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Förord 
 

Föreliggande rapport är resultatet av ett uppdrag mellan ETOUR och Jämtland/-

Härjedalens Turistförening inom ramen för ett av EU delfinansierat projekt.  I 

rapporten framhålls att allt fler turismorganisationer/bolag har utvidgat sin verk-

samhet från att tidigare uteslutande fokusera på marknadsföring och bokning till 

att även omfatta managementuppgifter. I rapportens första del, som i huvudsak 

baseras på artiklar och litteratur från nationell och internationell forskning, 

beskrivs denna utveckling och de utmaningar som följer med managementrollen. 

Huvuddelen av rapporten ägnas åt frågan om hur ett rättvist och funktionellt 

avgiftssystem ska kunna utformas för medlemmarnas serviceavgifter med fokus 

på destinationsbolag i regioner där turismnäringen är samhällsbärande. Det sker 

mot bakgrund av att dessa bolags framgång kräver en god finansiell styrka och att 

bolaget besitter en hög legitimitet bland sina medlemmar. Avsaknaden av 

nationell och internationell forskning omkring denna problematik innebär att 

denna del av rapporten främst baseras på data framtagna av författaren själv 

genom enkäter, intervjuer och fokusgruppssamtal.  

 

Rapporten visar att det finns ett behov av att modifiera äldre avgiftssystem. Ett 

bidrag till hur ett mer rättvist och stabilt avgiftssystem kan utformas är förslaget 

att använda beräknat förädlingsvärde som generell fördelningsnyckel och ”rätt-

visevärde” för medlemmarnas serviceavgifter istället för omsättning och turist-

kronan. Ytterligare bidrag som diskuteras är att kostnaden för avgiften överförs 

från medlemmarna till turisterna som en destinationsavgift och att det i varje 

enskilt fall krävs en flexibilitet som öppnar för särlösningar baserade på destina-

tionens egna förutsättningar.   
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1. Inledning 

Bakgrund 
Lokala turismorganisationer spelar en allt viktigare roll för att stärka näringens 

konkurrenskraft på destinationsnivå och i flera studier framhålls väl fungerande 

managementorganisationer som en viktig faktor för framgång. (Bordas 2001, 

Machiavelli 2001, Pechlaner & Fuchs 2002, Fuchs & Weiermair 2003, Bieger 

2005, Sanaghi 2006, Beritelli m.fl. 2007) I arbete att stärka sin managementroll 

möter lokala destinationsbolag flera utmaningar relaterade till bl.a. det öppna 

turistiska produktionssystemet med dess olika intressenter och verksamheter 

med skiftande intjänandeförmåga. En annan utmaning de möter är att vissa 

företag är verksamma året runt medan andra är säsongsföretag (säsongsproble-

matiken), liksom att graden av affärsmässighet och de sociala och kulturella 

bindningar till destinationen som lokalsamhälle varierar bland systemets 

intressenter. (Bodén & Rosenberg 2004)  

 

De utmaningar destinationsbolagen ställs inför som managementorganisationer 

är stora, t.ex. kräver framgång väl integrerade produktionssystem som förmår att 

ge besökarna en konkurrenskraftig helhetsupplevelse av destinationen. En nöd-

vändig, om än inte tillräcklig, förutsättning för framgång är att bolagen har en 

finansiell styrka och besitter en hög legitimitet bland sina medlemsföretag och 

övriga intressenter. Något som i sin tur är beroende av att avgiftssystemet för 

medlemmarnas serviceavgifter uppfattas som legitimt. 

 

Problemställning och syfte 
Grundprincipen för hur dessa avgifter beräknas är i allmänhet relaterad till 

omsättning och turistkronans fördelning, d v s turisternas utlägg fördelade på 

olika verksamheter. Denna princip är ofta baserad på mer eller mindre historiska 

omständigheter, vilket innebär att avtalen inte speglar den rådande situationen 

Andra faktorer som påverkar destinationsbolagens legitimitet och finansiella 

ställning negativt är ”free-rider” problematiken, liksom svårigheten att konkret 

visa på den affärsnytta bolagen genererar för de enskilda medlemsföretagen. Det 

gäller inte minst för de företag som traditionellt inte betraktas som turistiska men 

direkt och indirekt gynnas av de multiplikatoreffekter som turisternas utlägg 
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genererar. Frågan om hur ett stabilt, rättvist och transparent finansieringssystem 

ska utformas aktualiseras även av de skillnader i intjänandeförmåga som känne-

tecknar olika branscher och typer av företag. 

