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Förord 

Resande i olika former spelar en central roll för ekonomisk utveckling i stort och är en 
strategisk faktor bakom den globala konkurrensen mellan regioner och platser. 
Resandet utgör det synliga uttrycket för underliggande ekonomiska, organisatoriska, 
sociala och mentala nätverk. Omfattande resande är ett tecken på tillväxt och 
framåtskridande medan avsaknad av resande signalerar tillbakagång eller isolering. 
Rese- och turistindustrin spelar därför och kommer att spela en allt viktigare roll som 
utvecklingsmotor i samhället. 

Turismen som näring skiljer sig till vissa delar från andra näringsgrenar genom sin 
diversifierade uppsättning producenter/leverantörer av turistiska varor och tjänster. 
Det turistiska utbudet skapas av en blandning av olika aktörer där näringsliv, stat och 
kommun, intresseorganisationer, ideella organisationer, privatpersoner och turisterna 
själva spelar olika roller. Att bygga upp samarbete och nätverk mellan olika aktörer 
synes utgöra en nödvändig förutsättning för en positiv utveckling av ett resmål, en 
destination. 

Föreliggande studie har genomförts inom programmet Destinationsutveckling vid 
Europeiska Turismforskningsinstitutet (ETOUR). Ett huvudmål för hela ETOUR:s 
program är att förstärka turismen i målområde 6. För att uppnå positiva effekter på 
sysselsättning, företagsutveckling, företagsetablering, kompetensutveckling och 
infrastrukturinvesteringar sker arbetet i nära samarbete mellan forskare, näringsliv och 
offentlig sektor. 

Kunskaper om målområdets nuvarande och potentiella nätverk blir av avgörande 
betydelse vid tolkningen av olika åtgärders möjliga effekter. Inte minst gäller detta 
entreprenörskap och ledarskap i nätverk, produktutveckling i nätverk, marknadsföring 
i nätverk och destinationer i nätverk. 

Göran Svensk har i föreliggande studie genomfört en ingående analys av nätverk och 
attityder till nätverk inom två välkända turistdestinationer i fjällvärlden. Som 
bakgrund till undersökningen redovisas den teoretiska bas som hittillsvarande 
forskning byggt upp inom detta forskningsfält. (Undersökningen har även presenterats 
i en D-uppsats vid Handelshögskolan i Umeå.) 

Samhällsvetenskaplig forskning som studerar komplexa system och som därför i 
huvudsak utnyttjar kvalitativa metoder resulterar sällan i slutgiltiga svar på ställda 
frågor. Däremot presenteras olika tolkningar av verkligheten och formuleras nya 
frågor att analysera.  

Föreliggande arbete utgör ett värdefullt bidrag till kunskapsuppbyggnaden inom ett av 
turismens verkliga kärnområden. Fortsatta studier inom programmet 
Destinationsutveckling kommer att ytterligare vidga bilden av nätverkens roll i 
utvecklingen av turismen. 
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Tjänstesektorn är den som nu dominerar människors sysselsättning åt-
minstone i Västvärlden. En näringsgren inom tjänstesektorn som är på 
extra stark frammarsch är turismindustrin. Sett till antalet anställda är 
den redan världens största näringsgren. Den allt tuffare konkurrensen och 
den krävande marknaden leder till att turismföretagen söker nya vägar 
för att kunna hävda sig. Det är ytterst få turismföretag förunnat att kunna 
erbjuda turisten den helhet av natur, kultur, bekvämligheter och upple-
velser som den förväntar sig. Många företag och orter sluter sig således 
samman i någon form av lokala nätverk där man gör sitt bästa för att ut-
veckla en destination för att attrahera turister till området. Turismföre-
tagarna utgör själva grunden för dessa nätverk och är centrala för dess 
funktionalitet. För att få dessa nätverk att fungera på bästa sätt är det där-
för särskilt intressant och viktigt att undersöka deras inställning till detta 
samarbete. 

Studiens problem lyder: Vilken syn har turismföretagare på sin destina-
tions nätverk och vari grundar sig denna syn? 

Det första kapitlet ger en introduktion i turismen, dess betydelse och dess 
organisationer. Sedan kommer två kortare delar om samarbete mellan 
konkurrenter och marknadsföringssamarbete på turistdestinationer. Dessa 
följs av en del som behandlar affärsrelationer, deras beståndsdelar och 
vikt för nätverkssamarbetet. Större delen av litteraturstudien är emellertid 
inriktade på forskning kring nätverk och nätverksorganisationer. Här dis-
kuteras definitioner av nätverk och nätverksorganisationer samt indel-
ningar av dessa i olika typer. Här framkommer även vikten av gemen-
samma mål och visioner, samt betydelsen av begrepp som tillit, samhö-
righet, solidaritet och rollintegritet. 

Denna litteraturstudie fungerade sedan som plattform för de semistruktu-
rerade intervjuer som genomfördes på plats med nio turismföretagare i 
Funäsdalsfjällen respektive Tärnafjällen. Urvalet strävade efter att samla 
en så heterogen grupp som möjligt med såväl små som stora företag från 
olika branscher. Avsikten var dessutom att både intervjua företagare som 
var positivt inställda till destinationssamarbete och sådana som var nega-
tiva. 

Deras åsikter om destinationernas nätverk var till följd av detta skiftande 
och varierade från att vara mycket positiva till att vara helt negativa. 
Somliga av respondenterna var mycket engagerade i nätverken medan en 
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inte ens var medlem. En fråga som kom att bli central under intervjuerna 
var huruvida företagarna över huvud taget såg destinationens samar-
betsorganisation som ett nätverk eller ej. Det framkom att vissa företaga-
re inte alls kände att de hade en relation till de övriga företagen på desti-
nationen genom dessa samarbetsorganisationer. De saknade känslan av 
samhörighet och efterfrågade gemensamma mål och visioner. En annan 
aspekt som framkom var att den interna informationen kunde vara bättre 
och att medlemsvården i vissa fall är bristfällig. 

Det står emellertid klart att inställningen till destinationssamarbete som 
sådan är positiv och att man har en sund inställning till konkurrens som 
innebär att man ser den som något sporrande som för utvecklingen fram-
åt. Den bör inte ligga i vägen för ett framgångsrikt samarbete. Att desti-
nationen behöver gemensam marknadsföring var också något som stod 
klart för så gott som alla. Somliga såg det till och med som livsnödvän-
digt för såväl deras egna företag som för destinationen som helhet. Sam-
arbete är alltså välkommet. Det gäller bara att hitta de rätta formerna för 
det samt att leda det på ett engagerande och effektivt sätt. 
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1 TURISM OCH  
NÄTVERK 

I detta kapitel erbjuds läsaren en mjukstart i 
form av en övergripande inledning. Kapitlet är 
sedan indelat i fyra delar. Den första delen ger 
en orientering i turism och berättar en del om 
destinationer och turistorganisationer. Den 
andra delen talar kort om samarbete. I den 
tredje delen behandlas ämnet affärsrelationer 
och i den sista och mest omfattande delen görs 
ett försök att på olika sätt belysa det 
mångfacetterade ämnet nätverk. 

1.1 Inledning 

Ett område inom tjänstesektorn som alltsedan 2:a Världskriget växt 
snabbt är turismen. Den är värdemässigt redan större än järn och stål-, 
olje-, eller vapenindustrin och förväntas vara Världens största industri 
vid 2000-talets start (Heath, Wall, 1992). Sett till antalet anställda är den 
redan världens största näringsgren. I början på 1990-talet var antalet an-
ställda inom världens rese- och turistindustri mer än 100 miljoner. (Sti-
ernstrand, 1997) I och med att branschen ständigt växer ökar även intres-
set av att etablera sig och därigenom blir konkurrensen allt hårdare. Ut-
budet som ställs turisten till förfogande blir hela tiden större och präglas 
av en fantastisk mångfald och en högre kvalitet. Marknaden blir kontinu-
erligt informationstätare och därigenom mer trendkänslig och dynamisk. 
Den allt tuffare konkurrensen och den krävande marknaden leder till att 
turismföretagen söker nya vägar för att kunna hävda sig. 

Det är ytterst få turismföretag, om ens något, förunnat att kunna erbjuda 
turisten den helhet av natur, kultur, bekvämligheter och upplevelser som 
den förväntar sig. För att kunden skall få allt detta krävs det oftast en tu-
ristort - en turistdestination. Många företag har insett att det blir allt vik-
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tigare att samarbeta inom destinationerna för att konkurrera och nå ut på 
marknaden. Det gäller att förvalta de resurser och den företagsamhet som 
finns inom området på allra bästa sätt för att locka till sig så många tu-
rister som möjligt eller kanske så spenderingsvilliga dito som möjligt. På 
fler och fler orter har man kommit till insikt om att samarbete är den en-
da rätta vägen till framgång och att det är dags att lägga det gamla ord-
språket ”ensam är stark” på hyllan. Man har således slutit sig samman i 
någon form av lokalt nätverk där man gör sitt bästa för att utveckla och 
marknadsföra sin destination för att attrahera turister till området. 

Nätverket som organisationsform är något som vuxit fram framförallt 
sedan början på åttiotalet. Det är en form som passar väl in i kunskaps-
samhällets krav på dynamik och snabba beslut samt behov av snabbt 
informationsflöde. Viktiga förutsättningar för att nätverksorganisationen 
skall fungera på ett bra sätt är att de i nätverket ingående aktörerna är 
samarbetsvilliga, har goda relationer till varandra, strävar mot en gemen-
sam vision och att kommunikationen aktörerna emellan fungerar på ett 
smidigt sätt (Achrol, 1997). Uttryck som samarbetsvilja, goda relationer 
och gemensam vision är trots sin vikt ganska otydliga. För att få ett nät-
verk att fungera på rätt sätt är det viktigt att gå djupare in i vad sådana 
begrepp egentligen innehåller. 

Nedan följer därför, efter en inledande beskrivning av turism, en över-
blick över teoribildning kring samarbete och affärsrelationer samt en mer 
ingående beskrivning av nätverket och dess beståndsdelar. 

1.2 Turism 

1.2.1 Turism som fenomen  
Enligt turistdelegationens definition omfattar turismen människors akti-
viteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 
omgivning för kortare tider än ett år för fritid, affärer eller andra syften. 
(Turistdelegationen) 

När man har definierat vad turism är kommer man osökt in på frågan vad 
begreppet turismindustrin kan innefatta. I denna fråga erbjuder inte tu-
ristdelegationen någon entydig definition. Ett försök till förklaring 
presenteras av Medlik (1993). 

Tourism Industry – Term to describe firms and establishments providing 



~ Turism och nätverk ~ 

 

11 

facilities and services for tourists. Economic activities are normally 
grouped into industries according to their products. As tourists use a 
range of facilities or services they are customers of a number of indus-
tries as conventionally defined. Those significantly dependent on tourists 
for their business such as hotels and tour operators, are sometimes 
called tourism-related industries. To the extent in which they supply 
tourists rather than local neighbourhood markets, they make up a tour-
ism industry, that part of the economy, which has a common function of 
meeting tourist needs. (Medlik, 1993) 

Han hävdar alltså att man kan dela in turismindustrin i en direkt turism-
industri och en turismrelaterad sådan, beroende på i hur stor grad den är 
beroende av turister. Detsamma torde gälla för turismföretag. Man kan 
alltså välja att tala om direkta eller rena turismföretag och 
turismrelaterade företag. SICTA, (Standard International Classification 
of Turism Activities) väljer att kategorisera företagen efter hur stor del 
av deras omsättning som härrör från turister och hur stor del som härrör 
från andra kunder. De vars omsättningen till mer än 90 % kommer från 
turister anses vara rena turismföretag och de vars omsättning till 10-90% 
beror på turister kallas turismrelaterade företag. 

Turismen är inget nytt fenomen utan man kan spåra turistiska tendenser 
så långt tillbaka som 1500 f Kr i dåtidens Egypten. Den moderna turis-
men och de första exemplet på massturism växte fram i England under 
industrialiseringen. Resandet som företrädesvis skedde på de nybyggda 
järnvägarna gick då i stor utsträckning från industristäderna till kusten. 
Vad gäller den mer internationella massturismen har den emellertid vuxit 
fram de senaste 30 – 40 åren. Detta till trots är den inhemska turismen 
fortfarande att ses som den klart största. (Stiernstrand, 1997) 

1.2.2 Turismens ekonomiska betydelse 
Turismen är en enorm global ekonomisk, miljömässig och social kraft. 
Till följd av den snabba utvecklingen av kommunikationer och trans-
portmöjligheter återstår nu endast ett fåtal områden av vår värld som än-
nu inte nåtts av turismens påverkan. Trots att turismen knappast är någon 
ny företeelse är det först de senaste årtiondena som den har fått den 
uppmärksamhet den förtjänar. (Heath, Wall, 1992) Turismen omnämns 
allt oftare som världens största näringsgren, i synnerhet sett till antalet 
anställda. I början på 1990-talet var antalet anställda inom världens rese- 
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och turismindustri mer än 100 miljoner. (Stiernstrand, 1997) Internatio-
nella analyser ligger till underlag för prognoser som gör gällande att an-
talet sysselsatta inom nämnda industri kommer att öka från 212 miljoner 
till 338 miljoner mellan 1995 och 2005 (Turistdelegationen, 1995). Den 
globala omsättningen var under 1990 – talets första hälft ca 2 000 miljar-
der USD per år vilket motsvarar ca 10% av Världens samlade BNP. Den 
svenska rese- och turismindustrin har under början på 1990-talet varit 
ungefär 3% av BNP vilket motsvarar en omsättning på ungefär 100 mil-
jarder. Eftersom ca 20 av dessa miljarder härrör från utländska turister 
och därför definieras som export räknas rese- och turismindustrin som 
Sveriges tredje största exportnäring. (Stiernstrand, 1997) Med tanke på 
turismens omfattning är det inte konstigt att så många länder, regioner, 
kommuner, destinationer och investerare nu söker ökad kunskap om, 
större engagemang i och mer investeringar i denna näring (Heath, Wall, 
1992). 

1.2.3 Destinationsbegreppet 
Inom turismindustrin blir det allt populärare att tala om turistdestinatio-
ner och det finns ett hav av definitioner att ösa ur. Coltmans (1989, s. 48) 
definition av en turistdestination är ”…ett område med olika naturliga 
kännemärken och attraktioner”. De attraktioner som omnämns kan vara 
såväl naturliga som konstgjorda. Naturliga attraktioner är till exempel 
naturen med vyer och djurliv eller destinationens klimat. Till de 
konstgjorda räknas bland annat, shopping, nöjesparker, djurparker, 
idrottsevenemang och andra av människan skapade attraktioner. Dessa är 
alla saker som lockar turister till en plats, men för att vara en destination 
värd namnet behöver man också ha kommunikationer som möjliggör en 
resa till denna destination samt boende- och matservice som möjliggör 
själva uppehållet på platsen. (Coltman, 1989,) 

Laws (1992, s. 131) menar att en turistdestination är ett land, en region, 
eller en ort som består av ”…ett komplext system av turistorganisationer, 
aktiviteter och attraktioner som formar grunden för turisternas motiva-
tion, vilket också ligger till grund för deras tillfredsställelse” Genom att 
se destinationen som ett system poängterar Laws (1992) vikten, inte bara 
av de på destinationen existerande aktörerna, utan framförallt av relatio-
nerna och samarbetet dessa aktörer emellan. Förändrar man en kompo-
nent i systemet förändras ett antal relationer och hela systemet automa-
tiskt. Systemet påverkas således av varje i det ingående komponent sam-
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tidigt som varje komponent även påverkas av systemet det ingår i. 
(Laws, 1992)  

Detta leder in på hur Ashworth och Goodall (1990) ser på en turistdesti-
nation. De ser den som en produkt som är sammansatt av de där existe-
rande företagens produkter och tjänster. Det är emellertid en produkt som 
i mångt och mycket skiljer sig från vanliga tjänster eller varor som tu-
rismföretagen tillhandahåller. Destinationen är en produkt i sig samtidigt 
som den består av ett antal delprodukter, vilket gör den tämligen svårde-
finierad. Dessutom sätts denna produkt inte ihop så mycket av produ-
centen som av konsumenten själv. Varje konsument skapar sin egen uni-
ka destination genom att utnyttja just de deltjänster eller varor den vill. 
En annan skillnad är att destinationen är multisåld – samma fysiska ut-
rymme och faciliteter säljs simultant till olika målgrupper och människor 
för helt olika syften. Slutligen är destinationen en del av en rumslig hie-
rarki. Den ingår i ett större begrepp för kunden och är därmed svår att 
definiera. (Ashworth, Goodall, 1990) En turist som åker till Hemavan 
kan alltså lika gärna ha köpt produkterna Tärnafjällen, Svenska Fjällvärl-
den eller Sverige.  

Aktörerna på en destination blir på så vis i hög grad beroende av varand-
ra. En turist väljer destination efter vad denna destination har att erbjuda 
i form av kännemärken, attraktioner, faciliteter, kommunikationer och så 
vidare. Ingen enskild aktör kan erbjuda allt detta utan man måste förlita 
sig på att andra aktörer står till tjänst med de produkter man inte själv 
kan prestera. Varje aktör måste förlita sig på systemet och att systemet 
med gemensam kraft kan producera en produkt – en destination – som är 
attraktiv för så många turister som möjligt. Detta ömsesidiga beroende 
framkallar på längre sikt relationer och ett utvecklat samarbete de olika 
turismföretagen emellan. Dessa samarbeten tar sig ofta mer formella 
former genom skapandet av kooperativ eller föreningar där de små 
företagen, som destinationerna till störst del består av, tillsammans kan 
uppnå vissa skalfördelar till exempel i form av gemensamma reklam-
kampanjer. Dessa samarbetsorgan bildas också ofta i imagehöjande 
syften för att lyfta hela destinationen. (Middleton, 1994) 

1.2.4 Turistorganisationer 
Det finns en mängd olika sorters turistorganisationer och de existerar i 
olika nivåer av samhället. Den allra största kan sägas vara WTO (the 
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World Tourist Organization), men en turistorganisation kan också bestå 
av ett litet byalag i en avlägsen by någonstans. De dessa organisationer 
har gemensamt är att de med gemensamma krafter försöker främja turis-
men på en geografiskt avgränsad plats, en turistdestination. Detta område 
kan bestämmas av en naturlig geografisk avgränsning som till exempel 
en dal, ett bergsmassiv eller ett sjöområde alternativt av en administrativ 
enhet som ett landskap, kommun, stad eller dylikt. Organisationen består 
ofta av såväl utpräglade turismföretag som företag och organisationer 
som man inte automatiskt förknippar med turism. Även offentliga aktörer 
brukar vara delar av dessa organisationer. Syftet med denna typ av turist-
organisationer är att genom samarbete och samordning försöka förädla 
den produkt destinationen har att erbjuda turisten. Man strävar efter att 
erbjuda turisten en tilltalande totalprodukt. (Middleton, 1994) 

Eftersom turismindustrin i sin helhet och turistdestinationerna likaså är 
uppbyggda av många småföretag på en fragmenterad marknad där 
företagen är geografiskt spridda blir dessa företag automatiskt beroende 
av varandra för att kunna skapa ett utbud som karaktäriseras av en helhet. 
(Pearce,1992) Varje företag kan bidra med sina speciella produkter, men 
inget företag kan ge turisten allt den behöver. Ett företag kanske står för 
logi, ett annat för kost, ett tredje för aktiviteter och ett fjärde för 
transporter. För att detta system skall fungera och kunna tillfredsställa 
kundens krav på funktion och service på ett tillfredsställande sätt krävs 
naturligtvis en koordinering av alla dessa företag. 

För att denna samordning skall fungera på bästa sätt finns det alltså 
turistorganisationer på flera olika nivåer i samhället. Man brukar tala om 
tre nivåer och vilka de är illustreras av följande figur. (Grängsjö, 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1: Turistorganisationer (Fritt från Aanonsen, Hansson, 1995) 
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Samtliga dessa nivåer är ömsesidigt beroende av varandra och utgör till-
sammans en helhet. Det råder hela tiden ett samspel de olika nivåerna 
emellan. Det är lättare att påverka beteendet om man försöker påverka 
det ovanifrån i pyramiden. Därför är det ofta så att den nationella organi-
sationen utformar en policy eller skapar en vision som man sedan försö-
ker sprida neråt i pyramiden. De nationella besluten får så småningom på 
detta sätt stor genomslagskraft även på lokal nivå. (Grängsjö, 1997)  

Vad en turistorganisation tar sig an mer konkret och vilken inriktning 
verksamheten har varierar från organisation till organisation beroende på 
vilken nivå den befinner sig på, den enskilda platsens förutsättningar och 
i vilken utvecklingsfas destinationen i fråga befinner sig. Det finns inte 
två destinationer som har exakt samma förutsättningar och följaktligen ej 
heller två turistorganisationer som arbetar på exakt samma sätt. Om man 
vill generalisera kan man emellertid säga att nationella 
turistorganisationer framförallt är inriktade på imageförstärkande 
marknadsföring i form av mässor, reklamkampanjer, PR, annonser, 
trycksaker och så vidare, som riktar sig till en bredare marknad. De 
regionala och lokala organisationerna har även de denna funktion men 
har även koordinerande uppgifter. Den bör försöka stödja de berörda 
turismföretagens verksamheter och hjälpa till med framtagandet av för 
dessa gemensamma policies och visioner. Detta är som nämnts tidigare 
ett arbete som påverkas av beslut som tagits i den nationella 
organisationen. I dess uppgifter ingår även främjandet av utvecklingen av 
den aktuella destinationens helhetsintryck. Man skulle alltså kunna 
sammanfatta organisationens uppgifter till - att sälja den egna 
destinationen och att underlätta och stödja medlemsföretagens 
verksamhet. (Grängsjö, 1997) 

1.3 Samarbete  
Samarbete kan ses som ett första steg på vägen mot ett nätverksbyggan-
de. Om det inget samarbete finns kan det ej heller existera några relatio-
ner och utan relationer kan man inte skapa några nätverk. 

Samarbete uppstår enligt Easton, Araujo (1992) när två aktörers mål står 
i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Det finns tre nivåer av 
samarbete. Instrumentellt samarbete är när de båda aktörerna har helt 
olika överordnade mål, men kan bäst uppnå dem genom att samarbeta för 
att nå något gemensamt underordnat mål. Kollaboratörer däremot har 
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gemensamma mål med sitt samarbete. Ett exempel är konkurrenter som 
går ihop för att utöva lobbyverksamhet för att få igenom en för alla 
gynnsam lagförändring. Den tredje nivån utgörs av den typen av sam-
arbete där samarbetet är målet i sig. Där tas köpar-säljar relationer med 
väldigt stort socialt innehåll upp som exempel. (Easton, Araujo, 1992) 

1.3.1 Samarbete mellan konkurrenter 
Möjligheten att variera formerna för ett samarbete är nästan oändliga, 
men om man väljer att koncentrera sig på relationer mellan konkurrenter 
kan man dela in dem i två huvudformer där den ena är formellt- och den 
andra informellt samarbete. Formellt samarbete är som namnet antyder 
offentligt, planerat och styrt medan informellt är mer oplanerat och 
slumpartat. (Easton, Araujo, 1992) 

Bland de olika möjligheterna till formellt samarbete skiljer man på dya-
diskt samarbete, gemensamma aktiviteter och investeringar i tredje part. 
Vad gäller informellt samarbete kan man dela upp det i överföring av 
människor, information och sociala normer. (Easton, Araujo, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2: Samarbete mellan konkurrenter. (Easton, Araujo, 1992, Egen 
översättning) 
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Dyadiskt samarbete kan bland annat bestå i olika former av ägande eller i 
att konkurrenterna på olika sätt finansierar varandras verksamhet i form 
av olika typer av lån. Sådant samarbete kan också bestå av formaliserad 
handel aktörerna emellan eller av att man kontrakterar ut arbete till en 
konkurrent till exempel i samband med en övermäktig order. Det kan 
även tänkas att man har en överenskommelse om samarbete i samband 
med efterfrågefluktuationer. (Easton, Araujo, 1992) 

Den vanligast förekommande gemensamma aktiviteten är gemensam 
forskning och utveckling, men denna form av formellt samarbete kan i 
princip förkomma inom vilket område som helst - produktion, marknads-
föring, promotion, distribution och så vidare. (Easton, Araujo, 1992) 

Vad beträffar investering i tredje part är joint venture den vanligaste ty-
pen och en förvånansvärt stor andel av joint ventures kommer till stånd 
på initiativ av två konkurrenter. Trade Associations är ett annat exempel 
på hur konkurrerande företag samarbetar. Dessa skulle också kunna sä-
gas vara en form av kontinuerliga joint ventures. (Easton, Arajou, 1992) 

Det informella samarbetets överföring av människor mellan konkurrenter 
beror till stor del på att deras kunskap av naturliga skäl är mest attraktiv 
för företag av liknande typ som de företag de lämnar. Detta utbyte av 
individer leder givetvis också till en automatiskt överföring av informa-
tion av olika typ, men det skapar också en ny kommunikationskanal mel-
lan de inblandade företagen. Överföring av människor skulle därför mer 
kunna ses som en process som skapar och förbättrar förutsättningarna för 
samarbete snarare än som ett samarbete i sig. (Easton, Arajou, 1992) 

Information strömmar hela tiden på ett eller annat sätt mellan konkur-
renter. Den forskning som visat detta har främst varit inriktad på infor-
mation kring innovationer och nya processer och produkter. Det är emel-
lertid tydligt att även annan information och kunskap strömmar mellan 
konkurrenter via mer eller mindre informella kanaler. Informa-
tionsöverföring kan ses såväl som skapare av samarbete som resultat av 
detta. På samma gång som överföring av sociala normer, attityder och 
värderingar är ett resultat av utbytet av individer och överföringen av 
information kan det sägas vara en förutsättning för de samma. Om inte 
två företag har en gemensam syn i de mer grundläggande frågorna kring 
hur en verksamhet skall drivas och om deras företagskulturer ligger 
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ljusår ifrån varandra är förutsättningarna för samarbete föga gynnsamma. 
(Easton, Arajou, 1992) 

1.3.2 Marknadsföringssamarbete på turistdestinationer 
Den typ av samarbete som kanske är mest frekvent och betydelsefullt på 
landets olika turistdestinationer och som därför även är det som kommer 
vara mest väsentligt för denna studie är marknadsföringssamarbetet på 
dessa turistdestinationer. 

Palmer och Bejou (1995) som skriver om just detta har spårat tre anled-
ningar till varför man bör inleda och delta i ett marknadsföringssamar-
bete och två möjliga ursäkter för de företag som väljer att stå utanför det-
ta samarbete.  

Den första anledningen är skalfördelarna som följer av samarbetet. Det 
är svårt för en enskild aktör att med hjälp av de ringa medel den kan läg-
ga på marknadsföring få något större genomslag på en omfattande mark-
nad. En gemensam marknadsföringsinsats, där flera aktörer går ihop och 
satsar pengar, kan däremot nå större framgångar. En sådan mark-
nadsföringsåtgärd kan så att säga sätta en destination på kartan på ett helt 
annat sätt. Den andra anledningen som är lite mer komplicerad är att det 
skapas ett slags grupptryck från de som redan är med i samarbetet. Det är 
nämligen svårt att urskilja vilka som deltar och inte deltar i den destina-
tionsgemensamma marknadsföringskampanjen. Det ses därför inte på 
med blida ögon att åka snålskjuts på de andra aktörernas marknads-
föringsinsatser. Den tredje och sista anledningen är att aktören lättare kan 
uppnå sina mål genom att samarbeta med de övriga i mer långsiktig stra-
tegisk marknadsföring. Dels för att det överhuvudtaget är mer fördel-
aktigt att ha en samordnad marknadsföringsstrategi än många som strä-
var åt olika håll och dels för att det är lättare att söka samarbete med och 
stöd från den offentliga sektorn när man har en gemensam plan. (Palmer, 
Bejou, 1995) 

Den ena av de två möjliga ursäkterna för aktörer som väljer att stå utan-
för samarbetet är att man inte tror på möjligheterna till att vidare utveckla 
en hittills outvecklad eller mindre välutvecklad turistdestination. Den 
andra är att man på en välutvecklad destination tycker att det befintliga 
samarbetet redan är nog eller att stämningen i samarbetet är förtagen till 
följd av gamla oförrätter. (Palmer, Bejou, 1995) 
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1.4 Affärsrelationer 

Håkansson, Snehota (1995) poängterar hur viktiga affärsrelationerna är 
för ett företags framgångar. Studier har visat att framgångsrika företags 
utveckling till stor del beror på hur väl de sköter sina affärsrelationer. I 
många fall är det så att större delen av ett företags omsättning är helt re-
laterad till hur väl ett fåtal affärsrelationer fungerar. (Håkansson, Sneho-
ta, 1995) 

På samma sätt som, ”it takes two to tango”, förutsätter relationer att det 
finns minst två parter som står i kontakt med varandra. Man kan tycka att 
ordet relation borde vara reserverat för det förhållande som råder mellan 
en man och en kvinna eller mellan människor i största allmänhet. Alltef-
tersom man läser om relationer företag och organisationer emellan mär-
ker man emellertid hur mycket de liknar relationer människor emellan 
och hur viktiga just människorna är för företagens relationer. 

