placerar sig högt. En nackdel som redovisas av World
Economic Forum är att den svenska regeringens ekonomiska satsning
på turismnäringen är svag jämfört med andra länder (Blanke &
Chiesa 2009, 343). Av detta kan dras slutsatsen att de svenska
kommunerna verkar i ett tufft klimat för att vara konkurrenskraftiga
gentemot många andra länder. Det kan därför vara ännu viktigare att
fler samarbeten utarbetas för att kunna dra fördelar av att arbeta
tillsammans med till exempel gemensam marknadsföring för att locka
internationella besökare och därigenom uppnå målet 2020 som
nämns av flera av kommunerna.

Som tidigare nämnt skriver Svensk Turism AB (2010, s. 35) att det
finns en konkurrens mellan destinationer: “Trots hård konkurrens
dem emellan bildar destinationerna tillsammans helheten som gör
Sverige attraktivt på en internationell marknad”. Svensk Turism AB
tillkännager alltså att det finns en konkurrens mellan svenska
destinationer. Detta är dock något som kommunerna som studerats i
denna studie sparsamt håller med om, åtminstone när det gäller
gentemot de övriga av de fem studerade kommunerna. Denna studies
resultat visar att de fem kommunerna inte har några medvetna
strategier för hur de ska vara konkurrenskraftiga gentemot andra
specifika kommuner. Det ansågs inte fördelaktigt.

I citatet ovan från Svensk Turism AB framgår det också att svenska
destinationer tillsammans bildar den föreställning som
internationella turister har om Sverige. Därigenom kan slutsatsen
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dras att svensk turism skulle kunna erhålla konkurrensfördelar om
fler samarbeten uppstod i svensk turismnäring. Flertalet samarbeten
har kommit på tal i studien (till exempel Swedish Lapland) men
mycket sparsamma samarbeten mellan de fem kommunerna har
uppdagats.

En studie av Kylänen och Rusko (2011) visar att destinationen de
studerade tidigare saknade strategiskt samarbete mellan aktörerna
men att detta senare utvecklades. För kommunerna som studerades i
föreliggande studie är avsaknaden av strategiskt samarbete
fortfarande högst närvarande vad gäller samarbete med kommuner
utanför den region kommunen tillhör.

Studien har diskuterat att det kan vara fördelaktigt för de fem
kommunerna att samarbeta i större utsträckning än de gör idag.
Geobrands (2009) attraktionsindex över Sundsvall visar att det
svenskar förknippar med Sundsvall är Norrland. Detta leder tankarna
till att ett samarbete mellan kommuner i Norrland skulle kunna vara
fördelaktigt för kommunerna. Experterna från Gävle nämnde att det
är fördelaktigt för dem om de inte konkurrerar med de andra
kommunerna i Norrland eftersom många turister som reser norrut
med bil passerar och då eventuellt stannar till i Gävle. Flera av
experterna nämnde att det enbart var positivt om flera kommuner i
Norrland blev starkare turistdestinationer så att de tillsammans
kunde locka turister. Det handlar för dessa kommuner om att först
hjälpa till att locka turister att komma till Sverige. I det skedet bör
kommunerna samarbeta för att framställa Sverige som värdigt att
besöka. Att sådant samarbete bidrar till att turister kommer till
Sverige är avgörande för att det nationella målet 2020 ska nås. Sedan
vill kommunerna locka dessa utländska såväl som inhemska turister
till just sin kommun. Här har konkurrens uppmärksammats i studien,
till exempel konkurrens om norska turister mellan Luleå, Skellefteå
och Umeå. Detta är dock en av de få tillfällen där denna studie visat
på uttalad konkurrens, och den är inte heller strategiskt framlagd.

I framtida studier kan fler kommuner studeras för att få ett bredare
perspektiv. Studien kan göras på kommuner i hela Sverige, och om
utrymme finns att arbeta fram material från mindre kommuner skulle
det vara intressant att jämföra om och i sådana fall hur resultatet för
dem skiljer sig från de större kommunerna.
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8 SAMMANFATTNING

Denna studie syftade till att studera relationen mellan konkurrens
och samarbete mellan de fem största kommunerna i Norrland.
Ansatsen att studera specifika regioner grundade sig i att den
befintliga litteraturen för sådana studier är sparsam men är viktiga
för de berörda kommunerna och även för andra platser då resultaten
kan användas för att förbättra turismutvecklingen.