 

Syftet med föreliggande rapport är att 

• identifiera de förutsättningar och utmaningar som lokala destinations-

bolag/organisationer möter i sitt arbete att utforma ett stabilt, rättvist och 

transparent avgiftssystem för medlemmarnas serviceavgifter 

 

• presentera beräknat förädlingsvärde som alternativ till de fördelnings-

nycklar som används idag, vilka framförallt baseras på omsättning, 

sysselsatta och turistkronans fördelning 

 

Fokus i studien riktas alltså mot lokala destinationer där turism är en samhälls-

bärande näring. Avsaknaden är dock stor av systematisk forskning om destina-

tionsbolags/organisationers finansieringssystem kopplad till frågor som behand-

lar medlemmarnas serviceavgifter och den problematik det aktualiserar. Det 

innebär att rapportens syfte är explorativt, d v s att identifiera strategiska fråge-

ställningar och utifrån dessa diskutera beräknat förädlingsvärde som ett alterna-

tiv till de fördelningsnycklar som används idag. 

 

Källor och tillvägagångssätt 
Rapporten baseras på litteraturstudier, en enkätundersökning och en fallstudie av 

Destination Funäsdalen AB. För att få synpunkter på beräknat förädlingsvärde 

som en alternativ fördelningsnyckel har samtal under arbetets gång förts med 

personer som bedömts ha kunskaper inom området.1 Tillvägagångssättet under 

arbetet har i korthet varit följande:  

 

• Under sommaren 2009 togs kontakt med 10 lokala och regionala destina-

tionsbolag som förklarade sig villiga att delta i enkätstudie om bolagens 

finansieringssystem och de principer som styr uttaxeringen av deras med-

lemsavgifter (bilaga 1 a och 1 b). Svarsfrekvensen efter tre påminnelser 
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1 Se referensförteckning. Det bör framhållas att författaren själv ensam ansvarar för de teser och analyser 
som görs av beräknat förädlingsvärde som alternativ fördelningsnyckel.  

 



 

stannade dock vid 4 bolag, vilket innebär att syftet med enkäten inte har 

kunnat uppfyllas.  

 

• Fallstudien i Funäsdalen påbörjas under senvåren 2008. Då arbetet inte 

bedömdes kunna avslutas inför säsongen 2008/09 beslöts att senarelägga 

studien till februari 2009. Under denna månad genomfördes 5 intervjuer 

med representanter för olika turistiska verksamheter på destinationen, 

varav en telefonintervju. I mars bildades en fokusgrupp med uppgift att 

diskutera hur ett nytt avgiftssystem skulle kunna utformas för destinations-

bolaget Destination Funäsdalen AB:s medlemmar. Ett utkast presenterades 

om beräknat förädlingsvärde som fördelningsnyckel vid gruppens första 

möte. Ytterligare information efterlystes vid mötet om den nya 

fördelningsnyckeln, vilken delgetts destinationsbolaget. Bolaget har 

därefter utan författarens medverkan fortsatt arbetet att utforma en ny 

avgiftsmodell. 

 

• Resultaten av litteraturstudierna, enkätundersökningen, fallstudien och 

samtalen med de personer som bedömts ha relevanta kunskaper inom 

området har sammanställts till föreliggande rapport under april och maj 

2009. 

 

Disposition 
Rapporten inleds med ett avsnitt (kapitel 2) som tecknar de förutsättningar och 

utmaningar som destinationsbolagen möter i sitt arbete att skapa väl fungerande 

avgiftssystem för sina medlemmar. I rapportens andra avsnitt (kapitel 3) riktas 

fokus mot existerande finansieringsnycklar och resultatet av enkätstudien och 

fallstudien och i dess tredje avsnitt (kapitel 4) diskuteras förädlingsvärdet som 

rättvisevärde och fördelningsnyckel för medlemmarnas serviceavgifter. 

Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion (kapitel 5). 
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2. Förutsättningar och utmaningar 

Globalisering och konkurrenskraft 
Turismens snabba expansion i en allt mer globaliserad värld har resulterat i att 

turism har blivit en samhällsbärande näring för allt fler lokala ekonomier. Kon-

kurrensen har vidare ökat och allt mer kommit att ske mellan destinationer och 

inte mellan enskilda företag på en fragmenterad marknad (Ritchie & Crouch 

2005). Dessa förändringar har bidragit till att strategin ”business as usual”, som 

referensram för strategiskt beslutsfattande, kompletteras med sociala, kulturella, 

ekologiska och naturresursmässiga överväganden. Även den globala uppvärm-

ningen och det ökade intresse för miljöfrågor och hållbar utveckling har bidragit 

till denna förändring (Weaver & Lawton 2006).  

 

I detta utvecklingsförlopp har turistiska organisationer för samverkan kommit att 

spela en allt viktigare roll för näringens utveckling och konkurrenskraft. Bieger 

(2005) framhåller att turistiska managementorganisationer har fyra primära upp-

gifter; en koordinerande utbudsfunktion, planering och utveckling, marknads-

föring och en representativ funktion gentemot externa ”stakeholders” (privata 

och offentliga). Sainaghi (2006) framför en likartad uppfattning och gör gällande 

att destinationsbolagens verksamhet kan delas in i primära processer och stöd-

processer. De sistnämnda avser intern marknadsföring, utbildning, uppföljning 

och utvärdering medan förstnämnda omfattar operativa verksamheter (infra-

struktur, miljöfrågor och gästservice), produktutveckling (evenemang och för-

packning av produkter) och strategisk marknadsföring. Med andra ord syftar 

dessa organisationers arbete till att dels stödja företagens konkurrenskraft och 

skapa konkurrensfördelar för destinationen, dels göra detta arbete mer effektivt 

och rationellt. 

 

Förstärkt managementprofil 
Den internationella utvecklingen mot att destinationsorganisationer får en allt 

tydligare managementprofil återfinns även i Sverige. Ett exempel är destina-

tionsbolaget Åreföretagarna, vilkas strategiarbete visar på förekomsten av både 

primära processer (PP) och stödjande processer (SP) och kan sammanfattas som 

följer; 
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• drift av gemensamma funktioner; turistbyrå, basfunktioner, stöd till 

lokaltrafik, spår och leder. (P P) 

• marknad; samarbeten med partners, events barmark, marknadsföring bar-

mark, konferens- & kongressmarknadsföring och utbudsmarknadsföring på 

plats (P P) 

• support till företag; information, statistik och analys samt utbildning. (S P) 

• destinationsutveckling; samverkan och utvecklingsprojekt. (S P) 

 

Figur 1. Åreföretagarnas nya ansvarsområden och roll  
Källa: Åreföretagarna 2008   

 

Gap och spänningar 
Väl fungerande turistiska produktionssystem kräver en förmåga bland dess 

aktörer att dels kunna identifiera problem och inventera de resurser som krävs 

för att lösa dessa, dels mobilisera de resurser som krävs för att omsätta dessa 

insikter till handling. Problemen kan uttryckas som gap eller spänningar mellan 

dels produktionssystemets ”stakeholders”, dels mellan dessa och turisternas 

efterfrågan (Murphy & Murphy 2004). De utmaningarna destinationsbolag 

möter i arbete att minska dessa gap är betydande, d v s i arbetet att skapa väl 

integrerade produktionssystem som kopplar samman utbud (producenterna) och 

efterfrågan (turisterna) samt säkrar kvalitén på turisternas helhetsupplevelse 

(Bodén & Rosenberg 2004).  
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Figur 2. Murphys modell över gap mellan olika intressenter på en destination. 
Källa: Murphy 2004 s. 384 
 

Att produktionssystemet i allmänhet tar lokalsamhällets resursbas i anspråk för 

att tillfredställa turisters efterfrågan skärper utmaningen genom att än fler intres-

sen med skilda värderingar och kunskaper påverkas. Intentionen att tillfredställa 

allas intressen kan vidare leda till en oro bland resursstarka aktörer, som står för 

huvuddelen av destinationsbolagens ekonomiska resurser, om deras intressen 

inte tillmäts större betydelse än mer resurssvaga aktörers (Sheehan & Ritchie 

2005).  