I praktiken kan man tala om två kategorier av relationer i ett industriellt 
nätverk. Antingen involverar relationen ekonomiska transaktioner eller 
ej. Relationen mellan en köpare och en säljare innehåller per definition 
en ekonomisk transaktion medan relationer mellan konkurrenter vanligt-
vis inte gör det. Hittills har de relationer innehållandes ekonomiska över-
föringar dominerat både teori och empiri om industriella nätverk och de 
direkta relationer som inte varit av den sorten har ofta ignorerats. Anled-
ningen till detta är att nätverksteorin till stor del vuxit fram ur interak-
tionsforskning som koncentrerats på köpar-säljar relationer. Ekonomiska 
relationer är dessutom mer lättdefinierade i och med att de kräver tydliga 
transaktioner mellan de inblandade. Dessa relationer är också mer synli-
ga, varaktigare och lättare att analysera. (Easton, Arajou, 1992) 

Även om affärsrelationers existens främst är affärsrelaterade är den per-
sonliga och mänskliga kontakt som alltid är inblandad mycket viktig för 
hur relationen ser ut. ”Machine-like relationships do not exist.” (Hå-
kansson, Snehota, 1995, s.10) Nästan alla affärsrelationer verkar byggas 
upp genom sociala och personliga kontakter. Personer inblandade i en 
affär skapar ofta en relation genom att bygga upp ett förtroende för och 
en tillit till varandra. Denna tillit utgör sedan en viktig grundbult i affärs-
relationen. Och det är sannerligen lättare att göra affärer med någon man 
har förtroende för. (Håkansson, Snehota, 1995) I somliga kulturer gör 
man inte alls affärer med människor man inte känner och i andra gör man 
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hellre affärer med de man känner än med de man inte känner. Även om 
vi nu är på väg mot en era med allt mer elektronisk och opersonlig kom-
munikation kommer de personliga relationerna att spela en stark roll 
även i denna så kallade IT:ns tidsålder. (Gummesson, 1995, b)  

Om det inte existerar en relation mellan köpande och säljande organisa-
tioner i ett industriellt system finns det heller inget nätverk. (Easton, 
Araujo, 1992) Om inte fotbollsspelarna i ett lag spelar bollen mellan var-
andra är det inte längre något lag. Detsamma gäller givetvis även för en 
turistorganisation eller andra icke industriella eller industriella nätverk. 
Om det inte existerar bindningar och relationer mellan aktörerna existe-
rar ej heller något nätverk. På detta sätt är relationer en beståndsdel utan 
vilken inget nätverk kan existera. Man skulle därför kunna tycka att det 
skulle räcka att studera de i nätverket ingående relationerna och se nät-
verket som en summa av alla dessa. Detta sätt skulle dock inte ge en rätt-
vis helhetsbild eftersom alla dessa relationer är beroende av varandra och 
hänger ihop i ett mycket komplext system. Icke desto mindre är det vik-
tigt att förstå vari relationer består, hur de fungerar, vilka faktorer som 
påverkar dem, och på vilket sätt de kan påverkas.  

1.4.1 Relationens beståndsdelar  
En relation är som begrepp tämligen luddigt och man kan fråga sig vad 
en relation egentligen består av. Easton, Araujo (1992) föreslår följande 
fyra beståndsdelar: gemensamma mål, ömsesidigt beroende, överens-
kommelser av olika sorter och parternas investeringar i relationen. 

• De gemensamma målen eller den gemensamma inriktningen är en 
förutsättning för att en relation överhuvudtaget skall komma i fråga. 
Företagen måste vara redo att samarbeta för att uppnå mål som lättare 
kan uppnås tillsammans. För att det skall bli en riktigt stark och gi-
vande relation krävs det dessutom att det i viss utsträckning råder ett 
komplementärt förhållande mellan parternas målsättningar. 

• Beroendet kan ses som priset man måste betala för fördelarna som en 
relation medför. Skall man dela risken med någon måste man även 
räkna med att utsättas för en viss kontroll och ett visst beroende. 
Även om detta beroende kan ses som en uppoffring kan det vara en 
tröst att det i en relation är ömsesidigt. Den andra parten upplever ett 
liknande beroende. 
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• En överenskommelse kan vara uttalad eller outtalad. Den behöver 
alltså inte vara skriftlig. Dessa överenskommelser skapar en slags 
förbindelse som är mer eller mindre stark. Kraftfullheten i överens-
kommelsen styr styrkan hos förbindelsen och bidrar därigenom också 
till relationens stabilitet. 

• Olika typer av investeringar som relationens parter gör i varandra kan 
naturligtvis även de utgöra en viktig och sammanbindande kompo-
nent i relationen. De är emellertid inte obligatoriska. En relation kan 
existera och fungera väl även utan ekonomiska förbindelser. Ju star-
kare ovan nämnda förbindelser är desto bättre klarar sig relationen 
utan ekonomiska förbindelser.  

1.4.2 Relationsfrämjande faktorer 
När det står klart att relationer är centrala för företag och organisationer 
undrar man lätt vilka krafter det är som skapar relationer, dels inom for-
mella grupper dels mellan dessa grupper. Baker (1992) har identifierat ett 
antal faktorer som styr behovet av relationsskapande samt delat in dem i 
följande tre grupper: uppgiftens utformning, organisationens känneteck-
en, och omgivande faktorer.  

På den lägsta abstraktionsnivån finner vi själva uppgiftens utformning 
och innehåll. Den kan på kort sikt kräva samarbete mellan olika grupper 
och på lång sikt relationer mellan de samma. Den ständiga kontakt mel-
lan expertgrupper av olika slag som krävs vid produktion av specialpro-
dukter, vare sig det handlar om varor eller tjänster, är ett exempel på det-
ta. Dessa relationer bör också vara flexibla eftersom varje ny kund kan 
medföra behov av samarbete med en helt ny uppsättning experter. (Ba-
ker, 1992) Turistbranschen utgör här ett utomordentligt exempel med 
sina i många fall individspecifika tjänster. Det krävs definitivt ett antal 
relationer för att till exempel ett hotell skall utöver kost och logi kunna 
erbjuda sina gäster såväl aktiviteter och sevärdheter som kultur och nö-
jen. 

Flera av en organisations kännetecken påverkar möjligheten till samar-
bete och relationer mellan individer, grupper och företag. Allteftersom 
gruppstorlekarna i en organisation ökar minskar sannolikheten för kon-
takter mellan de olika grupperna. Detta innebär att det är svårare att vid-
makthålla integrationen dessa grupper emellan ju större organisationen 
och grupperna blir. Storleken på organisationen påverkar också integra-
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tionen såtillvida att storlek är positivt korrelerad med differentiering som 
i sin tur är negativt korrelerad med integration. Ju större företaget blir 
desto fler och större grupper skapas genom differentiering av alla de slag 
– vertikal, horisontell och geografisk – och desto svårare blir det följakt-
ligen att integrera dessa grupper. Organisatoriska särdrag som däremot 
främjar integration är selektiv rekrytering där endast personer som tros 
passa en nätverksorganisation anställs, endast vagt definierade roller och 
ansvarsområden, öppna kontorslandskap samt en öppen och relations-
främjande företagskultur. (Baker, 1992) Det förhållande som gäller för 
gruppstorlekar inom ett företag torde också gälla för storleken på företag 
som utgör tänkbara parter för en relation. Turismen som präglas av små 
företag torde alltså ha en fördel eftersom det borde vara lättare att skapa 
relationer mellan dessa små företag. Eftersom företagen är små och 
många skapas också automatiskt många beröringspunkter dem emellan 
vilket ger grogrund för nya relationer. 

Som nämnts tidigare präglas organisationer av de förutsättningar som 
omgivande faktorer utgör. De organisationsformer som bäst anpassar sig 
till den omgivande verkligheten kommer att prestera bättre resultat än 
andra organisationer och har därigenom större möjlighet att överleva. 
Nätverksstrukturer passar bättre i föränderliga, turbulenta och komplexa 
miljöer än hierarkiska organisationer som är bättre lämpade för stabila 
och enkla omgivningar. De nämnda turbulenta miljöerna främjar därför 
integration, relationsskapande och nätverksbyggande. (Baker, 1992) 

1.4.3 Relationers beroende av varandra 
Ett företags viktigaste relationer har funnits vara sammankopplade på så 
sätt att det som händer i en av dessa viktiga relationer påverkar utform-
ningen av andra. Varje relation är bara en del av en större helhet. Det är 
naturligt att vad ett företag kan erbjuda i en relation beror på vilka andra 
relationer det har. Vad man kan erbjuda en kund beror givetvis på vilka 
leverantörer man har en relation till och hur goda dessa relationer är. Det 
är dock inte alla relationer som är sammankopplade. Det som händer 
mellan en aktör och någon av leverantörerna behöver inte nödvändigtvis 
påverka alla aktörens kunder medan det som händer i en relation till en 
kund mycket väl kan påverka relationen till en annan kund. Att känna till 
vilka ens affärsrelationer som är sammankopplade och på vilket sätt de är 
det är ett viktigt kriterium för att sköta alla sina affärsrelationer på ett så 
bra sätt som möjligt. (Håkansson, Snehota, 1989) 
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Eftersom vi konstaterat att stora delar av ett företags affärsrelationer är 
sammankopplade med varandra och i och med att alla företag har flera 
relationer innebär detta att företagen och dess affärsrelationer är serie-
kopplade. Ett företags relation med ett annat företag kan alltså vara bero-
ende av två helt andra företags relationer till varandra. Denna seriella 
sammankoppling av relationer och företag visar på en struktur - ett nät-
verk som kan vara mer eller mindre organiserat. (Håkansson, Snehota, 
1989) De allra flesta företag kan alltså sägas ingå i ett slags nätverk där 
relationer är seriekopplade och därmed beroende av varandra. Det räcker 
alltså inte att undersöka varje relation för sig utan man måste se till den 
helhet de ingår i. För att kunna göra detta bör man emellertid ha klart för 
sig vad ett nätverk och en nätverksorganisation egentligen är. 

1.5 Nätverk 

Om man säger att det krävs minst två parter för att skapa en relation kan 
man säga att det krävs ett flertal relationer för att skapa ett nätverk. 
”Nätverk uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbe-
skrivbara.” (Gummesson, 1995, b, s. 17) Frågan är bara vad som egent-
ligen gör ett antal komplexa relationer till ett nätverk, och vad som sedan 
säger att detta är en nätverksorganisation. Man kan nog utan att överdriva 
säga att de flesta människor har ett stort antal relationer till såväl andra 
medmänniskor som till företag och organisationer. Gör detta dem till del-
tagare i nätverk? Är vi kanske i själva verket alla vandrande nätverks-
organisationer utan att vi själva vet om det? Detta är några av fundering-
arna som skall behandlas i detta avsnitt. Först beskrivs emellertid den 
organisatoriska utveckling som lett fram till skapandet av nätverksorga-
nisationer. 

1.5.1 Vägen fram till nätverksorganisationen 
Efter den industriella revolutionen har ett stort antal organisationsformer 
utvecklats och prövats. Likt alla organisationsformer har de utvecklats 
som svar på förändringar i den verklighet som omger organisationerna. 
De delas i huvudsak in i fyra grupper: funktions-, divisions-, matris- och 
nätverksorganisationer. Funktionsorganisationen växte fram under 1800-
talets slut och den hade sin blomstringstid under början av 1900-talet. 
Det klassiska exemplet på en sådan organisation är Ford vars karaktärs-
drag på den tid de tillverkade sin T-Ford passade perfekt in på den före-
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tagsbild som mest gynnas av en funktionsorganisation, nämligen: ett 
produktionsinriktat företag som satsar på standardiserade produkter, hög 
volym och låga kostnader. (Miles, Snow,1992 ; Achrol, 1997) När före-
tagen så småningom växer och differentieras är det vanligt att funktions-
organisationen byts ut mot en divisionsorganisation (Bruzelius, Skärvad, 
1995). Den utveckling som ägde rum på marknaden efter 2:a Världs-
kriget och innebar att efterfrågan blev mer nyanserad och att kravet på en 
större mångfald i produktutbudet ökade bidrog även den till den divisio-
naliserade organisationens frammarsch. Eftersom varje division ges möj-
lighet att rikta sina resurser och ansträngningar mot ett visst segment av 
kunder och på en grupp av de allt fler produkterna var denna organisa-
tionsform bättre lämpad att möta kundernas och marknadens skiftande 
behov. (Achrol, 1997) Allt eftersom marknadens preferenser och företa-
gens produktionsteknologi blev mer komplicerade började även denna 
organisationsform visa på uppenbara brister. Den främsta bristen visade 
sig i överlappningar i form av att flera avdelningar och personer inom 
samma företag men i olika divisioner gjorde mer eller mindre samma 
saker utan att samordningen dem emellan fungerade alls. Som ett försök 
till en lösning av detta problem utvecklades under 60- och 70-talet ma-
trisorganisationen. Den är en organisationsform som kombinerar två and-
ra organisationsformer, vanligtvis funktions- och divisions (Miles, Snow, 
1992), men det kan även röra sig om två divisionsorganisationer eller en 
funktions- och en projektorganisation. Matrisorganisationen har existen-
sen av dubbla beslutsvägar och dubbelt resultatansvar som sitt adelsmär-
ke. Syftet är att öka kommunikationen i företaget generellt samt, enligt 
Achrol (1997), i synnerhet mellan marknadsförare och utvecklings- samt 
produktionspersonal. (Bruzelius, Skärvad, 1995). 

Under 80-talet började man återigen kunna skönja en ny trend inom or-
ganisationsbyggandet. Existerande företag började skära i sina led för att 
koncentrera sig på sina huvudprodukter och göra det man var bäst på. 
Andra aktiviteter och processer kontrakterade man ut till andra företag 
med vilka man skrev samarbetsavtal av olika slag. Företag som var i färd 
med att etablera sig undvek tillväxt genom vertikal integration och allie-
rade sig istället med fristående underleverantörer och distributörer. (Mi-
les, Snow, 1992) På detta sätt har under 80- och 90-talet olika organisa-
tioner, som svar på en allt turbulentare, mer konkurrensutsatt och global 
omgivning, gått från centralstyrda hierarkier till mer flexibla och anpass-
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ningsbara strukturer. Ett samlingsnamn för dessa nya typer av organisa-
tioner är nätverksorganisationer. Eftersom den miljö som omger dessa 
organisationer fortsätter att utvecklas i samma riktning som tidigare är 
det högst sannolikt att dessa organisationer kommer att bli allt fler fram-
över. Storskalighetens fördelar kan inte längre uppväga det försprång 
nätverkets dynamik och förmåga till snabb omvärldsanpassning ger 
(Wills, 1994; Walker, 1997) 

1.5.1.1 Oenighet kring definitioner 

Lika stor som enigheten i litteraturen är om att nätverk och nätverksor-
ganisationer är framtidens melodi är oenigheten i densamma om vad ett 
nätverk egentligen är. Nätverk är ett ord som dyker upp allt oftare i såväl 
facklitteratur och dagspress, som i vardagliga samtal. Det är ett uttryck 
som används inom många olika områden och har kommit att beskriva 
från varandra vitt skilda fenomen. Litteratursökningar på ordet nätverk 
kan rendera i information om de mest skilda ämnesområden. Just nu ver-
kar ordet användas framförallt inom datavärlden där man talar om nät-
verk i betydelsen av elektroniska data och kommunikationssystem - sy-
stem av sammankopplade datorer antingen internt inom företaget eller 
mer globalt i form av Internet. Inom socialantropologin studerar man de 
sociala nätverk som olika människor omger sig med. Hit kan man också 
räkna kontaktskapande organ och brödraskap som till exempel Odd Fel-
low och Rotary. Termen används också om stora nationalekonomiska 
system av modell Silicon Valley. Sist men inte minst brukas uttrycket 
även om företagsekonomiska företeelser som multinationella koncerner, 
små entreprenörsföretag och olika grupperingar av till varandra relatera-
de företag i största allmänhet. Det breda spektrum av företeelser termen 
nätverk används för att beskriva gör det än svårare att prestera en god 
definition av vad en nätverksorganisation egentligen är. 

En skola som kommit förhållandevis långt vad gäller definitionen av vad 
ett nätverk är och hur det fungerar är Uppsalaskolan, som företräds bland 
annat av Håkansson, Johansson (1985). Den inriktar sig på industriella 
nätverk. Nedan följer en summering av denna skolas sätt att se på nät-
verk. 

1.5.2 Nätverksmodellen 
En modell av hur ett nätverk ser ut och fungerar som används flitigt i 
litteraturen särskilt i Sverige och Europa är den nätverksmodell som Hå-
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kansson Johansson arbetade fram redan 1985 (Håkansson, Johansson, 
1985). Den beskriver industriella nätverk, men har även använts som 
grund för undersökningar av nätverk inom andra sektorer. Även om in-
dustriella nätverks likhet med nätverk inom till exempel servicenäringen 
inte på något sätt är total finns det likheter som gör en redovisning av 
denna nätverksmodell meningsfull. Modellen beskriver nätverket som 
bestående av tre delar - aktörer, aktiviteter och resurser- vilka illustreras 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.3: Nätverksmodellen (Håkansson, Johansson, 1985, Egen över-
sättning) 

1.5.2.1 Aktörer  

Ett industriellt nätverks aktörer finns på flera organisatoriska nivåer och 
kan antingen vara individer, grupper av individer, delar av företag, före-
tag eller till och med grupper av företag. I och med detta kan en nät-
verksaktör också vara en del av eller ingå i en annan av nätverkets aktö-
rer. (Håkansson, Johansson, 1985) 

Aktörerna har följande fem kännetecken: 
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ter. De bestämmer själva eller tillsammans med andra aktörer vilka akti-
viteter de skall utföra och hur dessa skall utföras. Sen bestämmer de ock-
så vilka resurser de skall använda under utförandet av nämnda akti-
viteter. 

För det andra bygger de relationer med andra aktörer. Det nätverk av re-
lationer som på så vis byggs upp ger aktörerna tillgång till andra aktörers 
resurser. Detta för oss till det tredje kännetecknet. 

De baserar sina aktiviteter på direkt eller indirekt kontroll över resurser, 
men även på den kunskap de besitter. Direkt kontroll har de över de re-
surser som de själva äger medan indirekt kontroll baseras på de ovan 
nämnda relationer de lyckats bygga upp. Den indirekta kontrollen, över 
de resurser som de aktörer de har en relation till äger, uppstår genom det 
beroendeförhållande som existerar aktörerna emellan. Eftersom nätverket 
ofta består av aktörer på olika organisatoriska nivåer uppstår lätt osäker-
het och delade meningar om vilken aktör som egentligen har direkt kon-
troll över resursen i fråga eller vilka resurser som egentligen kontrolleras 
av en viss aktör. 

För det fjärde kan man generellt säga att aktörerna är målorienterade och 
oavsett aktörens egna specifika mål är ett av målen att öka sitt inflytande 
över nätverket. Detta för att kontroll över nätverket kan användas för att 
uppnå andra mål man har. Ökad kontroll över nätverket uppnås genom 
att öka sin kontroll över resurser och aktiviteter. Kontrollen över aktivi-
teter ökas genom fördjupad kunskap och ökad kontroll över resurser. Att 
utvidga sin resurskontroll är en fråga om att öka sin direkta kontroll och 
att försöka påverka sin indirekta kontroll i en positiv riktning. Detta sker 
dels på så sätt att man, genom att skaffa fler relationer och förstärka de 
man redan har, ökar sitt eget inflytande över andra aktörers resurser och 
dels på så sätt att man minskar andras indirekta inflytande över ens egna 
resurser genom att öka sin egen självständighet. 

Slutligen har aktörerna olika kunskap om andra aktörer, resurser och ak-
tiviteter i det egna nätverket. Ju närmre en aktör, resurs eller aktivitet 
befinner sig i nätverket desto bättre kännedom har man naturligtvis om 
den. Denna kännedom uppstår vanligtvis genom erfarenheter från aktivi-
teter i nätverket. Olika aktörer har således kännedom om olika delar av 
nätverket, men även för de aktörer som har erfarenheter och uppfatt-
ningar av samma del av nätverket behöver erfarenheterna inte nödvän-
digtvis vara identiska. (Håkansson, Johansson, 1985) 
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Kontrollen över nätverket är naturligtvis inte jämnt fördelat, dels för att 
aktörerna är så olika i storlek och tillhör olika organisatoriska nivåer men 
även för att det pågår en ständig konkurrens om nätverkskontrollen. När 
en aktör lyckas utöka sin kontroll innebär det att en annan eller några 
andra förlorar lite av sin kontroll, men kanske också att ännu en annan 
stärker sin kontroll. Aktörerna har följaktligen i viss mån intressen som 
står i konflikt med varandra men i viss mån även gemensamma intressen. 
Det är i denna ständiga kamp som utspelas både inom och mellan aktö-
rerna som relationer och kunskap utgör skillnaden mellan att vinna eller 
förlora nätverkskontroll. (Håkansson, Johansson, 1985) 

1.5.2.2 Aktiviteter 

Nätverkets aktiviteter uppstår när en eller flera aktörer skapar, utvecklar, 
kombinerar eller utbyter resurser. Sådana aktiviteter skulle kunna vara 
inköp, marknadsföring, produktion, transporter och kvalitetsförbättring-
ar. Dessa aktiviteter bör inte ses som enskilda händelser utan som sam-
manlänkade delar av en kedja vilket leder till omfattande koordinerings-
behov. (Håkansson et al, 1993) Man kan tala om två typer av aktiviteter 
där transformationsaktiviteter oftast kontrolleras av en enskild aktör me-
dan överföringsaktiviteter, som fungerar som en länk mellan olika trans-
formationsaktiviteter, kontrolleras av två eller flera aktörer. De senare 
aktiviteterna påverkas därför i större grad av de inblandade aktörernas 
relation till varandra. De sammanlänkade aktiviteterna skapar hela akti-
vitetscykler som aldrig helt kan kontrolleras av en enda aktör. Aktörerna 
blir på så vis genom dessa cykler beroende av varandra. Det är dock värt 
att poängtera att ingen aktivitet och därigenom ingen aktör i långa loppet 
är oumbärlig. Om någon aktör och därmed hans aktiviteter faller ifrån 
kommer antingen de omkringliggande aktiviteterna förändras på ett så-
dant sätt att de ersätter de moment som han tidigare utförde eller så kan 
han och hans aktiviteter ersättas av någon annan aktör som utför liknande 
aktiviteter. Detta nätverk av aktiviteter är således ständigt i förändring 
och är alltså aldrig perfekt. Det finns alltid omstruktureringar, tillägg och 
förbättringar att göra. (Håkansson, Johansson i Axelsson, Easton, 1992) 

1.5.2.3 Resurser 

För att genomföra ovan nämnda aktiviteter behöver man resurser. Dessa 
resurser kan antingen vara fysiska, finansiella eller personella. Det hand-
lar alltså om till exempel råmaterial, anläggningar, aktier, kontanter, dis-
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tributionskanaler, personalens kunskap, erfarenhet och relationer och så 
vidare. Resurserna i fråga kan ägas av en eller flera aktörer direkt eller 
indirekt. (Håkansson et al, 1993) 

Ur nätverkshänseende brukar resurserna ses som heterogena. Använd-
ningsområdet för och värdet av en resurs beror helt på hur den kombine-
ras med andra resurser, i vilka aktivitetscykler den används och i vilka 
relationer den nyttjas. Ju mer svårtillgänglig och speciell en resurs är des-
to attraktivare är den. Detta leder till att ett större antal aktörer kommer 
att göra större ansträngningar för att få direkt eller indirekt kontroll över 
den. Att ha kontroll över en sådan resurs innebär således en stor fördel i 
relationsbyggandet. Resurser som finns i överflöd blir däremot mindre 
intressant att kontrollera. (Håkansson et al, 1993) 

Resursernas heterogenitet gör kunskapen om dem och erfarenheten av 
användandet av dem än viktigare. Har man stor erfarenhet och goda kun-
skaper ökar naturligtvis förmågan och möjligheten att använda dessa he-
terogena resurser på ett så förmånligt sätt som möjligt just genom att 
kombinera dem med rätt resurser och genom att använda dem till de rätta 
aktiviteterna i de rätta relationerna. När heterogena resurser kombineras 
på nya sätt genereras ny kunskap och nya erfarenheter vilket i sin tur le-
der till nya förbättrade kombinationer och andvändningsområden. Dessa 
förbättringar leder sedan lätt till förändringar av aktivitetscykler, relatio-
ner och till slut av hela nätverk. Eftersom resurserna är heterogena föder 
förändring hela tiden ny förändring och utveckling föder utveckling. 
(Håkansson et al, 1993) 

1.5.3 Olika typer av nätverksorganisationer  
Som tidigare nämnts råder oenighet om vad en nätverksorganisation 
egentligen är. Alltmedan detta är fallet kommer olika författare försöka 
bidra med sin beskrivning eller sin kategoriseringsnyckel. Den ovan be-
skrivna nätverksmodellen är som sagt framarbetad ur och riktad till in-
dustriella nätverk. Turistiska nätverk kan knappast anses som industriel-
la. Det är därför intressant att se hur andra ej helt industriellt inriktade 
forskare behandlat nätverksbegreppet.  

1.5.3.1 Nätverk eller nätverksorganisation 

Baker och Achrol betonar vikten av att skilja mellan nätverk och nät-
verksorganisationer. I deras mening består alla företag av interna nätverk 
och så gott som alla företag av idag ingår dessutom i något slags externt 
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nätverk. De är beroende av att interagera med ett nätverk av externa ak-
törer för att få tillgång till resurser och för att kunna avsätta sina produk-
ter. Dessa förhållanden gör emellertid inte automatiskt alla företag till 
nätverksorganisationer. ”The network organization is a specific organi-
zational type, but the mere presence of a network of ties is not its distin-
guishing feature.” (Baker, 1992, s. 399). En nätverksorganisation utmär-
ker sig snarare i form av kvaliteten på de relationer nätverket bygger på 
samt genom de gemensamma värderingar som härskar i nätverket. Rela-
tionerna karaktäriseras av långsiktiga ohierarkiska förbindelser; mång-
faldiga roller och ansvarsområden; ömsesidighet och känsla av samhö-
righet. (Achrol, 1997) Även strikt hierarkiska organisationer består av 
mönster av relationer även om dessa är av en mer rigid typ och framför-
allt sträcker sig vertikalt. Ett nätverk som däremot karaktäriseras av flex-
ibilitet i sina relationer som till störst del är av den laterala sorten är 
närmre det som kallas nätverksorganisationer. Den viktigaste ingredien-
sen i en nätverksorganisation är en omfattande integration över formella 
gränser. (Baker, 1992) 

1.5.3.2 Horisontellt eller vertikalt nätverksskapande 

Ching et al (1996) har koncentrerat sig på att kategorisera nätverksorga-
nisationerna efter hur de uppkommer eller skapas. Det finns två tillväga-
gångssätt företag kan använda när de skall skapa ett nätverk – det verti-
kala och det horisontella. Vertikalt nätverksskapande initieras ofta av 
vertikalt integrerade företag som vill minska sina overheadkostnader an-
tingen genom att skära ned i den egna verksamheten och knyta fristående 
underleverantörer och distributörer till sig genom så kallad outsourcing 
eller genom att göra de interna avdelningarna till mer fristående och au-
tonoma enheter som är knutna till huvudföretaget. Det horisontala tillvä-
gagångssättet karaktäriseras istället av specialiserade företag som sluter 
sig samman i strategiska allianser för att skapa ett mervärde. Det som är 
gemensamt för båda dessa alternativ är att företagen genom att undvika 
uppköp stärker sin position utan att man ökar risken nämnvärt. (Ching et 
al, 1996) 

1.5.3.3 Uppsplittring eller sammanslutning 

En annan författare som är inne på samma spår är Wills (1994), skillna-
den är bara att han inte koncentrerar sig på tillkomsten av dessa olika 
nätverksorganisationer utan snarare jämför de två sorters organisationer 
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som blir resultatet av de två ovan nämnda processerna. Han ser nätverk 
som en term som används om två samtidiga organisatoriska fenomen 
som på ytan verkar lika. Om man går på djupet av dem ser man dock att 
de är väldigt olika. (Wills, 1994) 

Det ena fenomenet består av den trend som innebär att stora organisatio-
ner som förut använt sig av en matrisorganisation går ett steg längre och 
splittrar upp företaget i ett större antal mer eller mindre självständiga en-
heter som ändå hålls samman under företagets paraply. (Feneuille, 1990) 
Det andra fenomenet, som inte alls har sitt ursprung i stora organisatio-
ner, består av en sammanslutning av individer som beslutat sig för att 
arbeta tillsammans för att på ett eller annat sätt uppnå gemensamma mål. 
För att lättare kunna uppnå dessa mål är man villig att ta risken det inne-
bär att öppna sig för andra och kanske låta sig styras av någon annan med 
förhoppning att det gemensamma intresset skall vara det som i längden 
kommer att hålla nätverket på rätt spår. (Snow et al, 1992) 

Skillnaden mellan de två fenomenen är att det första försöker få en redan 
befintlig stor organisation att fungera bättre och bli flexiblare och mer 
dynamisk för att lättare och snabbare kunna reagera på omgivningens 
förändringar, medan det andra består av aktörer som inte alls har någon 
önskan att tillhöra en stor organisation. De är entreprenörer som slutit sig 
samman för att uppnå ett mål som man för tillfället har gemensamt. Så 
fort det gemensamma målet förlorar sin glans kan nätverket upplösas 
annars kan var och en av aktörerna lämna nätverket när man inte längre 
är överens med nätverkets mål. (Wills, 1994) 

1.5.3.4 Fyra typer av nätverksorganisationer 

Snow (1997) väljer att kategorisera typerna av nätverksorganisationer 
genom att ställa och besvara följande frågor:  

Är nätverket en del av ett företag eller består det av flera företag?  