Tillvägagångssättet för att uppnå ovan nämnda syfte var en
kombination av olika metoder. Som ett första steg ställdes
turismrelaterad statistik från de olika kommunerna mot varandra för
att få en förståelse för turismens utbredning i vardera kommun. En
studie av de turismstrategier som vardera kommun har genomfördes
för att få förståelse för hur kommunerna arbetar med
turismrelaterade frågor, framför allt med fokus på konkurrens och
samarbete. Denna studie gav allmän information kring hur
kommunerna arbetar för att vara konkurrenskraftiga samt att de
arbetar med samverkan inom kommunen eller inom regionen. För att
få förståelse för hur kommunerna ser på frågorna kring konkurrens
och samarbete gentemot de kommuner som studerats i föreliggande
studie genomfördes intervjuer med experter på turismrelaterade
frågor i varje kommun. Informationen som gavs från statistik,
strategidokument och expertintervjuer ställdes mot vetenskaplig
litteratur kring området konkurrens och samarbete i
turismsammanhang.

Resultaten av denna studie är att de studerade kommunerna inte har
några utarbetade medvetna strategier för hur de ska vara
konkurrenskraftiga gentemot varandra. Studien visade även att
kommunerna sparsamt samarbetar med varandra för att locka
turister. De samarbeten som nämns av experterna och
strategidokumenten omfattar istället nästan uteslutande samverkan
inom kommunen eller inom en region som består av närliggande
kommuner.

En omfattande mängd litteratur säger att kommuner och regioner
konkurrerar med varandra om turister (se t.ex. Heldt Cassel 2008;
Hall 2005; Kotler et al. 1993a, 1993b), men resultaten av denna studie
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visar att de fem största kommunerna i Norrland inte anser att de gör
det. Däremot har de heller inga medvetna samarbeten i någon större
utsträckning. Situationen verkar kunna beskrivas som Umeå
Turistbyrå gör det; de kompletterar varandra - utan att öppet
konkurrera eller samarbeta.

Nyckelord

Regional konkurrens, samarbete, coopetition, turism, kommuner,
Sverige
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BILAGA 1: Frågor till expertintervjuerna för Luleå,
Skellefteå och Umeå (svar via telefon)

1. Skulle du kunna beskriva vad ni i huvudsak satsar på i er
turismutveckling? Vad vill ni lyfta fram i er kommun för att turister
ska vilja besöka kommunen?

2. Varför tror ni att turister väljer att besöka just er kommun idag?

3. Har ni några medvetna strategier kring hur ni ska vara
konkurrenskraftiga i er turismutveckling gentemot andra större
kommuner i Norrland? Vilka är i sådana fall de strategierna?

4. Upplever ni det som att det råder konkurrens inom
turismutveckling mellan er och de andra större kommunerna i
Norrland?

5. Samarbetar ni på något sätt med de andra av de fem nämnda
kommunerna i ert arbete med turismutveckling?
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BILAGA 2: Frågor till expertintervjuerna för Gävle och
Sundsvall (svar via mail)

1. Skulle ni kunna beskriva vad ni i huvudsak satsar på i er
turismutveckling? Vad vill ni lyfta fram i er kommun för att turister
ska vilja besöka kommunen?

2. Vilka är era huvudsakliga målgrupper idag?

3. Varför tror ni att turister väljer att besöka just er kommun idag?

4. Har ni några medvetna strategier kring hur ni ska vara
konkurrenskraftiga i er turismutveckling gentemot andra större
kommuner i Norrland? Vilka är i sådana fall de strategierna?

5. Upplever ni det som att det råder konkurrens inom
turismutveckling mellan er och de andra större kommunerna i
Norrland?

6. Samarbetar ni på något sätt med de andra av de fem nämnda
kommunerna i ert arbete med turismutveckling?