 

Även skillnader i affärsmässighet kan bidra till att spänningar uppstår mellan 

olika aktörer inom ett destinationsbolag och mellan dessa och andra intressen på 

en destination. I en lokal samhällelig kontext samspelar aktörer styrda av ett 

kalkylmässigt företagsrelaterat nyttoperspektiv med andra aktörer som i högre 

utsträckning företräder andra värden än strikt affärsmässiga (Bodén & Rosen-

berg 2004). Strikt affärsmässiga handlingar mellan företag baseras vidare pri-

märt på hierarkiska relationer och maktresurser (”dyadic perspective”) medan 

handlingar i samhälleliga nätverk i högre utsträckning baseras på tillit samt 

informella och formella relationer av både ekonomisk, social och kulturell art 

(Beritelli, Bieger och Laesser 2007). Spänningarna och svårigheterna att inte-

grera dessa två perspektiv kan öka om vissa affärsmässiga aktörer har starka 

externa nätverk och svaga interna sådana jämfört med andra, som primärt är 

beroende av interna nätverk för sin legitimitet och affärsmässiga framgång 

(Bodén & Rosenberg 2004).  
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Värdekedjan 
Produktionssystemets komplexitet understryks även av att produkten (upplevel-

sen) dels produceras och konsumeras samtidigt i mötet mellan turist och produ-

cent (”work in progress”), dels levereras av enskilda aktörer som är mer eller 

mindre länkade till varandra i ett integrerat system (”value added system”) med 

uppgift att säkra turisternas helhetsupplevelse och produktens långsiktiga håll-

barhet (Flagestad & Hope2001). Ett destinationsbolag som managementorgani-

sation har att hantera dessa och andra frågor inom ramen för deras dagliga arbete 

på operationell nivå och på en mer långsiktiga strategisk nivå med fokus på 

policy-, planerings- och utvecklingsarbete (Ritche & Crouch 2004:63).  

 

Figur 3. Konceptuell modell över en vintersportdestinations alpina skidprodukt på oprationell 
nivå.   
Källa: Flagestad, A (2002 s. 4-26) 
 

Lojalitet och finansiering 
Valet av institutionell struktur utgör också en utmaning för turismorganisationer och 

destinationsbolag. Vissa organisationer eller bolag är mer samhällslojala, andra 

företagslojala och åter andra marknadslojala (Grängsjö 2006:35), vilket påverkar 

inriktning, strategival och effektivitet (Sainaghi 2005, Flagestad 2001). Utmaningarna 

som en destination ställs inför blir även tydliga när verksamheten relateras till den 

moderna mikroteorin (Fuchs 2009); ”property rights” (fördelning och allokering av 

resurser), ”agency theory” (opportunistiskt handlande i egennyttans tjänst), ”game 

theory” (tillit) och ”transaction cost theory” (hierarki eller marknad)”.    
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Destinationsorganisationer som breddat sin verksamhet till att omfatta manage-

ment, policy, planerings- och utvecklingsfrågor möter ofta stora utmaningar i sitt 

arbete att förankra sina visioner, värderingsfrågor och utvecklingsplaner. Det 

framstår dock angeläget att dessa utmaningar antas om målet är att stärka desti-

nationernas och de enskilda företagens konkurrenskraft (Ritchie & Crouch 2004, 

Bodén & Rosenberg 2004), vilket underlättas om de har en hög legitimitet bland 

sina medlemmar och en finansiell styrka.2 Oavsett vilka utmaningar ett destina-

tionsbolag möter är deras förmåga att finansiera sin verksamhet en förutsättning 

för framgång. Enligt Bieger (2005:315) finns tre finansieringsmöjligheter; 

offentliga medel, kommersiella intäkter och medlemsavgifter. I föreliggande 

studie riktas dock intresset främst mot serviceavgifter (medlemsavgifter) som 

finansieringskälla och den problematik som är förknippad med att skapa stabila, 

transparanta och rättvista avgiftssystem.  