Omfattar nätverket en industri eller flera industrier?  

Är nätverket stabilt och långsiktigt eller av mer temporär typ? 

När man funderat över vilka svar dessa frågor skulle få om man använde 
dem på en specifik nätverksorganisation skulle man kunna placera in 
organisationen någonstans i nedanstående matris.  
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Figur 1.4: Olika kategorier av nätverksorganisationer. 

Genom att besvara de första frågorna kan man placera in organisationen i 
en av kvadraterna. Genom att besvara den tredje frågan kan man sedan 
placera organisationen i någon av trianglarna i aktuell kvadrat. På så vis 
skulle man i teorin kunna definiera åtta olika typer av nätverksorganisa-
tioner. Den ena kvadraten faller emellertid i princip bort i och med att det 
är svårt att ha en organisation som omfattar endast ett företag men flera 
industrier. En triangel som faller bort i praktiken är den som represente-
rar en instabil nätverksorganisation bestående av ett enda företag. Det ter 
sig orimligt att ett företag som försöker effektivisera sin verksamhet ge-
nom att dela upp sitt företag i mer självständiga enheter, som dock fortfa-
rande utgör en del av företaget, skulle vara en särskilt instabil nätverks-
organisation. Det är mer förståeligt att ett nätverk som består av flera 
företag skulle kunna vara instabilt och flexibelt i det att nya konstellatio-
ner av företag bildas efter behov. Efter att ha studerat nätverkslitteraturen 
märker man också att en annan triangel som i princip faller bort är den 
som representerar instabila nätverksorganisationer som består av flera 
industrier. Av de exempel som nämns finns inga som passar in i denna 
kategori. Kvar blir alltså i praktiken fyra trianglar som representerar fyra 
olika typer av nätverksorganisationer. 

Dessa fyra kategorier stämmer väl överens med de fyra kategorier av 
nätverksorganisationer som Achrol (1997) beskriver. Han definierar en 
nätverksorganisation på följande sätt. ”a network organization is distin-
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guished from a simple network of exchange linkages by the density, mul-
tiplexity and reciprocity of ties and a shared value system defining mem-
bership roles and responsibilities” (Achrol, 1997, s. 59) 

Utifrån denna definition delar Achrol (1997) upp nätverksorganisationer 
i följande separata typer – Internal Market-, Vertical Market-, Opportuni-
ty och Intermarket Networks. (Achrol, 1997) 

Ett Internal Market Network är en firma som är organiserad i mindre in-
terna enheter som opererar som egna resultatenheter vars köp av, försälj-
ning till och investeringar i andra interna och externa enheter är resultat 
av enheternas egna beslut, men sker på villkor som dikteras av markna-
den och enligt firmans policy. (Achrol, 1997) Som exempel kan nämnas 
ABB Asea Brown Boveri som består av cirka 1000 företag, uppdelade i 
37 affärsområden samt 4 segment, som är spridda över hela världen och 
driver sina verksamheter mycket självständigt och har ett omfattande 
eget resultatansvar. (Miles, Snow , 1994; http://www.abb.ch/abbgroup/ 
brief/history.htm) 

Ett Vertical Market Network är en organisation som består av direkta 
leverantörs- och distributions relationer som bundits samman kring en 
central organisation som är bäst lämpad att övervaka och hantera de till-
fälligheter som nätverksdeltagarna utsätts för på en viss marknad. Denna 
typ av marknad är snarast en funktionell allians där varje deltagare ge-
nom att vara specialiserad inom sitt område bidrar till nätverkets effekti-
vitet. De som står för produktionen är specialister inom sitt gebit på 
samma sätt som distributörerna är det inom sitt. Detta kan få denna nät-
verkstyp att i mångt och mycket likna en divisionsorganisation där varje 
division emellertid utgörs av ett eller ett antal företag. (Achrol, 1997) 
Miles och Snow (1992) som föredrar att kalla denna form för stabila nät-
verk nämner Nike som exempel. Nikes huvudkompetens är marknadsfö-
ring och produktutveckling medan man knyter andra företag till sig som 
specialiserat sig på tillverkning och distribution. (Miles, Snow, 1994) 

Opportunity Networks är mer flexibla och består av en uppsättning före-
tag som specialiserar sig på några speciella produkter, eller tjänster och 
samlas, skingras och återsamlas i samband med vissa projekt och pro-
blem. Företagen är oftast organiserade kring ett centralt informations- 
och sambandsföretag som fungerar som marknadsförare, mäklare och 
som styr nätverksbeteendet. Kvaliteten på dess marknadsinforma-
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tionsnätverk utgör dess största resurs i denna koordinering. Många av 
dessa nätverksorganisationer använder sig av elektronisk nätverkskom-
munikation för att uppnå en så snabb och effektiv kommunikation som 
möjligt. (Achrol, 1997) Här kan Dell Computer Corporation, som är en 
mycket framgångsrik aktör på PC marknaden, nämnas som exempel. De-
ras främsta karaktärsdrag är deras kundnärhet. Genom att ha kontakt med 
ett stort antal underleverantörer och distributörer plockar man ihop dato-
rer efter kundernas önskemål. Kunderna kan alltså själva specificera vil-
ka komponenter man vill att datorerna skall innehålla. Allt eftersom kun-
dernas önskemål varierar förändras nätverket genom att man engagerar 
olika samarbetspartners. Nätverket kan således kategoriseras som flexi-
belt och instabilt. (Miles, Snow, 1994) 

Intermarket Networks definieras som institutionaliserade sammanslut-
ningar mellan företag från olika industrier och de med dessa företag ge-
nom vertikala utbyten relaterade företag. Dessa sammanslutningar ka-
raktäriseras av nära relationer vad gäller resursdelning, strategiskt be-
slutstagande, kultur och identitet samt av periodiska mönster av gemen-
sam handling. Denna form av nätverksorganisationer förekommer fram-
förallt i Sydkorea och Japan och kallas där chaebol och keiretsu och be-
står av företagsgrupper som kommer från, i många fall, till varandra ore-
laterade industrier. Dessa grupper är ofta uppbyggda kring en eller flera 
finansiella institutioner. Eftersom företagen här ofta är knutna till varand-
ra dels genom resursdelning och gemensam kultur och dels av ömsesidi-
ga investeringar kan även denna modell räknas till de mer stabila nät-
verkstyperna. (Achrol, 1997; Gerlach, 1992) 

Om man tar de delar som återstår av matrisen som beskrivits ovan kan 
man se att Achrols (1997) fyra kategorierna passar väl in i den. Detta 
illustreras av nedanstående figur. 
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Figur 1.5: Achrols fyra nätverkstyper 

1.5.4 Anledningar till att ingå i ett nätverk  
Enligt Smith Ring (1996) är den huvudsakliga anledningen till att aktörer 
bildar eller skapar nätverk att de vill dela värdefull information och kun-
skap med andra företag, bygga upp ett förtroendekapital hos de andra 
medlemmarna samt så småningom tillsammans arbeta för att uppnå indi-
viduella och gemensamma mål. (Smith Ring, 1996) 

1.5.4.1 Information 

Information är en kraft som ger möjlighet till att få hjulen att snurra. Det 
är emellertid upp till den som tar emot informationen att se till hur fort 
hjulen skall snurra. Somliga företag skräms av det allt snabbare informa-
tionsflödet. Det är något man känner att man inte kan kontrollera och 
därför vill bromsa. Man vill inte ta del av de nya tankar och idéer som 
växer fram i det snabba flödet. I dessa företag får informationen en låg-
prioriterad roll. Har man en positiv inställning till information kan detta 
ständiga och allt snabbare flöde vara till stor nytta och stimulera nya idé-
er och visioner samt ge en bättre helhetssyn på relevanta problem. (Al-
ström, Höglund, 1995) 

Sunt förnuft och erfarenhet säger oss att i en instabil och föränderlig situ-
ation som den av idag är möjligheten att vara dynamisk och att röra sig i 
rätt riktning beroende av förmågan man har att upptäcka de små indika-
tioner som ges om i vilken riktning utvecklingen och marknaden är på 
väg. Detta gör man genom att ha så många och känsliga känselspröt som 
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möjligt riktade ut mot omgivningen. Denna förmåga är visserligen värde-
lös om man inte samtidigt har en förmåga att förvalta den mottagna in-
formationen. (Feneuille, 1990) 

Att tillhöra ett nätverk medför onekligen stora informationsföredelar. 
Dessa är ibland så stora att de är tillräckliga för att ett företag skall vilja 
vara medlem av ett nätverk. De olika fördelarna kan delas in i tre former: 
tillgång, timing och referenser. (Burt, i Nohria, Eccles, 1992) 

Att tillgången till information ökar i takt med att man knyter ett allt stör-
re nät av relationer till sig är uppenbart. Varje relation ger såväl direkt 
som indirekt access till information. Direkt tillgång får man till den in-
formation som partnern i fråga sitter på och indirekt dito får man till den 
information som finns att tillgå i denna partners olika relationer. Samti-
digt som nätverket kan hjälpa till att förse medlemmarna med informa-
tion fungerar det också som ett slags informationsfilter. De inblandade är 
mer eller mindre medvetna om vilken information vilken aktör är intres-
serad av och kan därför genom att sålla i den information de har tillgång 
till förse varandra med de delar de finner intressanta. (Burt, i Nohria, 
Eccles, 1992) 

Partnernas kunskap om varandras situation, intressen och verksamhet 
bidrar även till de kan ge varandra informationen i rätt tid. Denna timing 
som är oerhört viktig innebär att man får viktig information i ett tidigt 
skede. Det är exempelvis för en aktieinvesterare betydligt intressantare 
att få reda på att börsen kommer att krascha i morgon än att den krascha-
de igår. Goda relationer gör att man får viktig information innan den når 
gemene man. (Burt, i Nohria, Eccles, 1992) 

Båda de hittills nämnda fördelarna härrör från direkt och indirekt infor-
mation som man får från sina kontakter, men dessa kontakter förmedlar 
även information i andra riktningen. Relationerna förmedlar information 
om dig, i förhoppningsvis positiva ordalag, till andra parter som du inte 
själv kan nå. De omnämner och refererar till dig när du inte själv är på 
plats. (Burt, i Nohria, Eccles, 1992) 

1.5.4.2 Kunskap   

De kunskaper som kan inhämtas genom att vara del av ett nätverk är en 
annan anledning till att ingå i ett sådant. Denna kunskap kan, vilket tyd-
liggörs nedan, vara mer eller mindre lättåtkomlig och mer eller mindre 
lättrörlig. En sak är i alla fall säker. Företag har ett behov av kunskap för 
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att utveckla, producera och marknadsföra varor och tjänster (Gum-
messon, 1995, b). 

”Kunskap förenar och förändrar. Kunskap ligger till grund för allianser, 
löser upp branschgränser och geografiska gränser, skapar nya teknolo-
giska förutsättningar” (Gummesson, 1995, b, s. 173).  

Badarocco (1991) skiljer på migratorisk och inbäddad kunskap. 
Migratorisk kunskap är enligt definitionen sådan kunskap som kan 
emigrera och immigrera genom att förpackas i böcker, videoinspelningar, 
ritningar eller på annat sätt. Sådan kunskap kan också flyttas genom att 
personal byter företag och tar med sig sitt kunnande. Inbäddad kunskap 
är svårare att förflytta. Den är som Badarocco (1991) säger inbäddad i 
”…specialized relationships among individuals and groups and in parti-
cular norms, attitudes, information flows, and ways of making 
decisions.” (Badaracco, 1991, citatet från s. 79) Den finns inte enbart hos 
individer grupper eller företag utan existerar även i relationerna mellan 
olika företag och till och med i relationer mellan företag och 
samhällsorgan. Som exempel nämner han Silicon Valley där kunskapen 
inom data och elektronik ligger inbäddad i geografin. Samma sak gäller 
till exempel Schweiz vad gäller klockor av hög kvalitet och Wall Street 
vad gäller finansiell kunskap. (Gummesson, 1995, b) 

Inbäddad kunskap kan också flyttas men det kräver att bärarna av den 
flyttar och att den miljö till vilken de flyttar är tillräckligt stödjande för 
att nära denna kunskap. För att skapa inbäddad kunskap krävs omfattan-
de kunskapsrelationer och nätverk. Kunskapen måste globaliseras och 
spridas på många personer. ”The discipline of team learning starts with 
’dialogue’… to the Greeks dia-logos meant a free flowing of meaning 
through a group, allowing the group to discover insights not attainable 
individually… Interestingly, the practice of dialogue has been preserved 
in many ’primitive’ cultures… but it has been almost completely lost to 
modern society.” (Senge, 1990, s. 10) För att få igång och underhålla 
kreativa processer och kunskapsutveckling krävs interaktion mellan indi-
vider och yrkesgrupper i tätt knutna nätverk. Det behövs en mötesplats 
där aktörerna kan interagera i form av att föra en dialog. Denna dialog 
innebär inlärande av existerande kunskap men samtidigt att man skapar 
ny kunskap. Man lär av andras kunskap och erfarenheter men lär samti-
digt ut den kunskap man själv besitter. På så sätt skapas ny aggregerad 
kunskap. (Gummesson, 1995, b) 
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1.5.5 Viktiga förutsättningar för fungerande nätverk 
När man fått en uppfattning om vilka olika typer av nätverksorganisatio-
ner som finns och lite av vad som karaktäriserar de olika typerna kan det 
vara intressant att se om det finns några gemensamma faktorer som är 
viktiga för att nätverket skall bli framgångsrikt på längre sikt. Nedan be-
handlas ett antal sådana faktorer och de har en mängd gemensamma be-
röringspunkter med det som tidigare nämnts om relationers bestånds-
delar.  

1.5.5.1 Mål och Visioner 

Wills (1994) som själv är ledare för en nätverksorganisation som skulle 
kunna bedömas vara ett ”opportunity network” betonar vikten av att hålla 
samman nätverket genom att hålla visioner och mål levande. Det är än 
viktigare i ett nätverk än i en vanlig hierarkisk organisation. Om inte må-
len finns där och delas av medlemmarna kommer dessa helt enkelt att 
droppa av. (Wills, 1994) Att hålla målen levande och gemensamma är 
speciellt svårt eftersom det också är essentiellt att nätverket rör sig fram-
åt och utnyttjar sin dynamik till att genomgå en ständig förändring. Det 
är centralt att nätverksledningen tillser att medlemmarnas nya idéer mot-
tas på bästa sätt och smidigt kan arbetas in i organisation. (Theuerkauf, 
1991) 

Hur entusiastiska medlemmarna är till nätverket som sådant är ett bra 
mått på hur bra nätverket fungerar. Nätverket finns där för de berörda 
medlemmarna och den entusiasm de känner är ett uttryck för hur högt de 
värderar att få vara delaktiga, hur värdefull de tycker interaktionen är och 
i hur stor utsträckning nätverket skapar några fördelar för dem. (Wills, 
1994) 

1.5.5.2 Tillit 

Enligt Achrol (1997) betonar nätverkskulturen starka lojalitetsprocesser i 
de vertikala relationerna och en stark dialog i horisontala relationer. Det 
viktiga i detta sammanhang är tillit och sociala normer.  

Ömsesidig tillit i en relation minskar risken för uppkomsten av opportu-
nistiska intentioner och kan på så vis minska behovet av strukturella kon-
trollfunktioner. Ett företags tillit till de i nätverket delaktiga företagen 
grundar sig i en tro på att de övriga företagen utan påverkan eller kontroll 
skall sträva mot gemensamma mål som på lång sikt är fördelaktiga för 
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alla medlemsföretag. Nivån av tillit i ett nätverk beror på i vilken ut-
sträckning varje medlem litar på de andra medlemmarnas uppriktighet, 
pålitlighet, lojalitet och just viljan att avstå från opportunistiskt beteende. 
Tilliten bygger till stor del dels på en vilja att ta risker, dels på uppbyg-
gandet av ett förtroende och dels på självstyrande och automatiska kon-
trollsystem. (Achrol, 1997) 

Eftersom tilliten inte ger några garantier utan snarare förhoppningar är 
det viktigt att företag som ger sig in i ett nätverk har en vilja att ta vissa 
risker och att de inte är rädda för att blotta strupen och bli lite sårbara. 
Att ta risker och att ha eller få förtroende för någon är två nära samman-
knutna fenomen. Om företag lyckats bygga upp ett ömsesidigt förtroende 
för varandra ökar vanligtvis automatiskt förtagens benägenhet till riskta-
gande beteende. Den process det innebär att bygga upp ett ömsesidigt 
förtroende är emellertid en tidskrävande sådan och lämpar sig därför inte 
när snabb handling krävs. Under sådana omständigheter lämpar det sig 
möjligen bättre att genom demonstration av sin villighet att ta risker visa 
sin vilja att lita på den andra parten i relationen. Det senare tillväga-
gångssättet går snabbare och kräver mindre tålamod men är givetvis ock-
så förbundet med en något större risk. (Achrol, 1997) 

Tillit i ett nätverk är lättare att uppnå och underhålla om nätverket består 
framförallt av aktörer på samma nivå och med samma status. Ett bra sätt 
att underhålla och förstärka tilliten är genom effektiv och smidig kon-
fliktlösning. Konflikter som uppstår skapar oro och motsättningar, men 
om de löses på ett bra sätt bidrar de ofta till att förstärka medlemmarnas 
engagemang i och förtroende för nätverket. (Achrol, 1997) Vad gäller 
konflikter kommer det ämnet behandlas närmre lägre fram.  

Även om sann tillit i själva verket inte alls låter sig sammankopplas med 
kontroll är det sant att ”trust does not mean blind trust”. Detta till trots 
kan man inte upprätta auktoritära formaliserade kontrollsystem där man 
bevakar varandra och varandras förehavanden och samtidigt tala om för-
troende och tillit. Man får istället lösa denna paradox genom att arbeta 
med en omfattande öppenhet de inblandade företagen emellan. Tilliten 
ökar om man hanterar all information, inklusive information om företa-
gens resultat och finansiella situation, med stor öppenhet. Denna öppen-
het får inte styras på auktoritärt sätt utan måste vara autonom och fungera 
genom medlemmarnas gemensamma välvilja baserad just på det ömsesi-
diga förtroendet. (Achrol, 1997, citatet från s. 66) 
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1.5.5.3 Sociala normer 

Förutom tilliten är ett antal olika sociala normer mycket viktiga för nät-
verkets och relationernas välbefinnande. Dessa normer kan sägas vara ett 
mönster av accepterade och förväntade beteenden och grundtankar som 
delas av medlemmarna i nätverket och därigenom skapar ett implicit re-
gelverk och socialt tryck. Fem sådana sociala normer är – solidaritet, 
ömsesidighet, flexibilitet, rollintegritet, och harmonisering av konflikter. 
Dessa normer utgör som sagt ett slags implicit regelverk, som i likhet 
med tillit inte kan upprätthållas enbart genom goda intentioner och stark 
tilltro. Även i fallet med sociala normer måste någon slags icke auktoritär 
självreglerad kontrollfunktion existera. För att upprätthålla normerna bör 
även vissa reprimander kunna utdelas. Dessa skall främst vara i form av 
sociala sanktioner. Den som inte håller sig till normerna bör automatiskt 
få det svårare att åtnjuta en viss status, göra anspråk på vissa roller, berö-
vas speciella privilegier eller dylikt. (Achrol, 1997) 

• Solidariteten är ett uttryck för känslan för samhörighet inom nätver-
ket. Den är en social norm som står för stabilitet, bevarande och 
ibland även för självuppoffring. Den skapas dels när man har stora 
gemensamma intressen och nära sammanknutna projekt i sina relatio-
ner, dels genom ”vi och de tänkande” där man fokuserar på fiender 
som finns utanför nätverket och sedan koncentrerar sig på att ena 
gruppen och dess krafter och skapa en slags solidaritet som kan an-
vändas som ett vapen mot dessa fiender. (Achrol, 1997) 

• Ömsesidigheten består av två viktiga delar. Den ena säger att man 
skall handla på ett sätt som gynnar den gemensamma saken och som 
därigenom på lång sikt är till fördel för alla involverade. Den andra är 
att man skall dela rättvist på såväl vedermödor som belöningar. An-
ledningen till att deltagare i ett nätverk eller parter i en relation träder 
in i dessa är för att de hoppas på ett positivt utbyte av något slag. I 
mer långsiktiga relationer där rollerna hela tiden förändras är det svårt 
att se till att bördor och belöningar hela tiden delas lika. Varje parts 
bidrag till relationen är dessutom svår att mäta. Här kommer tilliten, 
som nämnts ovan, in i bilden. För att en långsiktig relation skall vara 
ömsesidig krävs att man litar på och har förtroende för de andra par-
terna. (Achrol, 1997) 

• Flexibilitet krävs i långsiktiga relationer för att uppväga den bristande 
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informationen, och osäkerheten inför hur omgivningen och relationen 
kommer att se ut i framtiden. På grund av detta faktum måste man 
smidigt kunna anpassa roller, funktioner, praxis och handlingspro-
gram över tiden. Flexibilitet innebär i detta fall att företag är klarsynta 
nog att inse vilka anpassningar som behöver göras. Det innebär också 
att företagen gör dessa anpassningar i allas bästa intresse samt litar på 
att de anpassningar andra i nätverket ingående företag gör är i allas 
bästa intresse. (Achrol, 1997) 

• Rollintegritet i ett nätverk handlar främst om att respektera och inte 
kränka varandras roller. Det är viktigt att se till att acceptera och 
skydda medlemmarnas roller, affärsområden, kunder teknologi och så 
vidare från intern konkurrens eller uppköp. Nätverksintern konkur-
rens hotar medlemsföretagens integritet på ett sätt som också får kon-
sekvenser för tilliten, solidariteten, ömsesidigheten och flexibiliteten. 
(Achrol, 1997) 

• En relation består alltid av både samarbete och konflikter. Alltid när-
varande är konflikten om vem som drar störst nytta av relationen, 
men det föds även andra konflikter. Det är emellertid viktigt att det 
finns en bas av gott samarbete i relationen så att den inte urartar till 
ett nollsummespel där ingen ger en gnutta utan att få exakt lika 
mycket tillbaka. Om det finns en tradition av gott samarbete i relatio-
nen och om förtroendet och tilliten finns där brukar emellertid ett 
visst mått av konflikt vara nyttigt för relationen. (Håkansson, Sneho-
ta, 1989, s. 9) Harmonisering av konflikter är nödvändigt för att vid-
makthålla en långsiktig relation eller för att hålla samman ett nätverk. 
Om man skulle använda sig av ett transaktionstänkande skulle man 
lätt kunna lösa konflikter på ett hierarkiskt sätt eller med hjälp av 
stämningar och domstolar. I ett nätverk däremot är det av stor vikt att 
parterna är beredda att kompromissa i konfliktsituationer för att rädda 
den framtida relationen. Detta sker lämpligen via informella och soci-
ala kanaler. I lösandet av dessa konflikter genom kompromisser spe-
lar naturligtvis tilliten och samtliga ovanstående sociala normer en 
viktig roll och är i princip förutsättningar för att det överhuvudtaget 
skall vara möjligt. (Achrol, 1997; Ching et al, 1996) 
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2 TURISMFÖRETAGARNAS 
SYN PÅ 

NÄTVERKSSAMARBETET 
Kapitlet inleds med en presentation av studiens 
problemställning och syfte samt en kort sam-
manfattning av urval och tillvägagångssätt.1 
Denna inledning följs av en beskrivning av de 
båda undersökta turistdestinationerna och dess 
heltäckande samarbetsorganisationer. Sedan 
ges en inte alltför avslöjande beskrivning av re-
spondenterna. Den större delen av kapitlet äg-
nas åt att redovisa vad som framkommit under 
intervjuerna. 

2.1 Inledning 

Efter denna genomgång av litteratur och teorier väcks många frågor och 
funderingar om hur nätverk fungerar inom rese- och turismindustrin. Ef-
tersom medlemmarna i nätverket utgör själva grunden för nätverket och 
är centrala för dess funktionalitet är det särskilt intressant och viktigt att 
se hur dessa uppfattar nätverket och sin plats i det. Återstoden av studien 
kommer därför att koncentreras kring följande problemställning. 

Vilken syn har turismföretagare på sin destinations nätverk och vari 
grundar sig denna syn? 

Huvudsyftet med studien är alltså att beskriva och försöka öka förståel-
sen för ett antal turismföretagares syn på sin destinations nätverk. För att 
fylla detta huvudsyfte syftar studien även till att beskriva dessa företaga-

                                             
1 De läsare som är intresserad av en utförligare beskrivning av den teoretiska och praktiska 
metod som använts i studien hänvisas till bilaga 3, Metod. 
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res syn på samarbete, konkurrens, affärsrelationer och nätverk i allmän-
het. 

Studien ämnas inte leda till generaliserbara resultat utan snarare djuplo-
dande information och exempel på olika möjliga syner på destinationens 
nätverk. Därför användes ett strategiskt urval. De två destinationer som 
valts är Tärnafjällen och Funäsdalsfjällen. Intervjuer har genomförts med 
nio företagare som valdes ut med avsikten att intervjua såväl större som 
mindre företag och företag från olika branscher. Intervjuerna gjordes på 
plats hos företagarna och skedde med stöd av en intervjumall som skick-
ades ut tillsammans med ett introduktionsbrev en vecka innan intervju-
tillfället. Denna intervjumall var snarare vägledande än tvingande. Re-
spondenterna gavs möjlighet att tala om det de kände var relevant för de 
olika ämnesområdena. Detta gav intervjuerna mer en karaktär av djupin-
tervjuer än av strukturerade sådana.  

Särskilt i Funäsdalsfjällen men även i Tärnafjällen finns ett stort antal 
föreningar, klubbar och övriga organisationer som skulle kunna kallas 
nätverk. Denna studie begränsar sig till att behandla de nätverk som kan 
anses vara heltäckande för dessa destinationer.  