 

I detta sammanhang kan noteras att till skillnad från vissa andra länder i Europa 

och i USA saknar turismorganisationerna i Sverige möjlighet att finansiera sin 

verksamhet genom regionala bädd- och alkoholskatter. Ytterligare en aspekt som 

understryker behovet av finansiella resurser för att trygga besökarnas helhets-

upplevelse är att det på vissa turismdestinationer finns betydande områden som 

är klassade som rekreationsområden, t.ex i Vemdalsfjällen. Det innebär enligt 

företrädare för destinationen att dessa områden inte har tillgång till den offent-

liga service- och infrastruktur som gäller för lokalsamhällen i övrigt, t ex har 

turismnäringen på vissa vinter- och sommardestinationer att själva finna finansi-

ella lösningar på frågor som avser t.ex. snöröjning, vägbelysning, trottoarer, sop-

stationer, asfalterade parkeringsytor etc. När det gäller fritidshusområden saknas 

vidare lagrum för gemensamhetsföreningar som ger möjlighet att via andelstal 

beskatta området för att trygga gemensamma behov. (Svensson 2009)   
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2 Av Åreföretagarnas PM daterat 2008-04-10 framgår att beslutet att modifiera avgiftssystemet för sina 
medlemmar motiverades utifrån denna ansats. 

 



 

3. Finansieringssystem och medlemsavgifter 

Några inledande aspekter 
Av enkätsvaren framgår att medlemsavgifterna svarar för mellan 10-20 procent 

av destinationsorganisationernas intäkter. Den reella betydelsen av intäkterna är 

dock sannolikt större, eftersom medlen kan användas som motfinansiering i 

olika offentligt delfinansierade utvecklingsprojekt. De verksamheter som bedrivs 

indikerar att samtliga bolag har en managementroll och att medlemsföretagens 

omsättning är en bärande fördelningsnyckel för medlemsavgifterna. På vissa 

destinationer baseras avgifterna på en viss andel av företagens omsättning och på 

andra gäller absoluta tal relaterade till storlek och en fast avgift. Antalet syssel-

satta kopplad till en fast avgift används ofta som fördelningsnyckel för gruppen 

icke turistiska företag. Även fasta minimiavgifter tillämpas för vissa grupper av 

företag. Av kommentarerna framgår vidare att inställningen till avgiftssystemen 

och dess för- och nackdelar är ambivalent. Omdömen som att systemet ger det 

lilla företaget lika stort inflytande som det stora och att det är ”rättvist, lika för 

alla, /och/  ger utväxling relaterat till nivå” ställs mot uppfattningar som att detta 

kan vara till nackdel, free-rider problematiken och bristande delaktighet samt att 

betraktarens position påverkar vad som är rättvist och mindre rättvist.  

 

Enkätens resultat indikerar alltså att grundprincipen för hur medlemsavgifterna 

beräknas är relaterad till företagens omsättning och att avgiftssystemen, i vissa 

avseenden, framstår som illegitimt och mindre väl anpassat till dagens behov. 

Svaren visar även på förekomsten av avvikelserna mellan bolagen, vilket indike-

rar att lokala, regionala och historiska omständigheter har format avgiftssystemen. 

 

Ett differentierat system - Åreföretagarna 
Affärsplanen för Åres destinationsbolag för perioden 2008-2010 visar att bolaget 

har som målsättning att stärka destinationen och dess företag genom att öka des-

tinationens konkurrens- och attraktionskraft som besöksmål året runt (Åreföre-

tagarna AB 2008-04-10). En bärande del i den nya affärsplanen är att bolagets 

managementroll behöver stärkas och att det kräver en revidering av serviceavgif-

terna till bolaget. Förutom av att managementrollen kräver ökade intäkter 

motiveras revideringen bl.a. av följande; 
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För att möta det akuta behovet av likviditet, de framtida investeringarna och 

säkerställa intäkter inför framtiden krävs en förnyelse av Åreföretagarnas 

intäktsmodell. /…/ En stabil intäktsmodell …som är enkel, transparent och 

rättvis /…/. Dessutom bygger en stabil verksamhet i ett föreningsliknande bolag 

på grundläggande och stabila investeringar från medlemmarna, och inte på 

sponsor- eller partneravtal som sträcker sig över ett fåtal år”. (ibid s. 11)  