2.2 De två destinationerna 

2.2.1 Funäsdalsfjällen 
Funäsdalsfjällen är ett samlingsnamn för orterna Ramundberget, Bruks-
vallarna, Ljusnedal, Messlingen, Mittådalen, Tännäs, Fjällnäs, Hamra, 
Tänndalen och Funäsdalen. Tillsammans utgör dessa orter Sveriges tred-
je största skidområde. Områdets över havet högt belägna placering leder 
till att det tillsammans med Riksgränsen är Sveriges snösäkraste skidort. 
(http://www.herjedalen.se/turism/FUNASDALEN/MSTART.HTML)  

Området har en lång turistisk tradition och ses som Sveriges äldsta fjäll-
turismområde tack vare att Fjellnes Högfjellspensionat öppnade redan 
1882. Idag lever bygden uteslutande av turism. I området finns 23 000 
gästbäddar, av vilka större delen är privatägda. Det finns 17 hotell och 15 
stugbyar som drivs kommersiellt. De flesta företagen är av tradition små 
och lokalt ägda. (Anders Blomquist, 1997) 
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2.2.1.1 FunäsdalsFjäll AB 

Turismföretagen inom området har samarbetat i ett gemensamt bolag 
sedan 60- talet. Förut hette bolaget HärjedalsFjäll men har bytt namn och 
heter nu FunäsdalsFjäll AB. Bolaget har ett femtiotal aktieägare av 
mycket varierande storlek varav den största är en kommunal stiftelse som 
heter Tännäs Fritidsanläggningar och äger 40% av aktierna. Förutom 
aktieägarna finns ett antal marknadsföringsintressenter. Dessa intres-
senter samt aktieägarna betalar årligen en marknadsföringsavgift som för 
de stora anläggningarna är procentuellt baserad på omsättningen. De små 
serviceföretagen betalar emellertid bara en mindre fast avgift. Totalt får 
man in cirka 1,2 miljoner om året i form av marknadsföringspengar. 
Dessa växlas sedan upp med hjälp av diverse EU-, kommunala- och stat-
liga stödåtgärder. I slutändan blir den totala intäkten mellan 1,7 och 2 
miljoner. (Rolf Arne Ullaeus, 1997) 

Bolaget samordnar marknadsföring, utveckling, myndighetskontakter, 
bokning och turistbyråverksamheten för destinationen Funäsdalsfjällen. 
Turistbyrån drivs på uppdrag av kommunen. Marknadsföringen som sker 
för att sälja destinationen såväl nationellt som internationellt görs bland 
annat i form av annonser i dags- och fackpress, TV-reklam, mässbesök, 
samt produktion och distribution av kataloger och områdestäckande bro-
shyrer. (Rolf Arne Ullaeus, 1997) 

Förutom årsstämman hålls två årliga möten som kallas marknadsdagarna 
där samtliga medlemmar erbjuds möjlighet att ta del av information om, 
samt uttrycka sin åsikt om, den marknadsföring som gjorts ditintills och 
den som planeras framöver. Bolaget skickar även ut ett informationsbrev 
fyra till fem gånger per år. (Rolf Arne Ullaeus, 1997) 

2.2.1.2 FiFU (Föreningen Företagarna i Funäsdalsfjällen)  

För tjugo år sedan bildades Västra Härjedalens företagare. Denna ideella 
förening heter nu Föreningen Företagarna i Funäsdalsfjällen och samlar 
125 av destinationens totalt mellan 160 och 180 företag. Detta är egent-
ligen ingen direkt turismorganisation utan en ren företagarförening, men 
då bygdens näringsliv till 98% är beroende av turismen är det i princip 
samma sak. En av FiFUs uppgifter är att föra ut information som kan 
vara viktig för företagarna på destinationen. Detta gör man genom att tre 
till fem gånger per år skicka ut ett medlemsbrev samt genom att, förutom 
årsmötet, hålla två till tre medlemsmöten per år. Dessa möten försöker 
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man ge olika teman och man försöker även bjuda in gästföreläsare av 
någon sort. FiFu ordnar kurser och seminarier i bland annat skattefrågor, 
personalpolitik, ekonomisk redovisning och personlig utveckling, Det är 
också FiFUs avsikt att vara remissorgan mot Härjedalens kommun i eta-
blerings- och stödfrågor samt att vara påtryckningsgrupp mot olika myn-
digheter som vägverk, länsstyrelse och kommun. Verksamheten finan-
sieras av en medlemsavgift på 300 kronor per år. (Rolf Arne Ullaeus, 
1997) 

2.2.2 Tärnafjällen 
Namnet Tärnafjällen är ett turistiskt begrepp för Tärna socken eller för-
samling. Detta område sträcker sig från norska gränsen cirka 80 km syd-
ost längs båda sidor om Umeälven. Området innefattar bland annat de 
båda kända skidorterna Tärnaby och Hemavan. Invånarantalet i Tärnaf-
jällen är idag omkring 1700. Redan 1927 uppförde STF en turiststation i 
Tärnaby. Idag är turismen definitivt huvudnäringen i Tärnafjällen. (Wil-
helmsson, 1997) 

2.2.2.1 Tärnafjällens PR-Förening 

Tärnafjällens PR förening bildades i slutet av sextiotalet och är en sam-
arbetsorganisation vars syfte är att främja turism, handel och industriell 
verksamhet i Tärnafjällen. Affärsidén är: Samordnad övergripande 
marknadsföring och utveckling inom Tärnaby-Hemavan för att skapa en 
långsiktig positiv utveckling av bygdens näringsliv, med turismen som 
huvudnäring. (Marknadsplan, 1993 - 1996)  

Föreningen har cirka 50 medlemmar vilket innebär att så gott som alla 
direkta turistföretag på destinationen har slutit upp. Det finns två typer av 
medlemskap. Antingen är man stödmedlem och betalar SEK 500+moms 
per år eller så är man servicebetalande medlem och betalar då förutom 
dessa SEK 500 en serviceavgift som baserar sig på företagets omsätt-
ning. Olika branscher betalar olika procentsatser. Lägst procentsats har 
livsmedelsbranschen som betalar 0,12% medan stugförmedlarna betalar 
den högsta procentsatsen 3,75%. De allra minsta företagen betalar en 
minimiserviceavgift på SEK 1500. Just nu är nästan 40 företag service-
betalande medlemmar medan de övriga endast är stödmedlemmar. Det 
som skiljer servicebetalande medlemmar från stödmedlemmar är bland 
annat att man på turistbyrån, som drivs av PR-föreningen på entreprenad 
av Storumans kommun, aktivt endast marknadsför de företag som är ser-



~ Turismföretagarnas syn på nätverkssamarbetet ~ 

46 

vicebetalande. Detsamma gäller de broschyrer och annat marknads-
föringsmaterial som produceras av PR-föreningen. (Siv Baumann, 1997) 

Hittills har man gjort ett informationsbrevsutskick några gånger per år 
lite mer sporadiskt men från och med i höst försöker man göra detta en 
gång i månaden. Vad gäller möten har man förutom årsmötet endast mö-
ten för alla medlemmar om något särskilt är på gång. Styrelsen träffas 
emellertid varje månad. (Siv Baumann, 1997) 

2.3 Respondenterna 

De nio respondenter har för att fritt kunna uttrycka sina åsikter garante-
rats anonymitet. För att ändå kunna ge läsaren en bild av de företagsleda-
re som intervjuats och de företag de leder kommer här nedan en mycket 
kort presentation av företagen i fråga. Namnen på intervjupersonerna är 
som synes fingerade och fyller enbart den funktionen att de avslöjar om 
personen i fråga är man eller kvinna. 

Moses är sedan ett antal år chef för ett större hotell som erbjuder såväl 
boende och restauration som olika aktiviteter. Aktiviteterna anordnas till 
viss del i egen regi och till viss del sköts de genom anlitande av andra 
företag. Han sitter i styrelsen för en av destinationens samarbets-
organisationer. 

Petrus är även han sedan ett antal år chef för ett större hotell som erbju-
der boende, mat och aktiviteter i egen och andras regi. Han har varit 
mycket engagerad i destinationens samarbetsorganisation men är det nu i 
mindre utsträckning. 

Josef har ett litet turismföretag. Han är också mycket engagerad i en av 
samarbetsorganisationerna. 

Isak är chef för ett större företag som erbjuder aktiviteter till turisterna, 
men som också har försäljning av olika typer. Han är sedan länge starkt 
engagerad i områdets samarbetsorganisation. 

Eva leder ett mindre företag som sysslar med försäljning, men som också 
anordnar diverse turistiska aktiviteter. Hon är medlem i och var tidigare 
mer engagerad i en samarbetsorganisation men ägnar numera inte särskilt 
mycket tid åt den. 

Markus driver sedan ett antal år en liten restaurang och pub. Han har 
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aldrig varit särskilt aktivt engagerad i någon samarbetsorganisation men 
är medlem och går på något möte ibland. 

Maria driver sedan några år ett mindre hotell som även sysslar med att 
anordna en del aktiviteter. Hon är engagerad medlem i en samarbetsor-
ganisation och går på i stort sett alla dess möten samt försöker fullgöra 
de uppdrag hon får. 

Sara driver ett litet aktivitetsföretag som inte är specifikt inriktat på vin-
teraktiviteter. Hon är en helt passiv medlem i en samarbetsorganisation. 

Abraham driver ett litet aktivitetsföretag och är inte medlem i någon 
samarbetsorganisation. 

2.3.1 Gruppindelningen 
För att göra redovisningen av vad som framkommit under intervjuerna 
lite mer överskådlig och intressant valde jag att dela upp presentationen 
av detta genom att dela in respondenterna i grupper. Respondenterna har 
följaktligen blivit uppdelade i tre grupper. Denna gruppindelning baseras 
på deras inställning till de på destinationen befintliga samarbetsorganisa-
tionerna. Under dessa grupper presenteras sedan svaren och tolkningarna 
av dem enligt delrubrikerna som återfinns dels i teoriavsnittet och dels i 
diskussionsunderlaget. 

¾�De respondenter som var mycket positiva till samarbetsorganisatio-
ners funktion och arbete har kallats ’De positiva’. Dit hör Moses, Pet-
rus, Josef och Isak.  

¾�Den grupp som var mer tveksamt inställda har kallats ’De tveksam-
ma’ och utgörs av Eva och Markus.  

¾�Den sista och mest negativt inställda gruppen har följaktligen kallats 
’De negativa’ och består av Maria, Sara och Abraham. 

2.4 De positiva 

2.4.1 Samarbete och Konkurrens 
2.4.1.1 Samarbete 

Respondenterna i denna grupp hade en odelat positiv syn på samarbete 
och ansåg det vara oerhört viktigt och något man inte klarar sig utan. De 
talade samtliga om att de olika företagen på destinationen var beroende 
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av varandra för överlevnad. Deras inställning illustreras bäst med några 
citat av vad de svarade på frågan om hur de ser på samarbete. 

”Ja jag ser det i många stycken. Dels samarbete rent produktmässigt. En 
turistdestination idag är ju en mix av aktiviteter. Det är ju inte ett före-
tag. Eftersom vi ligger i en region som ligger lite avsides finns det ett 
stort värde i att vi skapar en marknadsföring av destinationen  och av re-
gionen… Sen är det ju av naturliga skäl att man jobbar ihop i andra frå-
gor vad gäller utbildning eller viss form av rekrytering och inköps-
frågor.” (Moses) 

”Det måste finnas ett gemensamt organ som myndigheterna kan jobba 
mot. Även i marknadsföringssynpunkt är det ju området man måste sätta 
på kartan sen kommer givetvis varje företag också in.” (Petrus) 

”Paradoxalt nog är det ju så att man ofta blir företagare av egoistiska 
skäl, man är lite av frifräsare och vill inte ha någon över sig som be-
stämmer och man är lite av ensamvarg, vill köra sitt eget race. Ändå är 
det inom företagerit man har mycket att vinna på samarbete. Det kan 
gälla uppköp, det kan gälla marknadsföring och det kan gälla att vara 
påtryckare eller remissorgan för att få sin stämma hörd.” (Josef) 

”Ju attraktivare vi blir desto bättre blir det givetvis för övriga idkare i 
området och tvärtom. Ju bättre de blir desto bättre är det för oss.” (Isak) 

2.4.1.2 Konkurrens 

När det gäller konkurrens ser alla i gruppen det som något positivt. De 
anser det vara avgörande för kvaliteten på produkterna. Konkurrensen 
manar till en vakenhet och en öppenhet för förnyelse. 

”Det är nyttigt. Framförallt är det så att konkurrensen ställer krav på att 
du själv blir tydlig. Man kan inte gapa över alla kakor. Kunden är inte 
ett block utav kunder utan kunden är oerhört individuell. Tidigare kunde 
man sikta mot ett segment på marknaden nu måste man nästan kolla vad 
varje individ vill ha.” (Moses) 

”Konkurrens måste ju alltid finnas annars skulle vi ju inte komma fram-
åt. Men i den här konkurrensen måste vi också sträcka fram handen och 
hjälpa varandra, för ingen är starkare än sin svagaste länk och ett om-
råde är beroende av att alla anläggningar fungerar.” (Petrus) 

”Ja, det är ju det här att all konkurrens är ju bra… Funnes det ingen 
konkurrens så kanske man satt still utan att det hände någonting. Nu 
tvingas man hänga med och vara på alerten.” (Isak) 
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2.4.1.3 Samarbete kontra konkurrens 

Ingen av respondenterna i denna grupp såg något egentligt motsatsför-
hållande mellan samarbete och konkurrens. Samtliga kände att de kunde 
eller måste samarbeta med sina konkurrenter. På vilket sätt eller i vilken 
utsträckning de gjorde detta varierade emellertid från företag till företag. 
Anläggningarna konkurrerar sinsemellan samtidigt som de inser att de 
behöver varandra för att uppfylla kundens behov. Om inte deras egen 
produkt passar kunden rekommenderar de andra alternativ. Vad gäller 
samarbete med konkurrenter från andra orter går åsikterna mer markant 
isär. 

”…om man ser till den konkreta skidåkaren så är konkurrensen natur-
ligtvis från de andra skidområdena även lokalt… Det blir ju en viss kon-
kurrenssituation där även om man rent praktiskt samarbetar mycket i 
och med att vi jobbar med en gemensam produkt. Vi försöker definiera 
konkurrenten som liggandes utanför den lokala regionen i första hand. 
När väl kunden är inne i fållan, i Funäsdalsområdet, är det bättre att den 
får en bra upplevelse än att den upplever att vi slåss med varandra.” 
(Moses) Men även med konkurrenterna utanför området samarbetar man 
i viss mån genom samverkan i olika gemensamma marknadsföringsinsat-
ser dels för att marknadsföra skidåkning i svenska fjällen och dels för att 
marknadsföra fjällen i sig som destination. Här sker även samarbete med 
konkurrenter från grannlandet i väster. 

”Jag är inte med i någon sådan här hotellkedja eller någon sådan orga-
nisation så att för min del finns det ingen som helst koppling till företag 
på andra orter utan de är bara tuffa konkurrenter. på en hel del håll 
finns det förståelse för att man tjänar på samarbete även med konkur-
renter och att det är viktigt.” (Josef) När det är lågsäsong och ont om 
gäster däremot säger Josef att klimatet konkurrenter emellan hårdnar. 

”…det är ju så att vi har ett samarbete mellan konkurrenterna härom-
kring. I Västerbotten till exempel har vi ju fem dalar och vi jobbar ju till-
sammans inom länsturismen och gör gemensam broschyr och far på ge-
mensamma mässor…Sen har vi SMR (Swedish Mountain Resorts) där vi 
jobbar ihop inom de sex största områdena i Sverige. Vi är ju dökonkur-
renter och ändå kan vi jobba ihop där.” (Isak) 
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2.4.2 Relationer 
2.4.2.1 Olika typer av affärsrelationer 

På en öppen fråga om vad termen affärsrelationer betyder handlade samt-
liga svar om de relationer företagsledarna i denna grupp har till sina kun-
der eller sina leverantörer. De tänker på två personer som gör affärer och 
på ekonomiska transaktioner, men man kan även spåra vissa funderingar 
kring mjukare värden. De poängterar också hur centrala dessa affärsrela-
tioner är för deras verksamhet. När de ombeds dela in affärsrelationerna i 
olika typer delar de upp dem först och främst i leverantörsrelationer och 
kundrelationer. 

”Det kan vara känslomässiga affärsrelationer eller relationer. Även af-
färsrelationer styrs ju av andra saker än ekonomi. Det är ju mycket för-
troende och känslor det handlar om egentligen och tillförlitlighet. Hur 
det än är så handlar inte affärer bara om kronor och ören. Det är en 
helhet det handlar om.” (Moses) 

Moses delar in affärsrelationerna med såväl sina kunder som sina leve-
rantörer i passiva respektive varma sådana. ”En affärsrelation kan ju 
vara ganska passiv ungefär som postorder…. Eller när man handlar 
mjölk… Man behöver egentligen inte träffas utan man kan göra det via 
dator…känslokallt. Om jag har en kund som kommer hit och jag skall 
tala om för honom att han skall äta middag här i kväll och bo här med 
sina gäster nästa gång. Då måste jag bygga upp en annan relation. Då 
måste man vara varm på ett annat sätt. Man lever ju mycket på en känsla 
och ett bemötande och en kundtillfredsställelse. Det är det vi jobbar med 
hela tiden. Att kunden blir uppskattad och igenkänd. En del (leverantö-
rer) gör man affärer med för att man…har en bra dialog och för att man 
känner varandra. Det spelar egentligen ingen roll att det är 5% dyrare. 
Du vet att du får bästa möjliga för pengarna och att du kan lita på dem 
och då bygger man ju upp en relation.” 

Även Petrus skiljer på leverantörer och kunder som olika typer av rela-
tioner och säger samtidigt att de även har relationer med andra intressen-
ter som de i princip endast använder som bollplank. Han anser det vara 
en affärsrelation så till vida ”att vår produkt förfinas och gör att vi får 
lättare att få andra gäster. Att vi lär oss att se marknaden på olika sätt. 
Du måste lära dig att läsa vad kunderna vill ha.” 

Josef tycker att kundrelation nog egentligen är den viktigaste även om 
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man lägger ned mer tid på att få en leverantörsrelation att fungera. Vad 
gäller affärsrelation till konkurrenterna på orten anser han sig endast i 
ringa utsträckning ha någon affärsrelation till dem. ”Det är ju också en 
affärsrelation även om den inte är så ofta förekommande eller så vik-
tig…Det är väl så där lite odefinierbart och beroende hur säsongen vari-
erar så känns de mer eller mindre varma.” När det handlar om företag 
som han absolut inte gör några affärer med men som befinner sig i sam-
ma nätverk och som han kanske diskuterar problem med anser han defi-
nitivt att han har en relation även med dem. Detta anser han dock inte 
vara en affärsrelation. ”…om man ser till styrelsearbetet så har man ju 
en klar relation och väldigt stor hjälp i många fall och utbyte av erfaren-
heter och kunskap.” I vissa fall ger samarbetet med konkurrenterna väl-
digt konkreta fördelar. Man kan till exempel få ner inköpspriser på olika 
varor och tjänster genom att förhandla tillsammans. 

Isak tänker främst på rena affärsrelationer han har med vissa boendean-
läggningar och stugbyar tillsammans med vilka han gör paket för att sälja 
till kunderna. Även om han spionerar lite på vad konkurrenter på andra 
orter gör och vilka priser de har känner han inte att han har några affärs-
relationer i ordets rätta bemärkelse till dem. ”Det är klart man har någon 
slags relation till dem men det är ingen riktig affärsrelation.” En del 
kunder har han personlig återkommande kontakt med och ser dem där-
med som affärsrelationer. Han tycker även att han har en relation till de 
flesta företagarna i området. 

2.4.2.2 Den optimala affärsrelationen 

I sina funderingar kring den optimala affärsrelationen stannar tankarna 
vid de ovan behandlade relationerna med kunder och leverantörer. De 
talar alla om ärlighet, respekt och tillit som oerhört viktiga ingredienser i 
en lyckad affärsrelation. Viktigt är även en känsla av säkerhet inför pro-
dukten och dess kvalitet. 

Moses menar att ett tecken på en god affärsrelation är när man upplever 
att man betalar dyrt för en vara men man är väldigt nöjd i all fall. Det 
väger också tungt att man får bra service runt omkring. ”Sen krävs 
det…att den som säljer är väldigt ärlig och står för och tror på det han 
säljer. Att man får en känsla av att relationen bryr sig och är engage-
rad… För då blir det ofta fler affärer. Det är socialt känslomässigt. Kan-
ske inte rent emotionellt. Gentemot kunderna känner Moses att det är 
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särskilt viktigt att ”…hålla en tät dialog… så att de upplever att de inte 
glöms bort mellan varven utan att vi vet vilka de är.” 

Enligt Petrus mening ligger framgången till stor del i produkten och att 
den är säkrad. ”Så att de vet att det de köper det får de. Det bygger 
mycket på personrelationer, att man känner att det stämmer överens med 
personer, att de litar på en, att det man säger och gör blir bra. Där lig-
ger det mesta. Hemskt mycket bygger på ett ömsesidigt förtroende.” 

Josef är av den åsikten att det handlar väldigt mycket om respekt. 
”…tillit är väl kanske för mycket att begära men respekt för de olika för-
utsättningarna man har… Men kommer man dithän att man känner tillit 
så är det ju väldigt bra, men det första man måste kunna göra är väl att 
kunna respektera varandra.” I kontakten med leverantörerna tycker han 
att det mest essentiella är hållandet av ingångna avtal. ”Gentemot kunder 
och gäster… är det väl på ett sätt mer ensidigt… Gästen är ju inte bero-
ende av mig på samma vis som vi är av gästen… Ja vi har ju en grupp 
stamgäster och dom måste man ju vårda väldigt väl och respektera deras 
önskemål och upparbetade ovanor och så där.” 

Personkemi tror Isak är grunden till en god affärsrelation. ”Sen är det det 
här med att man tycker om ungefär samma sätt att göra affärer på… An-
tingen är man jävligt duktig eller lagom dåliga båda två…man är på 
samma nivå och hjälps åt. Men det får inte bli för hjärtligt… så man inte 
kan säga nej.” 

2.4.3 Nätverk 
Gruppens åsikter om vad nätverk är och vilka olika typer man eventuellt 
kan dela in nätverk i går ganska ordentligt isär, men de är alla överens 
om att det handlar om samarbete och kontakter av olika sorter.  

Moses ser nätverk som, ”…ett sätt att kommunicera och lära sig … att 
utvecklas. Om man har ett fungerande nätverk får man mer vetskap om 
vad som händer och sker. Man kan tala om olika människor som träffas 
från olika håll som ett nätverk. Det kan lika gärna vara olika ideella or-
ganisationer där man har en dialog…framförallt är dialogen viktig - 
kommunikation och dialog mellan olika intressesfärer och grupper eller 
människor.” Han tar del i nätverk på flera olika nivåer. Dels det lokala 
nätverken som rör den turistiska verksamhet som han håller på med och 
som är inriktade på destinationen och dess marknadsföring. Sen är han 
också aktiv inom såväl nationella som internationella nätverk, som täcker 
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hela Europa, där företag samverkar dels med marknadsföring men också 
med andra företagsfrågor. Han tycker även att de företag som de sam-
arbetar med när det gäller arrangemang av aktiviteter för hotellgästerna 
är att se som ett litet nätverk. ”Går vi ut med att sälja vår hotellprodukt 
så går vi ju samtidigt ut med deras produkt. Det behövs för att det skall 
bli en fullständig upplevelse. Man måste jobba ganska intimt med dem 
för att det skall fungera.” 

När han blir ombedd att dela in dessa nätverk i olika typer tycker han att 
de skiljer sig åt främst såtillvida att de lokalt förankrade och destina-
tionsorienterade nätverken jobbar mot ett specifikt och gemensamt mål. 
”Sen finns det ett personligt, där man skaffar sig ett nätverk av personer 
i branschen, kanske inte i turistbranschen utan i hotell och restaurang-
branschen, där man träffas och får impulser så man vet vad som händer 
och sker.” I dessa är kunskaps - och erfarenhetsutbyte en oerhört viktig 
bit. ”…syftet kan ju vara att försöka skapa ett gemensamt mål, men vär-
det av erfarenhetsutbytet och den typen av kommunikation är minst lika 
stort.”(Moses) 

När Petrus tänker på nätverk tänker han dels på de samarbetspartners 
han har i området men även på de kontakter han har utanför området - 
resebyråer, företag och andra organisationer. ”Det är en förutsättning 
för att kunna överleva.” Han delar även in sina nätverk i kundnätverk 
och nätverk med myndigheter. Han betonar skillnaden mellan höst-, vin-
ter- och sommarsäsong vad gäller kundnätverken. Vikten av goda rela-
tioner med kommun, landsting och länsstyrelse finner han vara särskilt 
stor i samband med olika projekt. 

Josef ser nätverk som ”…mer eller mindre uppstrukturerade kontaktnät. 
Man kan vara ett antal människor som har ett gemensamt behov av att 
samarbeta eller så gör man det mer formellt och har en anledning eller 
en legitimitet att fråga och ta kontakt och så vidare. Han ser ingen skill-
nad mellan nätverk och nätverksorganisationer. Han tycker dessutom att 
så gott som alla föreningar är nätverk – föreningsnätverk. ”Det är alltså 
föreningar där man tagit ett beslut om att man vill medverka i det här 
nätverket fast man inte vet att det är ett nätverk utan det är en förening. 
Men för att få tillgång till information och få en möjlighet att uttrycka 
åsikter och få dem förda vidare genom några vältaliga företrädare.” 

Isak är mer skeptisk till nätverket som begrepp. ”Nätverk är ett senare 
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tidens påfund när det gäller ord i alla fall. Förut hette det väl allt ifrån 
kamrat till kontakt. Nätverk är väl kontakter… olika typer av kontakter, 
som kan vara mer eller mindre djupa eller intima.” 

2.4.3.1 Ortens nätverk 

Enligt Moses mening finns det en hel del nätverk på orten i och med att 
alla organisationer och föreningar är ett slags nätverk. ”Personer med 
olika bakgrunder som samlas med olika mellanrum för att jobba mot 
detta gemensamma mål. Sen finns det spårgrupper som har spårbered-
ning som sin huvuduppgift, men som även dryftar andra problem. Sam-
ma sak med liftgruppen. Om man går vidare finns företagarföreningen, 
hotellföreningar FunäsdalsFjäll och så vidare.” På frågan om Funäs-
dalsFjäll är ett nätverk svarar han: ”Ja det är det ju naturligtvis. Eftersom 
det är ett antal företag som verkar för samma mål eller målsättningen är 
det ju det.” 

Han känner att han som medlem i FunäsdalsFjäll har ett nätverk av per-
soner han kan vända sig till och med vilka han kan diskutera, utbyta erfa-
renheter och så vidare. Han anser att Funäsdalsfjälls huvuduppgift som 
det står i verksamhetsplanen är att samordna gemensamma aktiviteter 
och gemensamma nämnare och marknadsföra dem utåt. De skall vara en 
paraplyorganisation för den destinationsmarknadsföring som krävs för att 
placera Funäsdalsfjällen på kartan. ”De uppnår ju med tanke på de eko-
nomisk resurser de har…sen lyckas man ju nästan dubbla de insatser 
som företagen gör. Just den här övergripande marknadsföringsbiten är 
väldigt viktig. Den klarar ingen annan. Vi kan inte ta på oss att Tännda-
len finns eller var Funäsdalen ligger. Det krävs en övergripande mark-
nadsföringsorganisation för en sån här destination Jag har jobbat för att 
de skall syssla bara med marknadsföring Sedan finns rent historiskt i 
FunäsdalsFjäll ett starkt intresse att ha den sociala kontakten på orten 
och samordna människor på ett socialt plan så att man jobbar ihop. Se-
dan har det ju under sista tiden varit diskussion om framtiden. Vilken 
inriktning FunäsdalsFjäll skall ha och vilken roll de skall spela i det lo-
kalsociala perspektivet kontra de andra föreningarna som FiFU och de 
andra som också finns representerade.” 

Moses är inte med i FiFU, men anser att: ”Grundsyftet är att ligga som 
en företagarförening. Se på och hjälpa till i företagarnas villkor, regel-
verk och dylikt …en branschorganisation för företagare. Sen har ju en 
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ganska stor täckning. Vi ser det som en parallell till Härjedalens hotell-
förening som är för branschens folk” 

Enligt Petrus är idén att PR-föreningen skall fungera som ett nätverk. 
”Den skall ta hand om näringens intressen… PR-föreningens viktigaste 
funktion är ju att marknadsföra och produktutveckla området. Att ut-
veckla produkten Tärnafjällen dels genom marknadsföring och sen att 
man…ser till att vi får bättre kommunikationer.” Han känner att han har 
relationer till andra medlemmar i PR-föreningen? ”…vi träffas och för-
söker gemensamt komma överens… Ibland får man ju försaka en del när 
man behandlar saker som inte är intressanta för oss. Om de marknadsför 
bitar som inte direkt gynnar oss. Men nästa gång kanske man mark-
nadsför något som gör att vi får oss en släng av sleven. Men att PR-
föreningen är viktig som ett organ för området är tydligt. Jag tror inte 
att vi skulle klara oss utan den. Vi skulle inte kunna samordna vissa sa-
ker.”  

Josef tror inte att de som är medlemmar i FiFU, men som inte sitter med 
i styrelsen, känner att de via FiFU har en relation med de andra FiFU 
medlemmarna? ”De skulle definitivt inte vilja kalla det någon slags rela-
tion. Nej man har en känsla att väldigt många som är med i de här före-
ningarna och nätverken upplever det här med ’dom i styrelsen’… och 
sen ’vi’ då. Man har två klara skiktningar. Sen finns det ett klart mellan-
skikt, som kommer mer aktivt på möten och som tar del och uttrycker 
något och har synpunkter på vad som händer och sker.” Möjligtvis tror 
han att denna relation eller känsla av samhörighet kan komma till stånd 
genom andra mindre nätverk som till exempel jaktlagen.  

Isak tycker att PR-föreningen är en nätverksorganisation och han tror 
också att medlemmarna känner att de som medlemmar i PR-föreningen 
har kontakt med varandra. 