     
Andra faktorer som bedöms motivera en revidering av avgiftssystemet är  

• att avgiftssystemet inte har uppdaterats, d v s tidigare rikttal baserade på 

omsättningen har urholkats 

• att alla företag ska ”bidra med en rimlig del efter förmåga” (ibid s. 12) 

• sviktande förtroende för dagens modell och ”free-rider” problematiken  

• att de enskilda företagens nytta av bolaget behöver bli tydligare 

Omsättning relaterad till turistkronans fördelning bedömdes vidare vara en 

”trubbig” fördelningsnyckel, eftersom det säger ringa om företagens intjä-

nandeförmåga och inget om turismens spridningseffekter. Den modell för 

medlemsavgifterna som Åreföretagarna lanserat baseras på nedanstående 

branschspecifika principer;3 
 

Branscher Nyckeltal och avgift Miniavgift 
Boende bäddar med differentierad 

avgift för egna (300) och 
förmedlade (80 kr) 

5 000 kr 

Restaurang Omsättning* 0,5 % 5 000 kr (enmansföretag 
1500) 

Konsulter/mäklare Antal anställda * 1 500 kr 5 000 kr (enmansföretag 
1500) 

Fastighetsbolag Taxeringsvärde * 0,1%  
Associerade företag Ej turistiska företag. Fast 

avgift.  
Små (1 500) mellan (5 000) 
och stora (20 000) samt 
annan fast avgift enligt avtal 

Handel och service Anställda, lokalyta, 
omsättning, fastighetsfaktor 
(hyrda, ägda, hembaserade) 

Företagen ges ett värde för 
respektive indikator som 
vägs samman och relateras 
därefter till respektive 
verksamhet. Avgifterna som 
tas ut skiljer sig åt mellan 
dessa verksamheter4 

Aktiviteter 
Underleverantörer 

Tabell 1. Fördelningsnyckel för serviceavgifter till Åreföretagarna AB  
 

                                                 
3 Av affärsplanen framgår vidare att modellen anpassats efter de lokala förutsättningarna och att en 
uppdatering av det tidigare avgiftssystemet som beaktar att omsättningen ökat tjänat som en utgångspunkt 
för det nya modifierade systemet. 
4 Se bilaga 2 för beräkningsmodellen som tillämpas. 
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I fallet Åre innebär, som framgår ovan, att avgiftssystemet omfattar företag och 

branscher med både en direkt och indirekt koppling till turismen och att olika 

verksamheters intjänandeförmåga beaktas. Att företag som traditionellt inte 

betraktas som turismföretag omfattas av avgiftssystemet motiveras av att turism 

är en samhällsbärande näring. Som sådan genererar den positiva ekonomiska 

spridningseffekter i hela den lokala ekonomin, t.ex. bidrar turismen till ett ökat 

arbetskrafts- och serviceutbud för lokalsamhällets olika intressenter. 

 

På andra vintersportdestinationer har diskussioner förts om att avgiftssystemet 

ska baseras på omsättning (enkelhet) och en avgift som är relaterad till bran-

schens intjänandeförmåga och finansieras av konsumenterna genom ett ökat pris. 

Avgiften som förankras branschvis och inom destinationsbolaget har stora 

likheter med systemet för momsinbetalningar. Tanken är att avgiften läggs på 

priset och redovisas som egen en post mot kunden under momsavgiften och att 

den månadsvis överförs till destinationsbolaget via dess ”taxeringsblankett”. 

Transparensen garanteras alltså av att skattesatsen ska stå på kvitton och räk-

ningar.5    

Ett system under omprövning - Funäsdalen 
De motiv Åreföretagarna anger för att revidera sitt avgiftssystem för sina med-

lemmar sammanfaller till stor del med de synpunkter som presenterades under 

intervjuerna och fokusgruppmötet i Funäsdalen med företrädare för olika 

turistiska verksamheter.6 Synpunkterna från deltagarna till en modifiering av 

deras serviceavgifter indikerar vikten av att beakta 

 

• rättvisekravet mot bakgrund av att företagens intjänandeförmåga och 

affärsmässiga nytta av destinationsbolaget skiftar 

• ägande och inflytande relaterat till avgiftens storlek   

• turismen som samhällsbärande näring  

• besökarnas totalupplevelse av destinationen som framgångsfaktor 

• att turisternas utlägg skapar indirekta effekter som kommer flertalet företag på 

destinationen och lokalsamhällets invånare till godo 

• att systemet baseras på frivillighet  
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5 Intervju med Torgny Svensson, destinationschef SkiStar Vemdalen 2009-04-23.  
6 Hotell, restauranger, liftanläggningar, stuguthyrning, sportaffärer, livsmedelsbutiker och skidskola 

 



 

Uppslutningen var vidare stor om att företagen ”ska bidrar med en rimlig summa efter 

förmåga” och att alla företag ses som naturliga medlemmar i Destination Funäsdalen 

AB. Andra grundprinciper som framhölls för det nya avgiftssystemet var  

 

• stabilitet, ”rättvisa”, enkelhet och tydlighet 

• företagens bästa  

• destinationens bästa  

 

Omsättning relaterad till turistkronans fördelning bedömdes vidare vara en ”trubbig” 

fördelningsnyckel, eftersom det säger ringa om företagens intjänandeförmåga och 

inget om turismens spridningseffekter. På frågan om förädlingsvärdet skulle kunna 

tjäna som en alternativ fördelningsnyckel görs bedömningen att värdet kan vara ett 

alternativ, framför allt för turismföretag som drivs i bolagsform.7 Avseende övriga 

medlemmar ställdes frågan om ett system ska gälla för dessa eller om skilda fördel-

ningsnycklar ska gälla för turistiska företag som inte drivs som AB och övriga 

företag/medlemmar.  
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7 Motivering – aktiebolagslagen, revisorskompetensen och ”ordning och reda”. 

 



 

4. Beräknat förädlingsvärde som fördelningsnyckel  

Utgångspunkter8 
I syfte skapa ett mer rättvist, mer transparent och enhetligt avgiftssystem fram-

står beräknat förädlingsvärde (BF) som en alternativ fördelningsnyckel till 

omsättning. Den värdeökning som sker genom att företag tillverkar och säljer 

varor och tjänster framträder som ett mer rättvist mått, eftersom avgiften baseras 

på det värde företagen själva genererar efter det att externa kostnader för varor 

och tjänster har exkluderats. En annan fördel är att BF fokuserar på företagens 

intjänandeförmåga innan deras olika interna intressenter (ägare, långivare, 

anställda och stat) ställer anspråk på värdeökningen. Hänsyn tas alltså inte till 

hur det beräknade förädlingsvärdet fördelas, vilket innebär att alla företag 

behandlas lika rättvist eller orättvist.  

 

Att företag med höga externa kostnader jämfört med låga får ett lägre ”taxerings-

värde” upplevs sannolikt å den ena sidan rättvist, eftersom externa kostnader inte 

bidrar till värdeökning. Å den andra sidan kan det upplevas orättvist att t.ex. en 

ökad intern egeninsats istället för att nyttja en extern företagstjänst inte beaktas 

eller att vissa branscher har högre externa kostnader än andra. Utifrån ett des-

tinationsbolags perspektiv är dock denna orättvisa av mindre intresse, eftersom 

kostnaden för externa tjänster omvandlas till intäkter för ett annat företag. Med 

andra ord ökar ”taxeringsunderlaget” på destinationen till skillnad från en egen-

insats, som inte är ”beskattningsbar” utan istället minskar underlaget.9 En annan 