2.4.3.2 Vad samarbetsorganisationen borde åstadkomma?  

Moses talar om att det finns ett behov av att från Funäsdalsfjälls sida in-
tegrera olika andra intresseorganisationer i området under sitt paraply. 
Anledningen till detta är att det förmodligen blir för tungt för Funäsdals-
Fjäll att bära även de sociala funktionerna. Man bör istället använda de 
andra mindre organisationerna till detta och samtidigt ha dem som distri-
butörer av information samt uppsamlare av åsikter. Han tycker emellertid 
inte att det är styrelserna i dessa organisationer som är viktiga. ”Det är 
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medlemmarna som är intressanta. Det handlar om att bryta ned infor-
mationsflödet från noden FunäsdalsFjäll för att kanalisera den via sty-
relserna ut till medlemmarna för att få en känsla av att man jobbar åt 
samma håll. Det skall ju ligga i var och ens egenintresse att vilja sträva 
åt ett gemensamt håll. Vi har försökt konkretisera det här för vi ser ett 
konkret behov.” 

Enligt Petrus bör PR-föreningen fungera som en turistisk helhetsorgani-
sation för området med en turistchef och kanske någon administration 
och helst en bokningscentral. ”Det tycker jag bör vara den egentliga 
målsättningen, men vi har ju inte nått dit än av olika anledningar. Just 
nu ligger Turistbyrån under PR-föreningen men vi har inte råd att ut-
veckla den som vi vill själva utan vi har varit beroende av andra medel 
som tyvärr minskat. Det är inte alls den turistorganisation och turistbyrå 
vi skulle velat haft.” 

Josef är bekymrad över samarbetsorganisationernas interna funktioner. 
”Jag upplever ju som liten företagare att FunäsdalsFjäll inte fungerar 
som nätverk internt. Det här med medlemsvård… Man måste vara mån 
om att få med sig hela området och få förståelse för vad man gör. Inter-
ninformationen är också väldigt viktig. Man kan säga att det interna ar-
betet brister en aning i en del av organisationerna. Samtidigt upplever 
man kanske inom FiFu att fast man har 130 medlemmar kanske det inte 
kommer mer än 20 på ett möte beroende på att det är så många andra 
aktiviteter som pågår. Så att det där är en kluven inställning. Medlem-
marna ropar efter info men man går inte och söker den alla gånger.” En 
annan sak som Josef efterlyser är mer utbildningar. ”Alla är överens om 
att vi skall ha det, men det är svårt att få folk att komma på dem. Det 
tänker att det gäller mest de andra och inte mig själv. Och de som vi 
känner har störst behov utav en vidgad syn och ett större medvetande 
och en personlig utveckling och utbildning, de kommer definitivt inte och 
det går inte tvinga på dem det heller” 

Isak kan inte tänka på några andra saker som han tycker PR-föreningen 
borde syssla med, särskilt inte utifrån de resurser som finns tillgängliga. 
Han tycker att koncentrationen på marknadsföring är helt rätt. 

2.4.3.3 Engagemanget  

Moses ser FunäsdalsFjäll och deras medlemskap där som livsviktigt. 
”Utan den marknadsföringen finns inte vår destination.” Han jobbar inte 
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särskilt mycket för Funäsdalsfjäll, men totalt sett tror han sig tillbringa 
ungefär två dagar i månaden med att engageras sig i olika nätverk. 

Petrus har tidigare varit väldigt engagerad i PR-föreningen men har trap-
pat ned en hel del på sistone. Anledningen till att han är med är att han 
anser att för den pengainsats hans företag gör får de mångfaldigt tillbaka 
”…tack vare att vi når ut. Vi får området på kartan. Vi skulle ju aldrig 
ha möjlighet att för de pengarna nå ut på samma sätt med enbart våra 
egna resurser. Det är ju så att turisten vill ha helhetsbilden och den kan 
inte vi alltid åstadkomma. Vi är bara en del i helheten. Jag tror det skul-
le märkas väldigt tydligt i området om vi tog bort PR-föreningen..” 

Josef jobbar åtskilliga timmar i veckan för samarbetsorganisationen, ut-
slaget över året tror han det rör sig om tre till fyra timmar i veckan. 

Även Isak är väldigt engagerad i föreningen och lägger kanske en timme 
om dagen på att arbeta för den. ”De som jobbar här i företaget är väldigt 
duktiga. Och vi skall ju vara flexibla och utveckla oss hela tiden. Vad än 
folk kommer hit för så skall vi försöka få dem till (vår verksamhet). Så 
det är viktigt att vi har en bra kontakt med alla här i området för ensam 
klarar man sig inte alls.” 

2.4.3.4 Det optimala nätverket 

I denna grupp är man överens om att saker som ärlighet, förtroende, öp-
penhet och tillit är nödvändiga för att ett nätverk skall fungera på ett op-
timalt sätt. Det talas även en del om affärsidéer och ledarskap. 

Moses efterlyser en öppenhet och en ärlighet. ”Kunder och kundrelatio-
ner ska man kanske inte prata om för då försvinner de kanske, men de 
ekonomiska bitarna bör man kunna snacka om. Det är oerhört viktigt för 
det här området, för att kunna skapa en strategi för hur man skall kunna 
gå vidare, att veta om företagen mår bra eller dålig…om beläggningen 
ökar eller minskar och så vidare.” 

”Det som är viktigt är att affärsidén är klar, en organisationsplan och 
att handlingsplanen är tydlig.” En fråga som måste besvaras är: ”Varför 
skall det här nätverket finnas?” Petrus tycker också att man bör ha en 
målsättning att arbeta mot, som till exempel att öka omsättningen på des-
tinationen med X antal procent varje år eller att öka antalet gästnätter. 
Förutom denna tydliga målsättning tycker han dessutom att det krävs, 
”en hel del diplomati och samordnande av dig själv som person… Är du 
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med i nätverket så har du ju en roll och du bevakar dina egna intressen, 
men ett nätverk kan inte fungera om du bara bevakar dina egna intres-
sen. Du måste se helheten, kanske ibland se längre bort än berget fram-
för dig, kanske se i fantasin eller tro att man om två år kan få ut någon-
ting av det…, och acceptera att vara med i det här fast det kanske egent-
ligen inte ger ett dugg. Man måste alltså vara både visionär och sedan 
ha tron på det man gör. Och vara diplomat. Det är väldigt viktigt.” Sen 
tycker Petrus också att det krävs kompetens, en vetskap om vad man hål-
ler på med. Man behöver även branschkunskap annars menar han att det 
kan gå helt tokigt.  

Josef säger att nätverkets funktionalitet till stor del är beroende av det 
ledarskap som utövas. Han säger att det behövs en drivande ledning som 
gör arbetet intressant och aktivt samt håller sig uppdaterad om vad som 
händer i omvärlden. ”Men det som gör att ett nätverk verkligen kan 
åstadkomma underverk och få en stor betydelse det tror jag är tillit. Man 
ska lita på varann för att i alla såna här sammanhang handlar det om att 
både ge och ta. Man måste ställa ut både sig själv och sina eventuella 
brister och skröpligheter för att få hjälp eller information utav andra. 
Det där är en svår mental process att ge upp en del av sin personliga 
integritet. Jag var med tidigare om att man skulle redovisa in vissa pa-
rametrar och nyckeltal för att man skulle kunna få till någon branschsta-
tistik och så där. Det var ett ohyggligt svårt arbete. Det var framförallt 
när det gick dåligt som de inte ville visa fram siffrorna eller underför-
stått vilken dålig företagsledare de var..” Här tycker Josef att ”Ledning-
en måste skapa förutsättningarna och förklara… Det är inget som kom-
mer av sig självt. Det krävs upplysning, utbildning och väckelsemöten 
eller vad man nu vill kalla det.” 

Isak poängterar att det viktigaste för att få ett nätverk att fungera är för-
troende och personkemi. ”Det krävs ett förtroende på både det personli-
ga och det affärsmässiga planet. Man måste kunna lita på varandra och 
känna att det verkligen är ett givande och ett tagande.” 
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2.5 De tveksamma 

2.5.1 Samarbete och Konkurrens 
2.5.1.1 Samarbete 

”Det tycker jag är jättebra!” Utan samarbetet tror Eva att det skulle bli 
tomt och tungt på alla sätt . ”Jag tycker det avlastar och man inspirerar 
varandra. Det kan vara någon som har funderingar runt något projekt 
och så kan de vara någon annan som tänder på det och tillför nåt nytt… 
Jag gillar när folk tar initiativ. Jag tycker det är så jobbigt annars att 
alltid vara idéspruta och ta initiativ. Jag tycker det är viktigt att alla fö-
retag i byn samarbetar. Oavsett om de är rörmokare eller elektriker el-
ler… Alla som kan tillföra en bra tårtbit till tårtan tycker jag är bra. Det 
handlar ju om bredden av det vi kan erbjuda fast boende och turister. 
Det är det som är viktigt.”  

Markus tänker först och främst på det samarbete man har inom hotell och 
restaurang och tycker det är kolossalt viktigt. ”Man skall inte se varand-
ra som arga konkurrenter utan att man måste samarbeta här.” Han tror 
att han skulle klara sig utan samarbete ”…men det är trevligt också och 
jag tror att attityden blir bättre om man samarbetar.” 

2.5.1.2 Konkurrens 

”Jag tycker det är bra…om det är schyssta tag är det bra. Det sporrar ju 
också. Det är lite grann av en blåslampa i baken. Man får ju inte somna 
till.” Eva är i grunden positivt inställd till konkurrens men tycker att de 
oschyssta tag som ibland förekommit har förtagit stämningen lite grann i 
samarbetet i nätverket. ”Dels avsätter man ju tid när man samarbetar i 
ett nätverk eller något slags forum… Och tid kostar ju pengar. Om det 
då inte är riktigt schyssta tag känner man att ’jag kör mitt eget race’…. 
Istället för att sitta här och snacka skit i 5 timmar hade jag kunnat sitta 
hemma och… (göra något för mitt eget företag) Man hamnar lätt i de 
tankebanorna.” 

Markus tycker att konkurrensen idag endast består i att man genom an-
nonser och reklam på orten slåss om de gäster som kommer dit. ”så 
länge antalet företag som finns är anpassat efter antalet turister som 
kommer hit är det inga större problem. Man kompletterar varandra istäl-
let för att konkurrera. Det är kanske en fara om det skulle bli en övereta-
blering i ett sånt här område där man trots allt har ett begränsat antal 
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med folk som kommer de månader som det är turistsäsong. Jag tycker att 
de företag som finns nu kompletterar varandra.” 

2.5.1.3 Samarbete kontra konkurrens 

Varken Eva eller Markus ser något motsatsförhållande mellan samarbete 
och konkurrens. De samarbetar båda gärna med sina konkurrenter. 

Eva ser alla andra företagare i byn som samarbetspartners. ”Det spelar 
ingen roll vad de gör. Jag tycker det är viktigt att de finns.” Hon nämner 
dessutom sina leverantörer och olika kundnätverk. Vad gäller konkurren-
ter nämner hon andra butiker som har liknande utbud eller åtminstone 
har delar av hennes sortiment. Detta gäller såväl butiker i området som i 
närbelägna städer. Andra konkurrenter är aktivitetsföretag som anordnar 
liknande aktiviteter. Konkurrensen upplevs dock inte som särskilt stor 
och hon medger dessutom att man även i viss utsträckning samarbetar 
med dessa konkurrenter. 

Även Markus ser de andra företagarna i byn som samarbetspartners. 
”Samarbete har man ju inom byn här…Det är ju hotellen och restau-
rangerna och skidområdet, men det är ju samtidigt konkurrenter. De har 
ju matutbud, men man samarbetar ju i alla fall för att göra kunden nöjd. 
Har inte jag en vara i mitt sortiment som kunden absolut är ute efter och 
jag vet att min granne har den hänvisar jag dit. Det måste ju vara till 
kundens bästa hela tiden. På så sätt samarbetar man ju.”  

2.5.2 Relationer 
2.5.2.1 Olika typer av affärsrelationer 

När vi pratar om affärsrelationer tänker Eva på kollegor och samarbets-
partners i första hand. Med samarbetspartners menar hon då även kon-
kurrenter. När det gäller olika typer av relationer delar hon upp dem i 
kunder och leverantörer. Dessa relationer skiljer sig åt på så sätt att hon 
känner att de är beroende av sina leverantörer medan kunderna kan välja 
hur de vill. Vad gäller skillnaden mellan olika typer av relationer menar 
hon att det är viktigt vilken typ av relation man har för hur ärlig man kan 
vara. Där skiljer hon på relationer med konkurrenter och icke konkurren-
ter. 

Markus nämner i första hand sina leverantörer. ”Dem jag har affärer med 
är de företag som levererar till mig. Det är dem jag har affärsrelation 
till.”  Sen känner han också att han har en viss relation till de kunder som 
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har hus här eller som är återkommande gäster. Även till sina konkurren-
ter anser han sig ha en viss relation. ”Ja jag vet inte, men om jag blir 
utan en sak så ringer jag ju till min närmaste konkurrent och frågar om 
jag får låna och det är aldrig några problem. De relationerna har vi ju 
så på sätt och vis så har vi ju även där en affärsrelation.” Han anser sig 
däremot inte ha några affärsrelationer som grundar sig enbart i erfaren-
hets- eller kunskapsutbyten. ”Nej sådana problem löser man mest själv” 

2.5.2.2 Den optimala affärsrelationen 

När Eva tänker på en optimal affärsrelation ger hon exempel utifrån en 
leverantörsrelation. ”…man måste ha ett förtroende och en förståelse 
och man måste ha en inblick i hur vi jobbar och var det är vi job-
bar…Sen är det viktigt att det är ett givande och ett tagande. Att en leve-
rantör ställer upp på oss men att vi även ställer upp på dem… att det är 
givna regler som gäller. Det finns t o m leverantörer vi har följt fast de 
har bytt företag… Det som gör att man följer med är dels det att man 
litar på dem. Dels har de kunskap om oss och besitter även kunskap som 
vi är intresserade av. De är insatta i vad som händer.” Vad det gäller 
relationerna hon har med företagare i området tycker hon att det hänger 
mycket på personerna. Om de personer hon har bäst relation till säger 
hon: ”De är duktiga, driftiga och idérika. Man känner att de är schyssta 
på alla sätt och vis. Det uppskattar jag. Att de är ärliga och att de verk-
ligen vill.” 

Markus tänker mest på affärsrelationen med sina leverantörer och tycker 
att det betyder mycket hur mycket rabatt eller bonus man får. Det handlar 
emellertid även om kontakten man har med den personen eller det före-
taget. Han menar att han kan tänka sig att acceptera en lägre rabatt från 
en försäljare som han trivs med och tycker är trevlig. Det är viktigt att 
försäljaren inte är tvär utan har en mer flexibel attityd. Denna goda rela-
tion kan sedan leda till att man tjänar på den i längden. 

2.5.3 Nätverk 
I Evas ögon är nätverket en samarbetsform för att nå vissa mål. För att 
det skall vara frågan om ett nätverk måste det handla om mer än två par-
ter. Det måste finnas någon slags kommunikation mellan dessa parter 
och hon tycker att man bör ha någorlunda kontinuerliga träffar. Hon me-
nar inte att det är nödvändigt att alla i nätverket har en relation till var-
andra, men det måste ändå finnas något som synkroniserar medlemmarna 
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– något alla vill ta del av eller tycker är viktigt. En lämplig indelning i 
typer av nätverk tycker hon är följande: ”Dels kan man ju ha nätverk 
bara inom byn dels kan man ju ha globalt eller ett nätverk med (företag) 
som jobbar likvärdigt i hela landet eller världen….” 

När Markus tänker på nätverk tänker han till exempel på Funäsdalsf-
jäll… ” som skall knyta ihop hela det här området. Det kan ju vara ett 
nätverk för oss. Det är de som skall göra så att området blir attraktivt 
och så att det informeras för alla företag hur det är och lite sånt där.” 
Han tycker att det som skiljer FunäsdalsFjäll från andra företag är att det 
är de som skall knyta ihop hela området. 

2.5.3.1 Ortens nätverk 

Eva nämner två nätverk som hon tycker är ortstäckande. ”Fjällvinden är 
ett visst nätverk… Och PR-föreningen är ju ett nätverk, eller en form av 
nätverk, eller den är ju det, men om den fungerar riktigt som den ska är 
ju en annan sak.” Hon är av åsikten att Fjällvinden är mer av ett nätverk 
än vad PR-föreningen är. ”… det är mycket snabbare kanaler där. Det är 
lättare att hitta människor.” Anledningen till detta tror hon är att de har 
ett mål - ett klart mål. De vet exakt vad de vill åstadkomma och vilka de 
skall rycka i för att åstadkomma det. Hon menar att PR-föreningen vis-
serligen är ett forum för att söka bidrag och ekonomiska medel till områ-
det, att de ser till att det finns broschyrer och informationsmaterial om 
destinationen samt att de ser till att det hålls möten. ”Sen skulle man 
kunna göra så mycket mer.” Hon tycker inte att hon har en relation till 
alla medlemmarna i PR-föreningen. De flesta hon har en relation till har 
hon skapat relationen till utanför PR-föreningens regi. Det finns emeller-
tid vissa aktörer som hon inte skulle ha en relation till om det inte vore 
för PR-förenigens skull. 

Markus känner inte att han har en relation till de andra företagarna tack 
vare FunäsdalsFjäll eller FiFU. ”Nej den känslan har jag väl knappast. 
Och jag deltar inte så där våldsamt i deras möten. Men sen träffas vi i 
Tänndalen hotell och restaurang.” Sitt nätverk av kontakter känner han 
istället att han får genom företagare han träffar på byn i största allmän-
het.  

2.5.3.2 Vad samarbetsorganisationen borde åstadkomma 

Det vore, enligt Eva, önskvärt att fler fåmansföretag vore med. ”Dessa 
har svårt att lämna sitt jobb till andra och känner kanske mer än någon 
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annan det här främlingsskapet. För att få sådana företag att känna sig 
delaktiga är det viktigt att kunna ta till vara deras yrkesskicklighet. Då 
känner de att de är med och hjälper till även om de inte avsätter en mas-
sa tid på möten.” Hon efterlyser även att PR-föreningen skall vara initia-
tivtagare till årligen återkommande evenemang som kan dra folk till om-
rådet året runt. En mer praktisk sak hon efterfrågar är broschyrer som 
inte är årsbundna utan håller under en längre tid. De aktuella och text-
späckade broschyrerna tenderar ligga i drivor och samla damm redan året 
efter de tryckts. 

Markus tycker att det kanske skulle räcka med ett nätverk.. ”Nu vet jag 
inte varför man har två sådana här organisationer i en sån här liten håla 
för det blir ju samma folk som sitter där.” Enligt Markus vill en del som 
inte anser sig vara turismföretag inte vara med i Funäsdalsfjäll. ”…men 
egentligen är vi ju alla turismföretag. Funnes inte turismen skulle det ju 
bara vara renbete och någon jordbrukare här.” Vad gäller de befintliga 
nätverkens nuvarande verksamhet har han inte mycket att invända. Han 
tycker de gör det de skall med tanke på de knappa resurserna. 

2.5.3.3 Engagemanget 

Evas främsta anledning till att vara med är en önskan om att det skall 
fungera. ”Det är inte ett grupptryck men man tycker ju att det är viktigt 
att man är med. Det är ju vissa som engagerar sig mycket, som kanske 
har sådana jobb att de kan det också… Det är viktigt att man kan avsätta 
pengar så att de har det som bas och att man finns med där som namn så 
att de kan säga att de här företagen är faktiskt med.” Eva har tidigare 
jobbat mycket mer aktivt för PR-föreningen men just nu lägger hon inte 
ned särskilt mycket tid på att aktivt arbeta för PR-föreningen. 

Markus menar att han mest gick med för entusiasmens skull, först i ho-
tellföreningen, där det även handlade om att kunna få till stånd rabatten 
från varuleverantörer, sen i FunäsdalsFjäll och slutligen i FiFU. ”Sen har 
man ju börjat fundera att det är samma folk och att man har haft samma 
problem… Det borde gå att arbeta under samma…Men nu är det som 
det är.” Markus spenderar inte mycket tid med att arbeta för föreningen. 
Det händer att han går på möten. ”Nån gång ibland men för det mesta 
hinner ju inte jag med det. Jag jobbar ju nästan själv här. Jag är fast vid 
spisen.” 
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2.5.3.4 Det optimala nätverket 

Eva tycker att engagemanget är viktigt och att det för öka detta är viktigt 
att bryta ned uppgifterna i mycket mindre enheter. Hon tror att om en 
person vurmar för något, även om det är något litet, kan man lättare mo-
tivera sig att jobba med det. Det ger en känsla av värde och tillhörighet. 
Sen anser hon det vara viktigt att ha klara och tydliga mål. ”Så man inte 
svamlar ut i en massa snack för då går en massa tid och man känner 
att… varför sitter jag här?… Det är också viktigt att man träffas konti-
nuerligt så att det inte behöver bli så långa möten. Det bör också vara 
nog med att mötas informellt och inte alltid i så stora grupper.” Sist men 
inte minst tycker hon även att det är väldigt viktigt med schyssta tag. ”Ja 
det är det här med att det är både ett givande och tagande och att man 
verkligen är ärlig i det man ger gruppen, om det så är prisuppgifter eller 
andra saker. Det är en slags grundförutsättning för att man skall kunna 
ha någon relation.” 

Hon efterlyser en lyhördhet för det lilla. I jakten framåt i de stora projek-
ten är det lätt att missa de små idéerna som vissa personer kommer med. 
Sen påpekar hon hur viktigt det är med uppföljning och utvärdering av 
olika projekt för att lära sig av misstagen och för att se till att det man 
förutsätter sig göra verkligen blir gjort.  

Markus poängterar först och främst vikten av ett gott ledarskap. ”För det 
första måste man i området ha en stark person med lite engagemang och 
jävlaranamma i sig – en person som inger förtroende och skapar enga-
gemang hos alla och som leder det här och tar tag i marknadsföring och 
visar sig utåt i landet. Det är ju verkligen viktigt att man får en positiv 
syn på samarbetet inom området. Det kanske ska vara samma person där 
som drar igång lite aktivitet och engagemang så man får lite mer enga-
gemang från alla i området.” Markus tror inte att det nödvändigtvis be-
höver vara en bygdens son eller dotter som har denna ledarroll. ”Här har 
det varit så mycket folk utifrån hela tiden så det spelar nog ingen roll. 
Bland vanligt folk kan man väl höra ibland att… den där … kommer hit 
och tror att han är något, men så kan man ju inte tänka. Man måste se 
till vad man uträttar. Det skall vara en kunnig person med lite personlig-
het som skapar optimism och framåtanda för gemenskapen i hela områ-
det.” 
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2.6 De negativa 

2.6.1 Samarbete och Konkurrens 
2.6.1.1 Samarbete 

I denna grupp går åsikterna om samarbete och dess betydelse för verk-
samheten isär. Maria tycker att samarbete är ett måste – något man inte 
klarar sig utan på en sån här liten ort. ”Klarar man inte att hålla dörren 
öppen förstår inte jag hur man klarar sig. Det är ju inte säkert att man 
tycker att allt är bra. Man får liksom bita sig i tungan också för att inte 
stöta sig. Man får vara lite följsam.” Dessutom tycker hon att samarbete 
är trevligt. ”Samarbete är att få en fingervisning…Det är att ha kontakter 
och känna…vad det är som pågår. Annars blir man ju utfryst…” 

Även Abraham tycker att samarbete är mycket viktigt, men han poängte-
rar vikten av att ha de rätta grundformerna. Han driver sitt företag helt 
själv och det är därför uppbyggt helt på samarbete. ”Jag har valt det av-
siktligt genom att hela tiden leta samarbetspartners, som kan uppfylla 
mina och min uppdragsgivares krav. Det är jätteviktigt.” 

Sara däremot tycker inte att hon har något direkt samarbete med något 
företag i området. Hon får visserligen ha sina broschyrer utlagda hos de 
olika boendeanläggningarna och de kanske till och med rekommenderar 
hennes aktiviteter till sina gäster. Detta ser hon emellertid snarare som en 
självklarhet än ett samarbete. Det bästa tycker hon är om kunderna ringer 
själva. Hon tycker att hon behöver de andra företagen på orten främst för 
att hon skall ha någonstans att ha sina broschyrer. Det finns också ett 
visst samarbete med företag från andra delar av landet som är i samma 
bransch. 

2.6.1.2 Konkurrens 

Abraham tycker att det är positivt med konkurrens. ”Jag tycker att det är 
bra att man är så pass observant att man försöker hitta nya vägar och se 
att detta verkar intressant och prövar en idé som man kanske inte har 
funderat på tidigare. Det kan ju göra produkten bättre.”  

För Sara däremot är konkurrens ”någon jäkel som snor mina kunder.” 
Hon anser dock inte att det finns någon konkurrens här uppe. Detta beror 
på att det inte finns någon som erbjuder samma tjänster som hon gör. 
Företag som erbjuder andra aktivitetsalternativ ser hon inte som konkur-
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renter. Hon tycker att det är bra att det saknas konkurrens. ”Det skulle 
aldrig gå om det startade fler i området. Det går nog knackigt som det 
går. Skulle det då komma en till vore det riktigt kört.” 

2.6.1.3 Samarbete kontra konkurrens  

”Det är inte så att det är ett motsatsförhållande. För även om alla an-
läggningar är konkurrenter mer eller mindre måste det ju finnas ett sam-
arbete.” Som exempel nämner Maria att eftersom hotellen ligger på oli-
ka prisnivåer och standarder måste de ju rekommendera varandra så att 
kunden hittar en prisnivå och standard som passar dem. Som exempel på 
företag där hon inte känner av någon konkurrenssituation utan enbart 
samarbete nämner hon ”till exempel bilbärgare, buss, godstransporter, 
affärer, konstnärer, aktivitetsföretag… Ja det är ju i stort sett alla före-
tag.” Hon tycker däremot inte att de har något direkt samarbete med fö-
retag utanför området förutom att de är knutna till en slags rikstäckande 
branschorganisation.. 

Abraham menar att hans företag har en så specifik inriktning att han inte 
har nästan några konkurrenter. Hans företagsverksamhet är inte ortsbun-
den och han har därför inget specifikt samarbete med företag på destina-
tionen. Han samarbetar istället med företag på olika håll i landet som ger 
sken utav att vara seriösa och duktiga entreprenörer inom de områden 
han har behov av. 

2.6.2 Relationer 
2.6.2.1 Olika typer av affärsrelationer 

För Maria handlar affärsrelationer i första hand om relationer till kunder 
och leverantörer. När det handlar om relationer till konkurrenter anser 
Maria även att det finns en sådan. ”Ja jag vet att jag kan låna saker av 
dem om vi har slut. Jag kan till exempel, om jag har en överbokning, 
ringa till någon som kan förbarma sig över de gästerna. Det är den rela-
tion vi har.”  

När Abraham talar om affärsrelationer talar han om ett samspel som har 
ekonomiska grunder. ”Relation, det är ju en ömsesidig tillit till varand-
ra, …ett givande och tagande egentligen, men det måste ju ha ekonomis-
ka grunder. Man måste ha värdeskapande bitar…ekonomisk expansion… 
Allting går tillbaks till att man är företagare och allt har att göra med 
ekonomi. Man måste tjäna pengar.” Han delar in affärsrelationer i föl-
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jande olika typer. ”Förutom ekonomi har jag satt forskning, analyser, 
kompetensutbyte, produkter, varor och tjänster. …så har jag grupperat 
det.” Men han tycker att ”allt måste ju bottna någonstans och då tycker 
jag att ekonomin är det viktiga.” Han kan först inte se att kunskapsutbyte 
handlar om värdeskapande men kommer efter en stunds resonerande 
fram till att kunskapsutbyte också handlar om ekonomi i förlängningen. 
Man skaffar sig kunskap för att öka sin kompetens för att så småningom 
generera en större vinst. Han håller också med om att man skulle kunna 
dela in relationerna efter om man har dem till kunder, leverantörer eller 
konkurrenter. 

Sara tänker direkt på relationen med kunder eller leverantörer. Hon anser 
sig dock inte ha särskilt många affärsrelationer själv. De enda hon menar 
att hon har en egentlig affärsrelation med är de få leverantörer hon håller 
sig med. Med övriga företag på orten anser hon sig inte ha någon affärs-
relation. Hon tycker att hon har viss kontakt med de kunder som stannar 
för att ta del av hennes aktivitetsutbud i flera dagar men någon affärsre-
lation är det inte. Med de företag i landet som är i samma bransch känner 
hon också en viss samhörighet, ”…men det är ju ingen affärsrelation för 
vi har ju inga direkta ekonomiska transaktioner.” 

2.6.2.2 Den optimala affärsrelationen 

När det gäller relationen till kunderna och leverantörerna tycker Maria att 
öppenhet och ärlighet är ytterst angeläget. ”Där vill jag ha en öppenhet. 
Det jag säger skall jag stå för… ärlighet är nog det viktigaste och att 
man ser kompromisser. Det är ju ett givande och ett tagande hela tiden.” 
Även i relationen med konkurrenter anser hon att ärlighet och öppenhet 
är viktigt, men av en mer begränsad sort. ”Jag går ju inte ut och berättar 
om prissättning och affärsplan i detalj för konkurrenterna så det finns ju 
en begränsning hur öppen man är. Det viktiga är nog att jag känner att 
det är en ärlig person. Ja, att jag vet att det de säger står de för. De lig-
ger inte och lurpassar.” 

Abraham ser en bra affärsrelation som ett ömsesidigt utbyte som kan be-
röra såväl rent ekonomiska förehavanden och sociala bitar som utveck-
lingsfrågor. Han betonar vikten av ömsesidighet för att relationen skall 
bestå. ”Det handlar om en tillfredsställelse som uppnås genom de tjäns-
ter vi får av varandra i relationen. Vi uppfyller varandras behov på olika  



~ Turismföretagarnas syn på nätverkssamarbetet ~ 

68 

nivåer.” Han menar att det mesta handlar om rena affärsrelationer men 
att det sociala är ett bihang som är en viktig del man inte kan bortse från.  

När Sara talar om en bra affärsrelation nämner hon många praktiska sa-
ker som måste klaffa. Sen kommer hon in på att det handlar om att lita på 
personen i fråga och att personen är kompetent. 

2.6.3 Nätverk 
Maria anser att begreppet nätverk är tämligen mångfacetterat. ”Egent-
ligen är det en konstellation av personer som har något gemensamt 
intresse och där man har möjlighet att dryfta missnöje och idéer och där 
man får råd. Man kan ha ett rent kvinnligt nätverk eller ett för alla typer 
av företag eller specifikt för hotell så det kan vara i princip vad som 
helst.” Kunder och leverantörer ser hon dock inte som något nätverk. 

För Abraham är nätverk ”ett tvärgående samarbete mellan olika funktio-
ner. Det kan vara både uppåt och nedåt men framförallt tror jag att det 
viktigaste är att det är ett tvärgående samarbete.” Han tycker att nätverk 
är centrala för ett företags fortlevnad. Han talar dels om att bryta ned de 
gamla hierarkiska mönstren. Man måste försöka få olika grupperingar, 
som ekonomi, personutveckling, organisationsutveckling, regional ut-
veckling, marknadsföring, produktion och genomförande, att bli sam-
mansatta och fungera som en enhet. För honom handlar det i nätverks-
byggandet om att hitta kompetenspunkter av olika slag och sedan få dem 
att passa ihop på ett bra sätt i en enhet. När det handlar om nätverk bestå-
ende av olika företag ser han det som centralt att varje nätverksdel har en 
viss specifik inriktning och specifik kompetens. Det nätverk han själv 
byggt upp är av en synnerligen flexibel art. Han har kontakt med ett antal 
företag som på ett eller annat sätt kan bidra till hans produkt, men har 
inga samarbetsavtal med dessa. Kontakterna utnyttjas och används istäl-
let helt i samklang med kundens behov. För varje kund skapas en speci-
fik produkt genom att knyta samman olika kontakter i nätverket. 

Sara har ingen direkt klar uppfattning om vad nätverk är och hon kan inte 
direkt urskilja några olika typer av nätverk.. Hennes svar ger uttryck för 
begreppets mångtydighet. ”Det vet jag inte… Om jag är med i något nät-
verk…Nej men nätverk det kan vara mycket det… Om man säger PR-
föreningen som man är medlem i här är ju ett nätverk på något sätt. Alla 
är involverade. Och PR-föreningen är spindeln i nätet. Sen kan man ju 
prata datorer och nätverk.” 
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2.6.3.1 Ortens nätverk 

Enligt Marias mening är PR-föreningens primära uppgift att få hit folk 
och det tycker hon också att de jobbar med. ”De skall marknadsföra om-
rådet och hålla sig bekant med området och med anläggningarna samt 
veta vilket utbud som finns. De skall ha mål och visioner och skall försö-
ka se till att anläggningarna når upp till dem.” 

Maria känner inte att hon har en relation till de andra företagen genom 
varken FunäsdalsFjäll eller FiFU. De enda hon känner att hon har en re-
lation till är de andra företagarna i FiFUs styrelse. Hon har dessutom 
svårt att tro att andra medlemmar i dessa föreningar känner att de har en 
relation till varandra genom FunäsdalsFjäll eller FiFU. Tagandes detta i 
beaktande anser hon inte att varken FunäsdalsFjäll eller FiFU är riktiga 
nätverk även om det är något de borde vara. 

Abraham tycker inte att det finns något riktigt nätverk i Funäsdalsfjällen. 
”När det gäller FunäsdalsFjäll är det en typisk svensk organisationsbit 
där medlemsföretagen skall bindas ihop någonstans. Man skall betala 
pengar till huvudorganisationen och den skall svara för någonting. Det 
kan vi ju fundera på om det är bra eller inte. Medan FiFU i sin tur, som 
jag bedömer det, är en mer ambitiösare förlängning utav Funäsdalsfjälls 
misslyckande att hantera det här.” Han anser att dessa föreningar snarare 
har en social funktion för bygden och är av den meningen att de egentli-
gen inte åstadkommer särskilt mycket. Han är tveksam till om de pengar 
som via turismföretagen samlas in till FunäsdalsFjäll leder till något nyt-
tigt. ”Jag tycker det är ett spel för gallerierna. Av tradition har man 
gjort så här och man vill att företagen skall betala för organisationen 
och man framställer mycket enkla marknadsföringsprodukter. Man har 
mycket dåligt målgruppsorienterade aktiviteter.” Han tycker att FiFU 
har klarare och ambitiösare mål, men är osäker på om det är något de 
kommer att åstadkomma. 

Förutom att de distribuerar hennes broschyrer tycker inte Sara att PR-
föreningen åstadkommer mycket vettigt. ”Jag är inte jätteimpad av PR-
föreningen. Dom gör mycket bra för vintertid. Dom gör fina annons-
kampanjer, men det är vintern det. Jag tycker det är dåligt med sommar-
grejer.”  Den marknadsföring som görs för vintern tror hon endast leder 
till att området blir känt för skidåkning och andra vinteraktiviteter och 
inget annat. 
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2.6.3.2 Vad samarbetsorganisationen borde åstadkomma 

Maria vill att större krav ställs på styrelsen vad gäller att den deklarerar 
vad den har gett Funäsdalsfjällen och de som jobbar där. Just nu menar 
hon att pengarna går till marknadsföring, som hon tycker är rätt bra med 
tanke på de ekonomiska resurser de har till sitt förfogande. Hon känner 
däremot inte till om det görs några uppföljningar för att se vilka effekter 
marknadsföringen har haft. Hennes företag har varit på väg att gå ur Fu-
näsdalsfjäll. ”Framförallt för att jag har saknat det här med mål och 
visioner. Jag vet inte riktigt vad de håller på med. Jag vet inte vad deras 
uppdrag är från styrelsen. Någonstans måste det ju vara fel när det 
kommer så lite folk på mötena. Sen började jag undra vad det beror på. 
Då såg jag det här att kan inte vi sluta snacka skit utan att komma till 
skott och ena oss om vilka mål och visioner vi vill ha…” Hon menar att 
det är lite upp till medlemmarna att komma överens. Man kan inte bara 
skylla på ledningen. 

Abraham anser att både FiFU och FunäsdalsFjäll borde vara kompetens-
generatorer. ”Jag tycker att man borde leta sig till kompetens. Man bor-
de se sig omkring och se hur det ser ut i samhällets och världens föränd-
ringar ö h t. Vad är det som händer utanför sjuttioskylten?” I det här 
sammanhanget är det också viktigt att de analyserar sin egen verksamhet 
för att se om man har rätt kompetens inom organisationen och har man 
inte det bör man försöka söka personer som har den. 

Han anser att något av det viktigaste är just en långsiktighet som främjar 
investeringar som behövs för att lyfta området. Detta skulle kunna skapa 
nytänkande och positiva bilder för människorna som skulle börja agera 
på ett annat sätt. ”Jag tycker det är alldeles för korta mål. De är så korta 
att de bara sträcker sig till vinter respektive sommarsäsong. En sån här 
typ av bygd som utgörs av människor som har levt ihop i generationer 
påverkas ju i sitt sätt att vara och i sin produkt. Man har ett begränsat 
synsätt. Detta är en viktig uppgift för båda organisationerna. Man måste 
lyfta upp tankevärlden på människorna här. Om man hittar en målbild så 
kommer det att skapa en process som är intressant i sig. Den kan i sin 
tur påverka och utveckla respektive företag som finns i bygden. För att 
tillfredsställa sina medlemsföretag måste man initiera en livskraft i de 
företag som är medlemmar i turistföreningen. Man måste hjälpa dessa 
företag att utveckla sig sinsemellan.” 
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Sara efterlyser mer marknadsföring för sommarhalvåret. Hon tycker att 
marknadsföringen för vintern sköts bra men vet inte ens säkert om det 
görs någon marknadsföring av sommarhalvåret överhuvudtaget. En an-
nan sak hon efterlyser är mer engagemang från ortsborna. ”Det lustiga 
med PR-föreningen är att alla poster består av inflyttat folk. Det är nån 
enstaka genuin ortsbo.” Hon tror att det kanske beror på att de är mer 
driftiga, men tycker att det är konstigt att det blir så. 

2.6.3.3 Enagagemanget 

Maria är inte riktigt säker på varför hon är med i dessa föreningar, men 
det beror nog på att hon när en förhoppning om att de skall fungera bättre 
än vad hon tycker de gör nu. Hon är emellertid trogen och går på alla 
möten, sköter sina uppdrag i FiFU och lägger på så vis ned cirka 20 tim-
mar per år på att jobba för de två föreningarna. 

Anledningen till att Abraham valt att inte vara med i någon av förening-
arna är att det inte ger honom någonting. Dels säljer han inte sin produkt 
för att det heter Funäsdalen dels tycker han inte att de uppfyller det de 
skall göra. 

Den enda anledningen till att Sara är med i PR-föreningen är att det är ett 
villkor för att hon skall få ha sina broschyrer på Turistbyrån. Den tid hon 
spenderar med att jobba för PR-föreningen ”…är väl de tre minuter det 
tar att fylla i fakturan, sen är man ju dit med lite broschyrer ibland. 
…men jag går aldrig på några möten. Ibland tänker jag att jag skall gå 
dit och komma med några idéer. Men så får jag protokoll och såna gre-
jer. När jag läser det känner jag att jag inte orkar. Jag orkar inte…” 
Trots sin inställning tycker hon att det är värt medlemspriset, för om inte 
broschyrerna funnes på turistbyrån menar hon att det vore något fel. 

2.6.3.4 Det optimala nätverket 

För det första anser Maria att ett nätverk inte får bli för stort. ”Jag vet 
inte antalet men 15 –20 max. Större kan det aldrig bli för då blir det små 
grupperingar.” Hon tycker även att det är centralt att fördelningen mel-
lan män och kvinnor är jämn samt att det finns en åldersspridning på 
medlemmarna. En annan sak som hon ser som essentiell är mål och vi-
sioner. ”Jag tror det är viktigt med en duktig ledare eller ordförande. 
Aktiva medlemmar måste också till. Jag tror inte på nätverk där den vik-
tigaste uppgiften är att få in så många som möjligt genom att försöka 
övertala de som är ointresserade.” Vad gäller själva relationerna i nät-
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verket eftersträvar Maria en större öppenhet. ”… att man försöker få bort 
det här gamla… ’Så här har det alltid varit’… ’Det funkar inte i det här 
området’ …’Det går inte’... och öppnar ögonen och ser framåt med hi-
storien i ryggen.” 

Abraham menar att det viktigaste för att ett nätverk skall fungera är att 
var och en har en grundläggande kompetens vad gäller sin egen produkt 
samt att man har ett gemensamt mål man har en stark tilltro till. ”Man 
måste vara eniga. Sen kan man titta på kemin mellan dessa människor 
och om det verkligen finns den grundläggande kompetensen hos dessa 
människor eller måste man rådfråga andra instanser.” 

Sara vet inte riktigt vad som skulle kunna få henne att bli en aktiv med-
lem eller deltagare i ett nätverk eller en förening. Hon tycker att det lig-
ger mycket hos henne själv. ”…jag är ingen föreningsmänniska. Ibland 
när man får information så tänker man att man skulle fara dit, men så 
tänker jag att ahh låt dom hålla på… Jag sköter mitt. Jag tycker det är 
jobbigt att engagera sig och bli upplåst i något sånt där. Jag kan gärna 
skriva någon insändare ibland när jag känner att jag blir tillräckligt 
upprörd.” 
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3 VARFÖR DENNA  
INSTÄLLNING? 

I detta kapitel görs ett försök att tolka innebör-
den av det respondenterna sagt under intervju-
erna. Tolkningen görs utifrån författarens egna 
värderingar och tankar samt med stöd av det 
som beskrivits i första kapitlet. 

3.1 De positiva 

3.1.1 Inställning till Nätverket 
Denna grupp av företagare har alltså fått benämningen ’De positiva’ tack 
vare sin grundläggande välvilliga inställning till destinationens samar-
betsorganisationer. Om man tittar närmre på vad de egentligen anser om 
sina samarbetsorganisationer ser man att alla utom Josef tycker att sam-
arbetsorganisationerna är nätverk. De andra talar om att de känner att de 
har relationer till de övriga företagen i samarbetsorganisationerna. Josef 
däremot tror inte att medlemmarna känner att de har en relation till var-
andra till följd av att de är medlemmar av samarbetsorganisationerna. De 
som sitter i styrelsen anser han dock ha en närmre relation. Han tycker 
inte att det fungerar som ett nätverk internt och nämner bristande med-
lemsvård som huvudsaklig orsak till detta. Om man tar det som sägs av 
Baker och Achrol i 1.5.3.1: Nätverk eller nätverksorganisation, och i 1.4: 
Affärsrelationer, i beaktande förstår man att om det inte är säkert att 
medlemmarna av en organisation ens känner att de har en relation till 
varandra är det svårt att kalla den ett nätverk och än mindre en nätverks-
organisation. Josefs iakttagelse är intressant såtillvida att han försöker se 
problematiken utanför sitt eget lilla revir. Han ser till vad de övriga med-
lemmarna av organisationen tänker medan de övriga i gruppen kon-
centrerar sig på sin egen känsla och på så vis konstaterar att organisatio-
nerna i fråga är nätverk. Det finns en risk att de övriga företagarnas i 
gruppen uttalanden egentligen bara ger uttryck för att styrelserna i orga-
nisationerna är att anses som nätverk. 
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Samtliga i gruppen tycker att samarbetsorganisationerna är viktiga för 
destinationen och varken Moses eller Petrus tror att de skulle kunna klara 
sig utan dem. Det alla tycker är särskilt viktigt är marknadsföringen. 
Utan ett gemensamt organ som basunerade ut att destinationen finns tror 
de att det skulle gå riktigt illa. Det är svårt för något enskilt företag att ta 
på sig ansvaret och klara av att sätta en hel destination på kartan. Denna 
inställning stämmer till fullo överens med de skalfördelar Palmer och 
Bejou nämner som första anledningen till att delta i ett marknadsförings-
samarbete under 1.3.2: Marknadsföringssamarbete på turistdestinationer.  

Både Moses och Josef är lite oroliga över samarbetsorganisationernas 
interna funktioner. De är bekymrade över hur den interna informationen 
sköts. De inser vikten av att nå ut till medlemmarna men vet inte riktigt 
hur det skall gå till. Information nämns även i teorin under 1.5.4 som en 
av de anledningarna till att ett företag över huvud taget blir medlem av 
ett nätverk. Om en medlem inte får ta del av tillgänglig information upp-
står snart svårigheter i ett nätverk.  

Petrus och Isak är nöjda med vad samarbetsorganisationerna åstad-
kommer med tanke på de resurser som finns tillgängliga. Petrus skulle 
dock om medel fanns gärna se en utvidgning av destinationens samar-
betsorganisation till en mer heltäckande sådan. 

På det stora hela kan man säga att denna grupp är ganska nöjd med vad 
samarbetsorganisationerna åstadkommer även om de, tack vare att de alla 
är ganska insatta, har en del övrigt att önska. Det intressanta i sam-
manhanget är att försöka förstå varför just dessa företagare har denna 
positiva inställning. Under nästa rubrik görs ett försök att genom att tolka 
deras övriga uttalanden under intervjuerna komma närmare lösningen på 
denna fråga. 

3.1.2 Vad beror inställningen på? 
För att förstå detta är det viktigt att försöka se till vad samarbets-
organisationen består av och hur företagarna i fråga ser på dessa be-
ståndsdelar. En annan avgörande komponent som är väl värd att studera 
närmre är den verksamhet företagaren ägnar sig åt i vanliga fall. 

3.1.2.1 Arbetssituationen 

Det är ett faktum att alla fyra antingen är eller har varit starkt engagerade 
i någon av samarbetsorganisationerna. Det är till och med så att samtliga 
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har innehaft ledande ställningar inom dessa. Vad är det då som gör att 
dessa företagare lägger ner så mycket tid åt att arbeta för dessa organisa-
tioner och för destinationernas gemensamma sak? Man kan konstatera att 
tre av dem är ledare för förhållandevis stora turismföretag. Detta leder till 
att de till skillnad från enmans- och småföretagare kanske har som en av 
sina arbetsuppgifter att bygga relationer och skapa nätverk. De har möj-
lighet att frigöra tid till sådan verksamhet på ett annat sätt än de företaga-
re som hela tiden har fullt upp med att klara av de dagliga uppgifterna 
som hänger ihop med företagets verksamhet och de administrativa göro-
mål som också måste skötas. Det kan också vara på det sättet att dessa 
större företag har behov av ett större kundunderlag och därigenom är mer 
beroende av fungerande marknadsföringsinsatser.  

3.1.2.2 Engagemang föder engagemang 

Engagemang som sådant föder ökat eller fortsatt engagemang och ofta 
även en ökat positiv inställning. Det nämndes tidigare att intern informa-
tion var en viktigt ingrediens för ett fungerande nätverkssamarbete. Fak-
tum är att de som engagerar sig mest alltid får bäst tillgång till intressant 
och relevant information. Dessa personer har även till följd av detta rim-
ligtvis den mest uppdaterade och korrekta kännedomen om organisatio-
nens affärsidé, mål och visioner. Vikten av att dessa finns, och av att 
medlemmarna känner till och delar dem, betonas i 1.5.5.1: Mål och vi-
sioner. De nämnda företagarnas aktiva deltagande i samarbetsorganisa-
tionerna leder naturligtvis inte bara till att de känner till målen utan att de 
även kan påverka dem. Detta leder till att de i högre grad än de icke en-
gagerade medlemmarna känner att de delar dessa organisationens mål.  

I 1.5.2.1: Aktörer, nämner Håkansson Johansson den ständigt närvarande 
konkurrensen om nätverkskontrollen som existerar mellan ett nätverks 
aktörer. Företagarna i denna grupp representerar till stor del större före-
tag och är som sagt aktivt involverade i de olika samarbetsorganisatio-
nerna och kan därmed sannolikt utöva en viss kontroll över dessa. Detta 
är troligtvis en annan faktor som påverkar deras välvilliga inställning. 
Det är betydligt lättare att vara positiv till något man själv varit med och 
skapat.  

3.1.2.3 Samarbete, konkurrens och relationer 

Nätverk består av relationer och samarbete men även konkurrensen är 
allestädes närvarande. För att förstå de positiva företagarnas inställning 
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till destinationens olika samarbetsorganisationer är det därför lämpligt att 
se hur de ställer sig till just nämnda fenomen. 

Uppenbart är att dessa företagare ser mycket positivt på samarbete. De 
ser endast positivt på detta och tycker till och med att det är något som 
absolut krävs för att man skall överleva dels som turismföretag dels som 
turistdestination. De uttrycker behovet av samarbete bland annat för 
marknadsföring, koordination av olika verksamheter, som information, 
utbildningsinsatser samt förhandlingar och lobbyverksamhet av olika 
slag. För dessa företagare är samarbete något naturligt och självklart på 
en turistdestination.  

Något som kan tänkas förta stämningen och kraften i ett nätverk är de 
komplikationer som kan uppstå till följd av den konkurrens som råder 
inom organisationen. Inom de aktuella samarbetsorganisationerna kom-
mer större delen av företagen från endast ett fåtal olika branscher, vilket 
leder till att många utav de involverade företagen är mer eller mindre 
bittra konkurrenter som ändå tvingas samarbeta. Detta är något som inte 
nämnvärt verkar röra denna grupp företagare i ryggen. Samarbete och 
konkurrens är inte på något sätt motsatta begrepp för dem. De ser det 
som naturligt och nödvändigt att samarbeta med sina konkurrenter. Detta 
samarbete är inte minst nödvändigt för kundens bästa, vilket också po-
ängteras i 1.2.4: Turistorganisationer. Där talas om att använda organisa-
tionen för att utveckla den produkt och helhetsbild som erbjuds kunden. 
Det märks en tendens bland några av gruppens företagare att de försöker 
definiera den egentliga konkurrensen som befinnandes sig utanför den 
egna destinationen snarare än inom densamma. Andra i gruppen har ett 
utbrett samarbete till och med sådana konkurrenter som finns utanför 
destinationen. Något de alla är överens om är att konkurrensen är nöd-
vändig för att man skall kunna hålla hög kvalitet på de olika produkterna 
och därigenom även på destinationen som helhet.  

I samband med detta tema kan det vara värt att reflektera över det Achrol 
säger om rollintegritet i 1.5.5.3: Sociala normer. Han betonar vikten av 
att inte kränka varandras roller och varnar för att eventuell nätverksintern 
konkurrens hotar medlemsföretagens integritet och får negativ inverkan 
på tillit, solidaritet, ömsesidighet och flexibilitet. Eftersom rollintegrite-
ten har inverkan på så vitala delar av nätverket är det uppenbarligen av 
avgörande betydelse hur man uppfattar kokurrenssituationen i nätverket. 
Det faktum att företagarna i denna positiva grupp inte ser något hot utan 
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snarare möjligheter i den konkurrens de ändå upplever kan därmed vara 
av betydelse för varför de har denna positiva inställning. Nämnas bör 
också att just försöket att definiera konkurrensen som liggandes utanför 
destinationen är en åtgärd som under samma rubrik i teorin rekommende-
ras för att förstärka solidariteten inom nätverket. 

När det handlar om relationer kunde redan tidigare konstateras att dessa 
företagare anser sig ha en relation till de andra medlemmarna i samar-
betsorganisationerna. Vid en närmare analys av hur de ser på affärsrela-
tioner står det klart att de först och främst tänker på de relationer de har 
till sina kunder och leverantörer. Några av dem kan även tänka sig att 
kalla de relationer de har till sina konkurrenter, eller andra aktörer i på 
destinationen med vilka de ej gör direkta affärer, för affärsrelationer. Jo-
sef menar att karaktären på de relationer man har med konkurrenterna på 
destinationen varierar efter hur säsongen och beläggningen varierar – ju 
bistrare tider desto hårdare konkurrens. En sak som är tydlig är i alla fall 
att dessa företagare är av den åsikten att de har en relation av någon art 
till de andra aktörerna på destinationen.  

Easton uttrycker i 1.4.1: Relationens beståndsdelar, att en relation består 
av fyra delar – gemensamma mål, ömsesidigt beroende, överenskommel-
ser och investeringar i relationen. Om man ser på de relationer inom 
nätverket som behandlats ovan kan man diskutera om de innehåller 
nämnda ingredienser. Den gemensamma målsättningen skulle i så fall 
bestå av samarbetsorganisationens mer eller mindre tydliga målsättning. 
I och med att de aktuella företagarna har den tillgång de har till intressant 
information kan man anta att de tycker en gemensam målsättning existe-
rar och att detta kriterium därmed är uppfyllt. Deras syn på samarbetet på 
destinationen som viktigt och till och med avgörande för destinationens 
överlevnad tyder på att de onekligen tycker att det råder ett ömsesidigt 
beroendeförhållande där alla destinationens aktörer på något sätt är be-
roende av varandra. Vad gäller överenskommelserna är det svårare att 
bedöma i vilken utsträckning sådana existerar mellan berörda aktörer. 
Det verkar dock som om de relationer där det finns några slags skriftliga 
överenskommelser är de relationer som tenderar kallas affärsrelationer, 
medan de andra där det endast finns outtalade överenskommelser mer 
betraktas som varandes enbart relationer. De ovan nämnda investering-
arna i relationen verkar också vara vikta för så kallade affärsrelationer. 
Dessa investeringar sägs ej heller vara nödvändiga för en relations exi-
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stens. De är snarare ett extra kitt. Man kan sammanfattningsvis sluta sig 
till att de positiva gruppen har goda grunder att anse att det har en rela-
tion till de andra företagen i sina samarbetsorganisationer. 

Det faktum att det inte är helt klart om de skall välja att benämna dessa 
relationer affärsrelationer kan diskuteras i termer av det som behandlas i 
1.4: Affärsrelationer. Där talas om olika typer av relationer utifrån om de 
innehåller ekonomiska transaktioner eller inte. Där nämns även att om 
inga relationer existerar mellan köpande och säljande organisation existe-
rar inget nätverk. Abraham (de negativa) talar om att affärsrelationer 
måste byggas på ekonomiska grunder och att det måste handla om en 
värdeskapande process. Just detta är en viktig fråga. Vad är en värde-
skapande process? Måste den innehålla ekonomiska transaktioner? Man 
kan som Abraham tycka att informations och erfarenhetsutbyte också är 
en värdeskapande process och att sådana relationer också skulle kunna 
kallas affärsrelationer. 

3.2 De tveksamma 

3.2.1 Inställning till Nätverket 
Anledningen till att denna grupp på endast två företagare har kallats ’De 
tveksamma’ är att de har en tvekande inställning till destinationens sam-
arbetsorganisationer. Man får en känsla av att de inte riktigt vet vad de 
egentligen tycker eller i Markus fall att det inte är en fråga han ägnat sär-
skilt mycket energi åt att fundera över. De är varken odelat positiva eller 
odelat negativa till det jobb som organisationerna åstadkommer.  

Något de båda är överens om är att de inte känner att de tack vare samar-
betsorganisationerna har en relation till de övriga medlemmarna i dessa. I 
de flesta fall där de har en relation till andra aktörer på orten har de ska-
pat denna relation utanför samarbetsorganisationen. De anser båda trots 
detta, om än med tvekan, att organisationerna är nätverk eller åtminstone 
syftar till att utgöra nätverk. Eva är emellertid inte särskilt imponerad av 
vad destinationens nätverk åstadkommer. Hon verkar tycka att det saknas 
klara målsättningar och hon menar att man skulle kunna åstadkomma så 
mycket mer och ta mer initiativ. Hon vurmar också för att organisationen 
borde ta ett större ansvar för att attrahera destinationens fåmansföretag. 
Markus å sin sida ifrågasätter varför det finns tre organisationer som i 
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mångt och mycket hanterar samma frågor, drivs av samma människor 
och har samma medlemmar.  

3.2.2 Vad beror inställningen på? 
3.2.2.1 Arbetssituationen 

Även om företaget Eva företräder är något större än det Markus företrä-
der kan man säga att både Markus och Eva representerar mindre företag. 
Ingen av dem har en särpräglad företagsledande ställning utan större de-
len av deras tid går åt till att sköta företagets dagliga uppgifter. I Markus 
fall är det till och med så att han har svårt att avvika från sitt företag om 
verksamheten över huvud taget skall fungera. Han är ju som han själv 
uttrycker det ”fast vid spisen”. Detta faktum förvårar givetvis till viss del 
ett mer aktivt engagemang i någon av samarbetsorganisationerna. 

3.2.2.2 Föder engagemang verkligen engagemang?  

Vad gäller denna grupp kan man ställa sig mer tveksam till om engage-
mang verkligen föder engagemang. När Markus uttryckligen säger att 
han gick med i de organisationer han är medlem av för engagemangets 
skull, menar han för att stödja andras engagemang och initiativtagarför-
måga. Kan man då säga att detta de andras engagemang har tänt ett spi-
rande engagemang hos Markus? Det verkar inte så. Han tycks inte ens 
vara särskilt insatt i vad de olika organisationerna gör. Om detta beror på 
en bristande intern information eller på hans eget ointresse eller tidsbrist 
är svårt att avgöra. Ett faktum som kvarstår är dock att han inte alls är 
aktiv i någon av de organisationer han är medlem av. Vad gäller Eva var 
hon tidigare väldigt engagerad i destinationens samarbetsorganisation. 
”Vi verkligen grovjobbade.” Nu är däremot inte särskilt aktiv. Den 
främsta anledning hon har till att vara med i PR-föreningen nu är en öns-
kan om att det skall fungera bättre. Intressant är även att hon nämner vik-
ten av att finnas med som ett namn på medlemslistan och att bidra med 
finansiellt underlag till dem som har tid att jobba mer aktivt. Detta är värt 
att jämföras med det som uttrycks i 1.3.2: Marknadsföringssamarbete på 
turistdestinationer. Där nämns det grupptryck som skapas just till följd av 
att det är så svårt att avgöra vilka som deltar och inte deltar i de gemen-
samma marknadsföringsinsatserna som en av orsakerna till att man över 
huvud taget deltar i marknadsföringssamarbetet. Även om Eva säger att 
det inte handlar om grupptryck utan om de ädla motiv som nämns ovan 
ligger det ganska nära till hands att tro att Palmer, Bejou inte har helt fel i 
sina antaganden. 
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Man kan i vilket fall konstatera att i inget av dessa två fall föder engage-
mang engagemang. Eva säger aldrig i klarspråk vilken anledningen är till 
hennes nu bristande engagemang, men den går att spåra när man studerar 
vad hon har att säga under de andra delarna av intervjun. Vad Markus 
anbelangar är han inte fullt lika uttrycksfull och engagerad i sina uttalan-
den som Eva och det är därför svårare att tolka det han säger och vad 
som kan ligga bakom hans uttalanden.  

3.2.2.3 Samarbete, konkurrens, relationer och nätverk 

Eva har en mycket positiv inställning till samarbete och tycker att det är 
inspirerande och avlastande. Hon är dessutom förtjust i människor som 
tar initiativ samt är duktiga och driftiga. En annan sak hon gärna ger em-
fas åt när det handlar såväl om samarbete som om konkurrens är ärlighet 
och schyssta tag. Just detta med schyssta tag är något hon återkommer 
till. Orättvist och oärligt uppträdande i en konkurrenssituation kan förta 
stämningen i nätverket, menar hon. Hon nämner, utan att vilja gå närma-
re in på detta, att hon själv varit med om liknande oschyssta tag och man 
kan ana att detta är en av anledningarna till att hon nu inte längre känner 
lika positivt inför samarbetet i destinationens samarbetsorganisation. I 
1.5.5.3: Sociala normer och 1.5.5.2: Tillit, talas dels om rollintegritet, 
och de effekter kränkande av denna kan få för andra viktiga förutsätt-
ningar för fungerande nätverk2, dels om harmonisering av konflikter. 
Den hotande nätverksinterna konkurrensen som där omnämns bör bli än 
mer hotande om den som i det här fallet är både nätverksintern och av 
någon av parterna upplevs som oschysst. Om det som står i 1.5.5.3: So-
ciala normer, stämmer är det inte förvånansvärt att denna oschyssta kon-
kurrens lett till ett minskat engagemang. Från Evas sida. En person vars 
tilltro till så viktiga bitar som tillit, solidaritet och ömsesidighet har rub-
bats kan mycket väl tänkas tappa intresset för att fortsätta involvera sig. 
Det är emellertid möjligt att denna situation hade kunnat undvikas om 
konfliktharmoniseringen hade fungerat på ett bättre sätt. 

Eva talar sig också varm för dels en känsla av värde och tillhörighet och 
dels för tydliga mål, samt om en lyhördhet för det lilla – de små projek-
ten. Detta är bitar som hon saknar hos PR-föreningen men som hon istäl-
let får i en annan organisation på orten. Här återkommer alltså den vikti-

                                             
2 Se även 3.1.2.3: Samarbete, konkurrens och relationer 
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ga diskussionen om vikten av mål och visioner. Eva verkar inte helt och 
fullt dela de mål som sätts upp av PR-föreningen. De projekt som drivs 
är ibland för stora och pompösa, menar hon. Anledningen till att hon 
även efterfrågar uppföljning och utvärdering kan vara att hon inte alltid 
tycker att organisationen lever upp till sina mål. Hennes vädjan om att 
man bör se till och lyssna på de små idéerna och projekten, för att invol-
vera alla på ett annat sätt, grundar sig i att hon inte alltid tycker hon får 
gehör för sina idéer. Det är förståeligt att man har svårt för att sluta upp 
bakom och brinna för mål som man inte känner att man kan vara med 
och påverka, särskilt om man inte tycker det görs tillräckligt mycket för 
att uppnå dem. Denna känsla av brist på gemensamma mål kan också 
förklara den oförmåga att känna att hon har en relation till de andra före-
tagen i samarbetsorganisationen. I 1.4.1: Relationens beståndsdelar 
nämns nämligen just dessa gemensamma mål som en av de viktiga 
grundstenarna i en relation. 

Markus tycker att samarbete är viktigt och trevligt men tror samtidigt att 
han skulle klara sig utan det. Han fäster störst uppmärksamhet vid de 
konkreta relationer han har och det konkreta samarbete han känner sig 
del utav. Exempel på detta är att han främst pratar om leverantörer och i 
viss mån kunder när han skall nämna de relationer han har. Abstrakta 
relationer som handlar om kunskaps- och erfarenhetsutbyte ger han inte 
mycket för. Den största nyttan han verkar se med någon samarbetsorga-
nisation är de rabatter som man fått till stånd genom en av de organisa-
tioner han är medlem i. De lite mer abstrakta relationer han nämner är de 
som handlar om att kunna låna saker av, eller rekommendera gäster att 
gå till, olika konkurrenter.  

Något som är intressant är det sätt på vilket Markus särskilt framhäver 
ledarskapet som en central del för ett optimalt fungerande nätverk. Han 
efterlyser en kunnig person med engagemang och jävlaranamma i sig och 
hoppas att denna person skall kunna inge förtroende, skapa optimism och 
framåtanda samt skapa engagemang hos de andra på destinationen. Man 
får en stark känsla av att detta är något som han tycker saknas i nätverket 
just nu. Det kan hända att detta är vad som saknas för att Markus skall bli 
mer engagerad och aktiv i något nätverk. Det känns som om det skulle 
krävas både lite mer tid och lite mer drag under galoscherna för att väcka 
liv i den slumrande viljan till nätverksengagemang hos Markus. 
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3.3 De negativa 

3.3.1 Inställning till Nätverket 
Även om denna grupp på tre företagare har kallats ’de negativa’ är sprid-
ningen på deras åsikter stor. Det är alltså ingen särskilt homogen grupp. 
Abraham som inte ens är medlem i någon av destinationens samarbetsor-
ganisationer kan ses som väldigt negativ. Han tycker att dessa organisa-
tioner till största delen fyller en social funktion och att deras verksamhet 
i mångt och mycket är ett spel för gallerierna. Sara är snarast likgiltig och 
bryr sig inte nämnvärt medan Maria är något negativ men hoppfull. Ing-
en av dem tycker sig ha en relation till de andra företagarna på orten till 
följd av sitt medlemskap i någon av samarbetsorganisationerna. Varken 
Abraham eller Maria tycker att någon av dessa organisationer kan ses 
som riktiga nätverk, medan Sara, som inte riktigt har en bestämd upp-
fattning av vad ett nätverk är, någonstans nämner att hon tycker PR-
föreningen är ett slags nätverk.  

I denna grupp kan man även se en viss skepsis till marknadsföringen som 
utförs av dessa organisationer. Maria efterlyser uppföljningar för att se 
vilka effekter marknadsföringen har. Abraham tycker att marknadsfö-
ringsprodukterna är enkla och inte särskilt målgruppsorienterade och är 
därför tveksam till om marknadsföringen har någon större genom-
slagskraft. Mer marknadsföring som handlar om sommarhalvåret är vad 
Sara efterlyser. Om man beaktar det faktum att skalfördelarna vad gäller 
destinationsmarknadsföringen i 1.3.2: Marknadsföringssamarbete på tu-
ristdestinationer uttrycks som en av de viktigaste anledningarna till att 
ingå i ett destinationssamarbete är det lätt att förstå att denna grupp är 
mer negativt inställd till destinationens samarbetsorganisationer. 

Från denna grupps sida vill man dessutom ställa högre krav på ledningen 
för dessa organisationer. Abraham efterfrågar en kritisk analys av verk-
samheten och den kompetens som finns hos de människor som finns 
inom dem. Den uppföljning av marknadsföringen som Maria efterfrågar 
är inte den enda uppföljning hon är intresserad av. Hon skulle vilja se en 
slags deklaration av vad dessa organisationer de facto gett destinationen 
och de som verkar där. Mål och visioner är andra viktiga bitar som hon 
tycker att hon saknar. Hon vet inte riktigt vad FunäsdalsFjäll håller på 
med.  
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3.3.2 Vad beror inställningen på? 
I denna grupp är det vad vissa personer beträffar lättare att se vari den 
negativa inställningen grundar sig. När det handlar om Maria däremot är 
det lite svårare. Då bör också tilläggas att hennes inställning förmodligen 
är gruppens minst negativa. 

3.3.2.1 Arbetssituation och engagemang 

Av de tre företagarna i denna grupp är både Abraham och Sara enmans-
företagare medan Marias företag har olika många anställda beroende på 
säsong. Hennes företag är dock också att kategorisera som ett mindre 
företag. Med tanke på vad som noterats tidigare i detta kapitel vad gäller 
företagsstorlek och engagemang i samarbetsorganisationerna är det in-
tressant att konstatera att Maria som representerar det i sammanhanget 
större företaget också är den som engagerar sig lite mer och som tar sig 
tid att gå på organisationernas möten. Hon nämner en förhoppning om att 
det skall fungera bättre som den främsta anledningen till att hon engage-
rar sig över huvud taget. 

Abrahams arbetssituation är med största säkerhet en av de avgörande 
orsakerna till att han inte är med i ortens samarbete. Eftersom den verk-
samhet han driver inte på något vis är bunden till någon speciell ort är 
hans företag till väldigt ringa del, om alls, beroende av destinationens 
framgångar. Därmed är det säkert svårare för honom att känna delaktig-
het i destinationens mål och visioner. Han tycker inte att organisationer-
na ger honom någonting. I 1.5.5.2: Tillit, står det att dessa gemensamma 
mål även är viktiga för en ökad tillit. Strävan mot ett gemensamt lång-
siktigt mål borgar på något sätt för att man på kortare sikt skall avstå från 
opportunistiskt beteende. Det faktum att Abraham på sätt och vis är obe-
roende av destinationens utveckling och därmed inte till fullo delar sam-
arbetsorganisationernas mål kan även få till följd att han har svårt att få 
åtnjuta de andra företagarnas tillit. Den ömsesidighet som också nämns 
under samma rubrik går även den förlorad när en part är oberoende på 
detta sätt. 

Sara arbetar väldigt självständigt och ensam i sitt företag, men har inga 
speciella öppettider hon måste hålla sig till. Det är därför inte riktigt rätt 
att säga att hon inte skulle kunna hinna arbeta mer för samarbetsorgani-
sationerna. Som det är nu är hon en helt passiv medlem. Det finns endast 
en anledning till att hon är medlem över huvud taget och den är att hon 
annars inte får ha sina broschyrer på turistbyrån.  
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3.3.2.2 Samarbete, konkurrens, relationer och nätverk 

Sara tycker att det är lite egendomligt att man skall behöva betala med-
lemsavgift i PR-föreningen för att få ha sina broschyrer på turistbyrån 
bara för att den drivs av just PR-föreningen. Detta skulle på något sätt 
kunna ses som ett komplement till det grupptryck som beskrivs i 1.3.2: 
Marknadsföringssamarbete på turistdestinationer. Det syns oftast inte 
specifikt i marknadsföringen vilka som tar del i den gemensamma orga-
nisationen och om inte det nämnda grupptrycket är nog för att motivera 
någon till ett medlemskap krävs mer konkreta lockbeten. Eftersom Sara 
knappt känner någon samhörighet med de andra på destinationen, och 
tycker att hon har ett mycket begränsat samarbete med de övriga aktörer-
na där, biter inte grupptrycket särskilt bra på henne. Detta att i princip ta 
ut avgiften som hyra för en hylla i turistbyrån är ett alternativ. Det funge-
rar tydligen bra eftersom hon till och med tycker att det är värt priset. Det 
är dock svårt att få henne att engagera sig aktivt. Hon säger att hon inte 
är någon föreningsmänniska och att hon föredrar att sköta sitt eget. När 
man fäster avseende vid det som i 1.5.5: Viktiga förutsättningar för fun-
gerande nätverk, beskrivs nödvändigt för att skapa ett få nätverket att 
fungera kan man lätt förstå att Sara inte känner sig delaktig i nätverket. I 
och med att hon inte känner att hon har gemensamma målsättningar och 
visioner skapas ej heller den viktiga ömsesidiga tilliten. Det är ej heller 
möjligt att känna någon vidare solidaritet och samhörighet med aktörer 
vars mål man inte känner till eller delar. 

Marias grundinställning till samarbete är väldigt positiv och hon ser ej 
heller något motsatsförhållande mellan samarbete och konkurrens. För 
henne är samarbetet med konkurrenterna på destination en självklarhet. 
Det som för Maria är viktigt i en affärsrelation är ärlighet, öppenhet, 
samt att det verkligen handlar om ett givande och tagande. Detta är pre-
cis vad den tidigare i 1.5.5.3: Sociala normer, nämnda solidariteten och 
ömsesidigheten handlar om. För att nå någonstans tillsammans på längre 
sikt måste man vara beredd att både ge och ta. Även Moses (de positiva) 
talar om detta när han säger att man ibland blir tvungen att försaka saker 
för destinationens bästa för att själv kunna få sig en släng av sleven en 
annan gång. Det gäller att se saker på lite längre sikt och att vara lite av 
en visionär. Den öppenhet och ärlighet Maria efterfrågar är något som 
kommer automatiskt om tilliten finns. Tilliten är dock beroende av de 
gemensamma målen och visionerna som Maria också saknar. Det känns 
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som om just bristen på mål och visioner är roten till allt ont i Marias fall. 
Istället för att ge upp när inte ledningen förmår förmedla riktlinjer för 
verksamheten är hon emellertid tapper och beslutar sig för att fortsätta 
sitt medlemskap. Hon försöker till och med lägga en del av skulden på 
sig själv och de andra medlemmarna som inte själva förmår rikta sin 
energi från att klaga på ledningen till att själva driva fram gemensamma 
idéer och målsättningar. 
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4 SLUTDISKUSSION 
Detta avslutande kapitel innehåller ett samman-
fattande svar på vilken syn turismföretagarna i 
Funäsdalsfjällen och Tärnafjällen har på sin 
destinations nätverk och på vari denna syn 
grundar sig. Utöver detta finns även en del om 
författarens till studien knutna övriga reflek-
tioner samt förslag till fortsatt forskning.  

4.1 Sammanfattande kommentarer 

Denna studie syftade till att beskriva och försöka förstå ett antal turism-
företagares syn på sin destinations nätverk. Beskrivning av deras åsikter 
klarades av i kapitel två. Deras uttalanden sammanfattades sedan och 
tolkades i förra kapitlet. Eftersom studien inte på något sätt avsett leda 
fram till några generaliserbara resultat utan endast ämnat beskriva och 
tolka ett antal turismföretagares inställning till ett fenomen kvarstår nu 
bara att skapa en sammanfattande bild av vad denna studie kommit fram 
till. 

Inledningsvis kan sägas att förutsättningarna för att åstadkomma ett gott 
nätverkssamarbete verkar goda på båda dessa destinationer. Alla utom en 
av respondenterna var helt positivt inställda till samarbete och de var hel-
ler inte nämnvärt negativt berörda av konkurrens. De flesta tyckte till och 
med att såväl samarbete som konkurrens på orten var nödvändigt för des-
tinationens fortlevnad. 

Den fråga som kom att få stor plats i undersökningen, trots att den inte 
alls fanns med i intervjuunderlaget från början, var huruvida företagarna 
såg samarbetsorganisationerna på destinationen som ett nätverk eller 
inte. Det visade sig nämligen att detta inte var alls självklart. Tre av de 
intervjuade tyckte inte att organisationerna var nätverk medan tre var 
tveksamma. Den stora skillnaden mellan dessa sex företagare och de tre 
som helt klart tyckte att organisationerna var nätverk är att de senare tre 
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var eller hade varit väldigt engagerade och tyckte att de hade en relation 
till de andra medlemmarna av organisationerna i fråga. De övriga kände 
inte att de tack vare sitt medlemskap hade en relation till de andra med-
lemmarna. De kunde inte känna att de var delar av en helhet.  

Anledningarna till att man inte kände sig som en del av ett nätverk var 
väldigt varierande. Några kritiserade de interna funktionerna och tyckte 
att den interna informationen var bristfällig. Andra saknade styrning, dels 
i form av gemensamma mål och visioner att jobba för, men även i form 
av uppföljning av såväl effekten av genomförda marknadsföringskam-
panjer som genomförandet av åsyftade utvecklingsprojekt. En person, 
som inte hade någon egentlig nytta av någon av samarbetsorganisatio-
nerna, var rakt igenom negativ och tyckte inte att organisationerna gjorde 
särskilt mycket nytta alls. Oschyssta tag och brist på öppenhet var andra 
orsaker som nämndes som anledningar. En kvinna erkände att hon helt 
enkelt inte var någon föreningsmänniska som tycker om att engagera sig 
och att största anledningen till hennes utanförskap låg hos henne själv. 

Både FunäsdalsFjäll AB och Tärnafjällens PR-förening har marknadsfö-
ring som sin huvudsakliga verksamhet och glädjande nog var sex av fö-
retagarna förhållandevis nöjda med marknadsföringsinsatserna som gjor-
des för de medel som finns tillgängliga. De tre mest positiva företagarna 
såg till och med denna marknadsföring som en avgörande orsak till deras 
egna företags överlevnad. Av andra kritiserades dels målgruppsoriente-
ringen och dels uppföljningen av marknadsföringens effekter.  

I några fall framstod arbetssituationen som en starkt bidragande orsak till 
såväl inställningen till som engagemanget i de aktuella organisationerna. 
De som var ledare för de största företagen och som följaktligen också 
hade de mest särpräglade företagsledande ställningarna var också de som 
var mest engagerade och mest positivt inställda. De i urvalet som var 
enmansföretagare däremot var de som var minst engagerade och mest 
negativa. Som redan sagt är urvalet allt för litet för att kunna generalisera 
utifrån, men det är ändå ett tänkvärt samband. 

4.2 Egna reflektioner och fortsatt forskning 

Jag gick in i denna undersökning bärandes på en illusion om att de före-
ningar och samarbetsorganisationer som finns ute på våra olika turist-
destinationer är att kategorisera som nätverksorganisationer. Det var där-
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för aldrig min avsikt att undersöka om så egentligen var fallet. Under 
intervjuerna har jag emellertid allt oftare fått ställa mig den frågan. Bör 
dessa typer av organisationer kallas nätverksorganisationer? Det krävs 
givetvis en mer djuplodande studie av hur dessa organisationer fungerar 
och vilka aktörer, aktiviteter och resurser de består av för att kunna be-
svara denna fråga. Är det möjligtvis så att dessa turistorganisationer är så 
speciella att de förtjänar en egen teoribildning? Är månne de instrument 
som framtagits för att dissekera och analysera industriella nätverk opas-
sande eller för trubbiga för att använda på turismindustrins egna nätverk? 
Alla dessa frågor är sådana som vore intressanta att ta sig närmre an i 
någon form av fortsatt forskning. 

Om man ser på de behandlade samarbetsorganisationerna skulle jag själv 
inte vilja kalla dem nätverksorganisationer. Jag är böjd att hålla med de 
respondenter som hävdar att det råder för svaga band mellan de olika 
intressenterna i organisationerna. Man får lätt en känsla av att det finns 
ett stort antal medlemmar som bara ser organisationen som en marknads-
föringsbyrå man betalar in pengar till för att få gemensam marknadsfö-
ring till stånd. De destinationsgemensamma målen och produktutveck-
lingsambitionerna för en alltför undanskymd tillvaro. I de fall dessa mål 
och visioner finns når de inte ut till medlemmarna. Detta beror dels på 
bristande intern information men även på bristande intresse hos med-
lemmarna. Här skapas en ond cirkel som är svår att ta sig ur. Man intres-
serar sig inte för information från en organisation förrän man inser att 
den är intressant och det inser man inte förrän man tar del av dess infor-
mation och vad den har att erbjuda .  

Som jag ser det finns potential för väl fungerande nätverksorganisationer 
på båda dessa destinationer. Inställningen till samarbete och konkurrens 
verkar vara sund. Det finns dessutom en hel del sunda åsikter och spän-
nande visioner om hur saker och ting skulle kunna fungera. Problemet är 
att engagera medlemmarna och få dessa att känna sig delaktiga i verk-
samheten och därmed skapa en nätverkskänsla. Man bör se till de olika 
företagarnas möjlighet till input och behov av output. Vad behöver varje 
företag och vad kan de bidra med. Det är också centralt att se till att fö-
retagen får vara med och skapa de viktiga målen och visionerna. På så 
vis kan nätverkets mål komma att överensstämma med medlemmarnas 
egna. 
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Att få dessa organisationer att fungera som nätverk eller nätverksorgani-
sationer är i min mening i stor utsträckning ett ledarskapsproblem. Detta 
är något annat som vore väl värt ytterligare forskning. Det vore intressant 
att se hur ett antal liknande organisationer leds, vilka effekter det har och 
hur det uppfattas av medlemmarna av nätverken. 
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Intervjuunderlag 

(För intervju med turistföretagarna i Funäsdalsfjäll och Tärnafjällen) 

Allmänna frågor om företaget och dess verksamhet 
1. Vilket är företagets huvudsakliga verksamhet/verksamheter 

2. Hur många anställda har företaget? 

3. Hur länge har företaget funnits? 

4. Hur länge har du drivit företaget? 

Samarbete / Konkurrens 
5. Hur ser du på samarbete? 

Är det något du verkligen uppskattar eller är det ett nödvändigt ont? 

Är du beroende av att samarbeta med andra företag eller skulle du klara dig 
lika bra på egen hand? 

6. Vilka typer av aktörer ser du som dina samarbetspartners? 

7. Hur ser du på konkurrens? 

Ser du konkurrensen mer som en sporre eller som ett hot? 

8. Vilka typer av aktörer ser du som dina konkurrenter? 

Spelar det in huruvida de tjänster eller produkter de erbjuder är komplement 
eller alternativ till dina tjänster eller produkter? 

Spelar det in huruvida de är en del av den destination du anser dig tillhö-
ra. 

Nätverk 
9. Vad betyder termen nätverk för dig? 

10. Kan man dela in nätverk olika typer och i så fall vilka? 

11. Hur fungerar nätverket på er destination? 

12. Vad åstadkommer detta nätverk? 

13. Vad borde det åstadkomma? 

14. Varför är du med / inte med? 

15. Vad ger nätverket dig och ditt företag? 
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16. Vad hade du förväntat dig få ut som du inte fått ut? 

Vad fattas? 

17. Hur mycket tid spenderar du med att aktivt jobba för detta nätverk? 

18. Vad krävs av ett nätverk och dess parter för att det skall fungera på ett 
optimalt sätt? 

Affärsrelationer 
19. Vad betyder termen affärsrelation för dig? 

20. Vilka olika typer skulle du vilja dela in affärsrelationer i? 

Har det någon betydelse om relationen är till en konkurrent eller till en 
samarbetspartner? 

Har det någon betydelse om relationen är till någon på eller utanför des-
tinationen? 

Komplement - Alternativ 

21. Hur skiljer sig dessa typer av affärsrelationer åt? 

Vad får du ut av dessa olika typer av affärsrelationer? 

22. Vad krävs av en affärsrelation och dess parter för att den skall fungera 
optimalt? 

Beror det på typen av relation eller är det lika för alla typer? 

Beskriv din bästa affärsrelation?
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Intervjuunderlag    
((FFöörr  iinntteerrvvjjuu  mmeedd  RRooll ff   AArrnnee  UUll llaaeeuuss  oocchh  SSiivv  BBaauummaannnn))  

FiFU 
1. När bildades FiFu? 

2. Hur många medlemmar har FiFU? 

3. Hur blir man medlem? 

4. Berätta om FiFUs huvudsakliga verksamhet 

5. Hur sköter FiFU sin medlemsinformation? 

 

FFuunnäässddaallssFFjjäällll AABB 

1. När bildades FunäsdalsFjäll AB? 

2. Hur många medlemmar har FunäsdalsFjäll AB? 

3. Hur blir man medlem? 

4. Berätta om FunäsdalsFjäll ABs huvudsakliga verksamhet 

5. Hur sköter FunäsdalsFjäll AB sin medlemsinformation? 

 

Tärnafjällens PR-förening 
1. När bildades Tärnafjällens PR-förening ? 

2. Hur många medlemmar har Tärnafjällens PR-förening? 

3. Hur blir man medlem? 

4. Berätta om Tärnafjällens PR-förenings huvudsakliga verksamhet 

5. Hur sköter Tärnafjällens PR-förening  sin medlemsinformation? 
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METOD 
Här presenteras först de gjorda vägvalen be-
träffande den teoretiska metoden. Därefter be-
handlas vad som gjorts mer konkret i det avsnitt 
som kallas praktisk metod och som även inne-
håller en granskning av använda källor. I slutet 
på kapitlet kommer en kvalitetsdiskussion där 
kvaliteten på hela arbetet diskuteras. 

Teoretisk metod 

Förförståelse 
För att bättre förstå och värdera det som presenteras i en uppsats eller 
annat vetenskapligt arbete är det viktigt att ta del av författarens tidigare 
erfarenheter på området – författarens förförståelse. Förförståelsen kan 
alltså beskrivas som den erfarenhet och kunskap författaren besitter på 
området innan forskningsprocessen påbörjas. Denna författarens bak-
grund inverkar på studien på olika sätt. Ofta påverkar den ämnesvalet, 
hur man formulerar och angriper sitt problem och även i viss mån hur 
man tolkar det data som samlas in. (Johansson-Lindfors, 1993) 

Denna förförståelse påverkar även kunskaparens möjlighet att vara ob-
jektiv. Patel, Tebelius (1987) menar att det i dagens forskning är accepte-
rat att ingen kan förhålla sig helt objektiv till det undersökta. Hela forsk-
ningsprocessen är fylld av vägval som påverkas av ens värderingar, erfa-
renheter och kunskap. Detta gör att ingen kan vara helt objektiv. Detta är 
emellertid inte enbart negativt eftersom förförståelsen givetvis är till 
hjälp när man närmar sig och försöker förstå dels litteraturen dels sina 
intervjuobjekt, i synnerhet när man använder sig av kvalitativ metod. 
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(Patel, Tebelius, 1987) Förförståelsen spelar särskilt stor roll inom det 
hermeneutiska vetenskapsidealet, eftersom den styr vad vi förstår re-
spektive inte förstår. Risken är att förförståelsen tvingar in forskaren i ett 
mönster där den försöker förstå nya fenomen på ett gammalt och redan 
känt sätt. Det finns en tendens att reagera så att det redan kända är det 
rätta och riktiga och att man tvingar in det nya i dessa gamla formar. 
(Lindström, 1978) 

Nedan beskrivs delar av författarens bakgrund, som kan ha bidragit till i 
detta sammanhang relevant förförståelse. I viss mån analyseras även hur 
denna kan ha påverkat föreliggande studie. Mycket av den påverkan som 
sker på ovan nämnda val och bedömningar sker omedvetet och det är 
därför svårt för författaren själv att avgöra vilka konsekvenserna kan bli. 
En del av denna bedömning lämnas därför till läsaren. 

Författaren har arbetade under sina studier aktivt i olika typer av samar-
betsorganisationer och försökte ständigt främja samarbete i olika former 
- mellan studenter på olika utbildningar, mellan ekonomföreningar i olika 
städer, mellan studenter och universitetet och mellan studenter och nä-
ringslivet. Detta ledde till en förståelse för och uppskattning för vikten av 
relationer och nätverk. Den tidigare rapport författaren skrivit handlade 
om relationsmarknadsföring med tonvikt på intern marknadsföring. Detta 
arbete bidrog ytterligare till ett ökat intresse för relationer och deras be-
tydelse för ett företags verksamhet. Studierna av intern marknadsföring 
väckte även ett intresse för intern kommunikation. Den förförståelse för-
fattaren har beträffande turism och turismorganisationer är inte särskilt 
omfattande. Den begränsar sig till tre månaders arbete på en turistbyrå 
och ett omfattande resande.  

Det står klart att författarens positiva grundinställning till samarbete, re-
lationer och nätverk kan ha påverkat såväl val av litteratur i teorin som 
intervjusituationerna, analysen av intervjuerna och så vidare. Betydelsen 
av just samarbete, relationer och nätverk kan på så vis ha tenderat till att 
lyftas fram i för stor grad. Författarens medvetenhet om detta har dock 
lett till att han tagit detta i beaktande och i möjlig mån försökt minska 
denna påverkan. 

Ämnesval 
Det är uppenbart att mitt intresse för turism, ledarskap, och nätverk och 
relationer har varit den avgörande orsaken till mitt ämnesval. Att studien 
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fått den nuvarande inriktningen och problemformuleringen har emellertid 
varit resultatet av en ganska lång process. Redan på ett tidigt stadium 
stod det klart för mig att jag ville skriva studien på uppdrag av ett turism-
företag, dels för att få en bättre insyn i denna intressanta bransch och dels 
för att försäkra mig om att ett intresse för ämnet fanns inte enbart i den 
akademiska världen utan även i näringslivet.  

Att skriva en studie på uppdrag av ett företag kräver moget övervägande. 
Det finns nämligen en risk att företagets inverkan tar sådan form att man 
som kunskapare begränsas i sin handlingsfrihet av en uppdragsgivare 
som helt vill bestämma vad forskaren skall göra. Det väsentliga är emel-
lertid att man helt efter eget huvud tillåts formulera sitt problem. Risken 
är att ett problem som formulerats av en uppdragsgivare efter hand kan te 
sig meningslöst för forskaren som ändå känner sig manad att fullfölja 
uppdraget med en krashlandning till följd. (Johansson-Lindfors, 1993) 
Detta var något jag fick erfara efter att ha varit i kontakt med Årefjällen 
AB för att få skriva studien på uppdrag av dem. Det område de önskade 
ha undersökt visade sig efter hand vara aningen smalt och svårgenom-
trängligt och ledde därför inte till något fruktbart. Detta samarbete sluta-
de därför redan på ett tidigt stadium. Under mina förundersökningar kom 
jag i kontakt med ETOUR (European Tourism Research Institute) i Ös-
tersund där jag gavs betydligt större handlingsfrihet att välja en inrikt-
ning på mitt ämne och på min problemformulering som kändes rätt för 
mig. Denna frihet tillsammans med det faktum att ETOUR är ett forsk-
ningsinstitut som har som mål att arbeta nära näringen och dess behov 
gjorde att situationen kändes särskilt fruktbar. Här instämmer jag gärna 
med Johansson-Lindfors (1993) som menar att den fria problemformule-
ringen gynnar kunskapsutvecklingen och att alltigenom uppdragsbaserad 
forskning inverkar negativt på vetenskapligt nytänkande.  

Efter tämligen omfattande litteraturstudier inom området nätverk, rela-
tioner, turism och destinationsutveckling stod det klart för mig att det 
överhuvudtaget fanns väldigt lite forskning kring nätverkssamarbete 
inom turismindustrin. Eftersom jag såg relationerna som de grundläg-
gande byggstenarna i nätverket och turismföretagsledarna som de vikti-
gaste personerna i destinationernas nätverksorganisationer bestämde jag 
mig för ovan beskrivna problemformulering. 
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Vetenskapligt synsätt  
En individs eller forskares vetenskapliga synsätt påverkar sättet på vilket 
denne iakttar och undersöker verkligheten. De två varianter som oftast 
nämns när man diskuterar vetenskapliga synsätt är hermenutik och posi-
tivism. Dessa påverkar sedan även valet av metoder för observation, da-
tainsamling och analys. (Johansson-Lindfors,1993) Då jag förväntar mig 
att läsaren redan är bekant med dessa begrepp ämnar jag endast beskriva 
dessa i korta ordalag. 

Positivismen som springer ur de naturvetenskapliga forskningsidealet 
karaktäriseras av att den rätta sanningen endast kan komma fram genom 
att en objektiv och beskrivande forskning genomförs med kvantitativa 
datainsamlingsmetoder. Detta synsätt vill förklara, förutsäga och genera-
lisera och menar att forskarens värderingar kan och bör åtskiljas från fak-
ta. (Gummesson, 1995, a) Vad gäller dess motpol som vuxit fram under 
beteckningen hermenutik betyder det framförallt tolkningslära och anses 
bygga på synen att subjektet inte kan skiljas från objektet. Människan är 
alltså något unikt som inte kan reduceras till ett ting bland alla andra i 
naturen. Det är människan och hennes relationer till andra människor 
som står i centrum för hermeneutikens kunskapsideal. Det senare veten-
skapliga synsättet förknippas med kvalitativa datainsamlingsmetoder och 
gör inte anspråk på att erbjuda några rätta lösningar på problemet utan 
snarare möjliga tolkningar. Målet är inte att ge svar utan att ställa forska-
ren och läsaren inför nya frågor sedda ur nya synvinklar. (Helenius, 
1990) 

Vissa personer hävdar att en forskare som person tillhör den ena eller 
andra skolan och att det vetenskapliga synsättet är något som präglar hela 
dennes världsbild. Jag väljer att se situationen på ett något mindre dra-
matiskt sätt. Enligt min mening härrör valet av vetenskapligt synsätt ur 
valet av problem och formulering av problemställning. Vissa problem 
passar helt enkelt bättre att angripas utifrån ett positivistikt synsätt medan 
andra låter sig bättre tacklas utifrån ett hermenutiskt sådant. Vad gäller 
diskussionen kring min persons tillhörighet till det ena eller andra veten-
skapsidealet låter jag den anstå i och med att jag har svårt att identifiera 
mig som person med dessa begrepp. Jag föredrar istället att relatera min 
studie som sådan, med utgångspunkt i min problemformulering, till de 
nämnda begreppen. 
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Som alla andra studier hamnar min någonstans på en tänkt skala mellan 
hermeneutik och positivism men tenderar helt klart mer åt det hermeneu-
tiska synsättet. Med det problem jag formulerat ovan ter sig valet av syn-
sätt ganska uppenbart. Det vore mycket svårt och orättvist att försöka 
kvantifiera dessa företagsledares syn på så abstrakta och sociala företeel-
ser som samarbete, relationer och nätverk. Dessa är dessutom företeelser 
som måste ses i hela sitt sammanhang och inte låter sig lösryckas och 
observeras i avskildhet. Som framgår nedan har jag valt en helt igenom 
kvalitativ datainsamlingsmetod och vare sig mina intervjuer, min tolk-
ning eller min slutdiskussion kommer att vara helt objektiva utan tillåts 
även kantra över mot det subjektiva. Jag försöker närma mig de intervju-
ade personerna och deras åsikter med ett öppet sinne för att försöka för-
stå och tolka dessa.  

Val av ansats och metod 
Då det gäller den ansats forskaren väljer för sitt förhållningssätt till teori 
och empiri brukar man säga att denna kan vara induktiv, deduktiv eller 
en blandning av dessa som kallas abduktiv. Induktion innebär att man 
närmar sig empirin som ett oskrivet blad. Utifrån de upptäckter man gör 
skapar man sig sedan en allmängiltig teori. Denna ansats koncentrerar sig 
på likheterna i de undersökta fallen men tittar inte på det unika i varje fall 
(Alvesson, Sköldberg, 1994). Deduktion å andra sidan utgår från redan 
existerande teorier för att närma sig empirin och med teorins hjälp dra 
slutsatser om denna. Denna ansats förutsäger enligt Alvesson, Sköldberg 
(1994) att teorin stämmer och bekräftar därmed endast teorin istället för 
att egentligen undersöka fallet som sådant. (Holme, Solvang, 1991) Ab-
duktionen som alltså är en blandning av deduktion och induktion inne-
håller även andra moment och innebär i stort att man pendlar mellan em-
piri och teori. Man kan till exempel med hjälp av tillgänglig teori som 
bakgrund göra en empirisk undersökning för att sedan utifrån denna dra 
slutsatser och bilda nya teorier som kan testas i nya undersökningar för 
att på detta sätt i en fortsatt process hela tiden justera och förfina teorin. 
Abduktionen kräver en ny fallstudieprocess som pendlar mellan empiri-
laddad teori och teoriladdad empiri. (Alvesson, Sköldberg, 1994) 

Det känns inte som om någon av ovanstående beskrivningar till hundra 
procent passar in på den ansats jag valt. I och med att jag börjar med att 
studera och skriva om teorier inom området turism, samarbete, relationer 
och nätverk kan man inte säga att jag är induktiv och närmar mig verk-



~ Metod ~ Bilaga 3 

 104

ligheten som ett oskrivet blad. De teorier jag valt att beskriva har redan 
gett mig en uppfattning om hur denna verklighet har uppfattats av forska-
re som undersökt den tidigare. Detta hindrar mig givetvis från att förut-
sättningslöst skapa helt nya teorier utifrån mina intervjupersoners egna 
värderingar och åsikter. Det är inte ens min avsikt att generalisera och 
generera teorier utifrån de observationer jag gör av mina intervjuperso-
ner. Jag söker således inte efter likheter utan vill snarare beskriva ett så 
brett spektra av åsikter som möjligt. Man kan ej heller påstå att min an-
sats är renodlat deduktiv. Även om jag inleder med att studera teorin är 
det inte så att jag förutsätter att det som står att finna där är sanningar och 
att de är tillämpbara i min studie. Jag använder inte på något vis min em-
piri för att förkasta eller bekräfta dessa teorier. Teorierna används inte för 
att göra förutsägelser om verkligheten. Det hade varit önskvärt att an-
vända en abduktiv ansats där jag hade kunnat pröva de befintliga teorier-
na på empirin för att förkasta delar av dem och lägga till andra nya, testa 
dessa och så vidare. Denna procedur är dock allt för tidskrävande för att 
passa en tidsbegränsad studie av detta slag. 

Istället för ovan beskrivna angreppssätt har jag valt en ansats där den av 
mig studerade teorin och de av denna i studien beskrivna delarna utgör 
en plattform att stå på inför den empiriska undersökningen. Teorin tjänar 
dels till att ge mig en ökad kunskap om forskningsområdet rent generellt 
och dels till att höja läsarens teoretiska kunskap inom samma område. 
Detta ger även läsaren en bättre möjlighet att förstå empirin och den 
tolkning av denna som görs. Den är också en viktig hjälp i konstruktio-
nen av diskussionsunderlagen till intervjuerna. Teoriernas rön används 
även för att fungera som en referensram som jag har i bakhuvudet under 
intervjuerna för att kunna öppna nya vägar för samt fördjupa diskussio-
nen som hålls med respondenten. På samma sätt bidrar den även med 
idéer och begrepp som gör tolkningsdelen mer intressant och givande.  

Metodvalet hänger nära samman med kunskaparens övergripande kun-
skapssyn och det är vanligt att valet av en kvalitativ metod härrör ur en 
hermeneutisk kunskapssyn medan ett kvantitativt metodval oftast grun-
dar sig i en positivistisk kunskapssyn. Vid val av metod är det dessutom 
centralt att valet faller på en metod som passar ihop med studiens pro-
blemställning. (Helenius, 1990)  

En kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till det undersökta objek-
tet. Syftet är att söka förståelse för det undersökta snarare än att söka nå-
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gon generellt giltig kunskap. Med denna metod genomför man därför 
oftare en mer djupgående informationsinhämtning från ett mindre antal 
informationsenheter. Ett kvantitativt angreppssätt däremot inriktar sig på 
att söka ytligare information från ett större antal undersökningsobjekt. 
Det går alltså snarare på bredden än på djupet. Det intressanta här är att 
försöka dra generella slutsatser. (Holme, Solvang, 1991) 

Det problem som presenterats tidigare leder fram till ett syfte som går ut 
på att försöka beskriva och förstå hur ett antal turismföretag ser på sam-
arbete, affärsrelationer och nätverk. Målet är alltså att söka djupare för-
ståelse för ett antal individers syn på och tankar kring vissa fenomen sna-
rare än att söka någon generaliserbar kunskap. Denna problemets inrikt-
ning tillsammans med det faktum att den tillämpade kunskapssynen är 
mer hermeneutisk än positivistisk leder på ett naturligt sätt fram till valet 
av en kvalitativ metod.  

Det är min avsikt att på bästa sätt försöka förstå vilka olika inställningar 
företagare har till ovan nämnda företeelser och varför de har dessa in-
ställningar. Att fånga dessa deras åsikter och tankar genom att använda 
sig av en enkät med fasta svarsalternativ eller någon annan kvantitativ 
metod ter sig väldigt svårt och fruktlöst. För att fånga olikheterna i indi-
vidernas syn på dessa begrepp är det essentiellt att komma var och en av 
individerna så nära som möjligt och att låta dem beskriva situationen uti-
från deras eget perspektiv. Av de olika varianterna på kvalitativa metoder 
har jag valt att använda mig av en slags fallstudie vilken jag beskriver 
närmare i avsnittet som handlar om informationsinsamlingens primära 
källor. 

Val av perspektiv 
Perspektiv kan definieras som den synvinkel ur vilken man iakttar verk-
ligheten. Eftersom olika individer bär olika ”glasögon” när de observerar 
verkligheten tolkar de den också olika. (Lundahl, Skärvad, 1992)  

Eftersom min strävan varit att ta reda på hur turismföretagsledarna ser på 
samarbete, relationer, och nätverk synes det mig lämpligt att välja deras 
företagsledarperspektiv. Det är min avsikt att försöka se verkligheten ur 
deras synvinkel och att närma mig dem på ett sådant sätt att jag kan tolka 
situationen ur deras perspektiv. 
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Praktisk metod  

Informationsinsamling 
Primära källor 

Vid informationsinsamligen är urvalet en central fråga. Eftersom jag inte 
var ute efter generaliserbara resultat utan snarare var intresserad av att 
samla djuplodande information och exempel på olika möjliga syner på 
destinationens nätverk valde jag att använda mig av ett strategiskt urval. 
Studien handlar som bekant om företagsledares syn på en destinations 
nätverk och som tidigare beskrivits har jag valt att använda mig av fall-
studier. Med tanke på omfattningen av denna studie ansågs två destina-
tioner vara ett lämpligt antal fall att undersöka. Den ena är Tärnafjällen 
och den andra är Funäsdalsfjällen. Anledningen till att valet föll på dessa 
var först och främst att de båda låg inom mål 6 området3. Tack vare att 
jag redan varit i kontakt med de två destinationerna visste jag att de båda 
hade olika typer av samarbetsorganisationer och att de till viss del skilde 
sig åt. I Tärnafjällen finns endast ett destinationsövergripande nätverk. 
Funäsdalsfjällen har två som jobbar med lite olika saker vilket jag hört 
leder till en viss förvirring och splittring. Min misstanke var att denna 
skillnad skulle kunna inverka på turismföretagarna på destinationen och 
deras syn på nätverk. Att göra fyra intervjuer på varje destination verka-
de vara ett i sammanhanget lämpligt antal. För att välja ut dessa åtta fö-
retag hade jag sedan informella samtal med nyckelpersoner i nätverken 
på båda dessa destinationer för att söka information om destinationernas 
olika företag. Kriterierna för urvalet var fyra. För det första eftersträva-
des olikhet i företagens subjektivt uppfattade samarbetsvilja. Detta för att 
välja ut såväl företag som ses som mer skeptiska till samarbete som fö-
retag som gärna samarbetar med allt och alla. För det andra var målet att 
intervjua företag av olika storlek. Intervjuer med företag med allt ifrån 
1 – 25 anställda gjordes. Det tredje kriteriet var att företagen skulle re-
presentera flera olika delar av det turistiska utbudet. Intervjuer gjordes 
följaktligen med företagare från såväl hotell och restaurang branschen 
som från aktivitets- och handelsföretag. Det fjärde och sista målet var att 
                                             
3 Mål 6 området är ett av EU definierat geografiskt stödområde som omfattar hela Norrlands 
inland och sträcker sig ända ned till Torsby i norra Värmland. Detta är det område inom vilket 
min uppdragsgivare ETOUR verkar. 
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täcka in de möjliga skillnaderna i åsikter mellan manliga och kvinnliga 
företagare. Följaktligen valdes företagare av båda könen ut. I Funäsdals-
fjällen fick det gjorda urvalet inte riktigt den effekt som var avsedd. Den 
kontaktade nyckelpersonen på destinationen hade misstagit sig angående 
en företagares inställning till samarbete. Detta ledde till att intervjuerna 
inte kunde täcka in den bredd av åsikter som finns. Här valdes därför 
ytterligare en intervjuperson ut för att få in ytterligare intressant infor-
mation. 

Intervjuerna gjordes på plats hos företagarna och skedde med stöd av en 
intervjumall som skickades ut tillsammans med ett introduktionsbrev 
cirka en vecka innan intervjutillfället. Denna intervjumall var snarare 
vägledande än tvingande. Respondenterna gavs möjlighet att tala om det 
de kände var relevant för de olika ämnesområdena. Detta gav intervjuer-
na mer en karaktär av djupintervjuer än av strukturerade sådana. För att 
ge respondenterna en trygghetskänsla försäkrades de även anonymitet. 
De blev lovade att få läsa genom manuset innan tryckning för att kunna 
stryka de delar där de ansåg att deras identitet avslöjades i samband med 
ett uttalande de inte ville göra offentligt. Varje intervju tog mellan 45 och 
60 minuter och spelades in på bandspelare. 

Utöver dessa intervjuer gjordes även mot slutet av studien två korta tele-
fonintervjuer för att samla in fakta om de tre berörda nätverken. Eftersom 
det rörde sig om rena fakta lades här ingen större möda på urvalet. Valet 
föll på två personer som var väl insatta i hur organisationerna fungerade 
och som dessutom hade tillgång till de relevanta siffrorna. 

Sekundära källor 

Littarursökningen har varit mycket omfattande. Den har skett dels på 
universitetsbiblioteket i Umeå, men framförallt på Mitthögskolans i Ös-
tersund bibliotek. Eftersom utbudet på båda dessa bibliotek var tämligen 
bristfälligt har en hel del böcker beställts från olika bibliotek runt om i 
Norden. Sökningen har till större delen skett genom Libris. Vad gäller 
artiklar har dessa hittats dels genom en databas som heter ABI Inform 
som är mycket utförlig och genom Artikelsök. Sökorden i båda fallen har 
varit många, alltid både på brittisk och amerikansk engelska och svenska 
samt i alla möjliga kombinationer av – nätverk, organisation, ledarskap, 
relationer, information, turism, utveckling, destinationer, kunskap, sam-
arbete, allianser, imaginära organisationer, och så vidare.  
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Särskilt vad gäller litteraturen som handlar om turism har möjligheterna 
och handledningen från turismvetenskapliga institutionen på Mitthög-
skolan i Östersund varit till stor hjälp. Där finns även en gedigen samling 
C- och D-uppsatser skrivna inom området varav vissa även om nätverk 
inom turismen. Viss information har även hämtats från Internet. 

Källkritik 
Primära källor 

Vad gäller de primära källornas kvalitet måste man först bedöma möjlig-
heterna att få bra information från respondenterna. Man bör bedöma så-
väl deras svarsförmåga som deras svarsvillighet. När det handlar om sub-
jektiva data som upplysningar om en persons egna känslor, attityder, för-
väntningar, åsikter och dylikt måste man bland annat ta hänsyn till om 
respondenten har dolda motiv till att anpassa sina svar på ett sådant sätt 
som på något vis kan vara fördelaktigt för respondenten själv. Man bör 
också fundera över om det finns andra barriärer mot spontanitet i respon-
dentens svarsgivande. (Kjaer-Jensen, 1995) 

Eftersom intervjuerna som hållits koncentrerats på respondenternas syn 
på diskuterade förhållanden anser jag att deras svarsförmåga varit myck-
et hög, i och med att de sitter inne med total förstahandsinformation. Vad 
gäller intervjupersonernas svarsvillighet är den frågan betydligt mer 
komplex. Först och främst måste frågan om anonymitet utredas. Om inte 
respondenterna tror på intervjuarens löfte om anonymitet kommer så gott 
som all kontroversiell eller på annat sätt känslig information att undan-
hållas. Eftersom det på ett tydligt sätt klargjorts att varken respondenten 
eller dennes företag kommer att nämnas vid namn i studien samt att res-
pondenten själv kommer att få en chans att läsa igenom relevanta delar 
av studien innan den går i tryck bör intervjupersonerna känna sig trygga i 
sin anonymitet. De två destinationer som valts ut är dock väldigt små och 
invånarna och företagarna vet det mesta om varandra och det är därför 
svårt att garantera att ingen kommer kunna lista ut vem som sagt eller 
tyckt vad. Detta faktum kan möjligen lett till att respondenterna ändå 
återhållit viss information. Vad gäller diskussionerna kring deras känslor 
inför och åsikter om samarbete, konkurrens och affärsrelationer finns 
emellertid liten eller ingen anledning att tro att de skulle ha återhållit 
några åsikter. Denna risk finns möjligen i de frågor som behandlar synen 
på destinationens nätverk och hur det fungerar. Ett faktum som torde ha 
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minskat denna risk är att studien inte skrevs på uppdrag av dessa nätverk 
och att intervjuaren alltså inte stod på nätverksledningens sida.  

Den ständigt existerande risken för missförstånd och feltolkningar av 
respondentens svar är svår att eliminera. Eftersom intervjuerna hade en 
väldigt öppen karaktär var det dock lätt att ställ följdfrågor i de fall 
oklarheter fanns i svaren. Dessutom spelades intervjuerna i sin helhet in 
på bandspelare vilket möjliggjorde upprepade avlyssningar innan ut-
skrifterna som också var i det närmaste fullständiga gjordes. Problemet 
med missförstånd förstoras dock av att intervjuerna behandlade så ab-
strakta begrepp som samarbete, relationer och nätverk för vilka varje in-
divid har sin egen definition. Risken är alltså att man på grund av sina 
olika definitioner talar om vitt skilda saker fast man tror att man talar om 
en och samma sak. Detta problem reduceras till viss del genom att res-
pondenterna ombads berätta om sina definitioner av begreppen. Sam-
manfattningsvis kan sägas att respondenternas svarsförmåga kan bedö-
mas som god och att så mycket som möjligt gjorts för att höja deras 
svarsvillighet, men att man detta till trots inte kan garantera att res-
pondenterna har varit helt ohämmade i sin svarsvillighet. 

Vad gäller de korta telefonintervjuerna bedömer jag risken för att ha fått 
felaktig eller manipulerad information där som mycket liten. Det handla-
de mest om rena fakta och okontroversiella fakta som lätt kan kontrolle-
ras och som respondenterna inte har någon vinning av att manipulera. 

Sekundära källor 

Det faktum att ordet nätverk används i så många från varandra vitt skilda 
sammanhang har gjort litteratursökningen på detta område särskilt kom-
plicerad. När man funnit litteratur som handlar just om nätverk och nät-
verksorganisationer inom företagsekonomin återstår problemet att olika 
författare menar så olika saker med termen nätverk. Det finns mycket 
litteratur om relationer och nätverk och den är till stor del ganska nypub-
licerad. Problemet är att den inte är särskilt homogen. Att täcka in hela 
spektrat av åsikter kring och definitioner av dessa begrepp har därför va-
rit en övermäktig uppgift. På så sätt kan man utan tvekan säga att de se-
kundära källorna är bristfälliga.  

Vad gäller de böcker som använts är de till större delen skrivna av kända 
författare på området, men även några mindre meriterade författare har 
använts för att ge en bredare och mer aktuell bild av den tillgängliga teo-
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rin. Detta bör inte ha inverkat negativt på studien då även dessa publika-
tioner kommer från välkända institutioner. De artiklar som nyttjats kom-
mer nästan uteslutande från akademiskt välrenommerade tidskrifter och 
är även de skrivna av kunniga och vetenskapliga författare. På något stäl-
le har även artiklar skrivna av författare som kan anses vara praktiker 
snarare än akademiker använts. Detta kan möjligtvis ha minskat veten-
skapligheten, men har istället bidragit med en mer pragmatisk inblick i 
problematiken. 

När man hämtar information från och refererar till Internet är det viktigt 
att man kommer ihåg att informationen där ofta är dagsfärsk och alltså 
kan vara borta nästa dag. Man bör alltså notera vilken dag man varit in 
på hemsidan i fråga. Även om man gör detta skall man vara medveten 
om att det i många fall är svårt att gå tillbaka och kontrollera denna källa. 
I denna studie har hemsidor på Internet använts sparsamt. Den informa-
tion som hämtats har varit rena fakta och har hämtats på hemsidor som 
de som besitter denna information ansvarar för. Men bör emellertid vara 
medveten om att de i båda fallen är mer eller mindre avsedda att fungera 
som marknadsföringsmaterial. 

Kvalitetsdiskussion  

Eftersom denna studie är av kvalitativ art och på intet sätt syftar till att 
leda till generaliserbara resultat lämpar sig inte med kvantitativ forskning 
förknippade begrepp som validitet och reliabilitet särskilt väl. 

Patel, Tebelius (1986) talar om fyra begrepp som lämpar sig för att be-
döma kvaliteten hos en kvalitativ studie som denna. Tillämplighet be-
handlar valet av insamlingsteknik och undersökningsgrupp gentemot den 
formulerade problemställningen. Överensstämmelse handlar om överens-
stämmelse mellan vad forskaren sökte information om och vad ha erhöll 
information om. Pålitlighet behandlar hur väl forskaren lyckas undvika 
att andra faktorer hindrar en god informationsinsamling. När det gäller 
noggrannhet handlar det främst om forskarens samvetsgrannhet och är-
lighet. (Patel, Tebelius, 1986) 

När det gäller denna studies tillämplighet bedömer jag den vara god. Pre-
cis som tidigare diskuterat i ’Val av ansats och metod’ tycker jag att in-
tervjuformen var den enda som lämpade sig som insamlingsteknik med 
tanke på det formulerade problemet. Vad urvalet, som mer ingående dis-
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kuteras i ’Primära källor’ anbelangar känns det som om den grupp av 
företagsledare som valdes ut representerar ett brett spektra av olika åsik-
ter. Ett större urval hade säkerligen resulterat i en än mer mångsidig 
svarsflora. Antalet möjliga åsikter och inställningar är säkerligen långt 
ifrån uttömda. Med tanke på de begränsningar i tid och arbetsinsats som 
funnits får nog urvalet ändå anses som gott och representativt. 

Diskussionen kring uppsatens överensstämmelse är något mer komplice-
rad. Här måste erkännas att den inte är fullt så god. De organisationer jag 
fann på undersökningsorterna hade ej riktigt den karaktär jag emotsett. 
Mina förväntningar var att de skulle ha en karaktär som bättre överens-
stämde med den i teorin beskrivna. Jag hade dessutom förväntat mig att 
hos respondenterna finna en större medvetenhet och tydligare åsikter vad 
gällde nätverk och nätverksorganisationer samt relationer och affärsrela-
tioner. Denna diskrepans har till viss del lett till minskad relevans för 
vissa delar av de av mig beskrivna teorierna och för vissa frågor i inter-
vjuunderlaget. Detta faktum har gett den senare delen av studien en liten 
annan karaktär än förväntat. Tack vare att intervjuformuläret hade en 
öppen och flexibel karaktär kunde större tyngd läggas på betydelsefullare 
delar av detta. Den bristande överensstämmelsen har således orsakat en 
del problem, men inte problem som varit oöverstigliga. En intressant sak 
detta faktum också tyder på är att det undersökta problemet ej var helt 
förutsägbart. 

Studiens pålitlighet anser jag till viss del redan utredd i ’Primära källor’ 
där respondenternas svarsförmåga och svarsvillighet behandlas. Vad mil-
jön under intervjuerna anbelangar var den i samtliga fall tillfredsstäl-
lande. Samtliga intervjuer skedde på en för respondenten bekant och 
trygg plats och det fanns inga som helst störande moment. Det faktum att 
intervjuerna skedde på plats bidrog även till att såväl ansiktsuttryck som 
annat kroppsspråk kunde iakttagas för att verifiera att intervjupersonen 
kände sig trygg och väl till mods. 

Noggrannheten i studien garanteras dels av att intervjuerna spelats in på 
band och sedan skrivits ut nästan i sin helhet. Detta tillsammans med det 
flexibla intervjuunderlagets goda möjlighet till både förtydligande och 
ställandet av följdfrågor har minimerat risken förmissförstånd. Då stu-
dien dessutom skrivs på uppdrag av ett oberoende forskningsinstitut 
finns ingen anledning att tro att författaren skulle ha något att vinna på 
att förvanska eller manipulera den information som registrerats. 
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ETOUR – European Tourism Research Institute  

är ett forskningsinstitut vars mål är att utveckla kunskap om turism och resande 
och bidra till  utveckling av turistnäringen främst i norra Sverige (EU:s Mål 6-
område). 

Institutet bedriver forskning om turism inom programområdena Före-
tagsutveckling, Destinationsutveckling, Natur och naturresurser samt 
Kultur och kulturmiljöer inom turismen. Samverkan mellan dessa pro-
gramområden sker genom forskningsaktiviteter inom fyra teman: Attrak-
tioner och evenemang, Fjällturism, Skaleffekter inom turismen samt 
Framtidens turism. 
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