fråga är om det beräknade förädlingsvärdet ska reduceras med avskrivningar 

enligt plan, eftersom det innebär att destinationens produktionsapparat hålls 
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8 Idén att använda förädlingsvärdet som fördelningsnyckel för medlemsavgifterna har sitt upphov i att 
Statistiska centralbyrån (SCB) använder detta som ekonomiskt mått för att uppskatta värdet på de varor och 
tjänster som produceras på nationell (BNP) och regional nivå (se t.ex. skriften Regionala räkenskaper; 
Beräkningsmetoder för förädlingsvärden 2009:2). Utifrån att turismdestinationer ofta framträder som 
geografiskt avgränsade platser och att turism på vissa av dessa är en samhällsbärande näring som påverkar 
näringslivet i stort framstod beräknat förädlingsvärde som ett användbart mått även på destinationsnivå. 
Dessa tankar har sedan diskuterats med revisorer, företagsledare, kollegor inom akademin och företrädare 
för näringen. Med andra ord har förädlingsvärdet ännu inte tillämpats som fördelningsnyckel i praktiken, 
men diskussionen som förts visar att den väcker intresse och bedöms vara ett intressant inslag i arbetet att 
modifiera medlemmarnas avgiftssystem.  
9 Givet att avgifterna, utifrån den verksamhet destinationsbolagets styrelse beslutat, ska täcka en viss 
budgeterad intäkt i kronor och ören så innebär det i praktiken att ”skattesatsen” procentuellt kommer att vara 
lägre ju högre upp i medlemsföretagens resultaträkningar destinationsbolagen som referenspunkten för 
beräkningen av avgiften förläggs.  

 



 

intakt genom att hänsyn tas till slitage. Att beakta avskrivningar enligt plan 

framstår ur detta perspektiv som försvarbart. 

 
Omsättning Inbetalningar från kunder 

1. Avdrag för externa kostnader för varor 
och tjänster (BR 1) 

Utbetalningar till leverantörer (inköpsbudget), 
omkostnader (hyreskostnader) och begränsat 
underhåll (ej investeringsrelaterade kostnader) 

2. Avdrag för avskrivningar (BR 2) Ersättningsinvesteringar (planenliga 
avskrivningar, ej nyinvesteringar) 

Tabell 2: Beräknat förädlingsvärde som rättvisevärde  

 

En tredje fråga är om beräknat förädlingsvärde som ”rättvisevärde” ska ersättas 

av fördelat förädlingsvärde. Det beaktar interna anspråk såsom löner och sociala 

kostnader, skatter och avgifter till stat och kommun, utdelningar till aktieägare 

och räntor till långivare (räntor). Dessa interna anspråk är viktiga för företagen 

då de påverkar deras resultat. För destinationsbolagen minskar dessa anspråk 

deras taxeringsunderlag och givet att serviceavgifterna ska motsvara en viss 

budgeterad intäkt leder dessa anspråk till en situation som får karaktären av ett 

nollsummespel, eftersom 

  

• ju lägre taxeringsunderlag i kronor och ören ju högre procentuell 

”skattesats” krävs för att täcka de intäkter som destinationsbolaget 

budgeterat 

• vissa företag gynnas mer av vissa anspråk och andra företag av andra 

anspråk beroende på vilken verksamhet de bedriver och ju fler anspråk 

som inkluderas ju mer tenderar det att bli ett nollsummespel. 

  

Inslaget av nollsummespelet förklaras bl.a. av att vissa företag och verksamheter 

är mer kapitalintensiva än andra, andra mer sysselsättningsintensiva och att åter 

andra till skillnad från andra enbart är säsongsföretag. Andra aspekter är att 

vissa företag har ringa volymfördelar och därmed högre marginalkostnader och 

lägre marginalintäkter än andra företag. En tredje aspekt är att ett rättvisevärde 

som beaktar interna anspråk kan motverka en förnyelse av näringsstrukturen 

negativt, liksom incitamentsstrukturen för en utveckling mot ett ännu mer 

affärsmässigt företagande.10 Med andra ord omvandlingstrycket försvagas och 
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10 Ju längre ner i resultaträkningen som referensvärdet för medlemsavgiften förläggs, d v s ju fler interna 
anspråk som beaktas, så kommer de aktörer som mest effektivt kombinerar och koordinerar sina 

 



 

motverkar framväxten av en mer konkurrenskraftig näringsstruktur. Förutom att 

företag och branscher kan nyttja sina resurser mer eller mindre effektivt och att 

vissa företag oftare gör rätt saker innebär ett avgiftssystem som beaktar hur 

nettoförädlingsvärdet fördelas att utrymmet för avancerad skatteplanering, 

taktiska dispositioner och ”gråzoner” ökar.  

 

Exemplet Funäsdalen 
Givet att destinationsbolagets intäkter ska vara desamma innebär alltså en avgift 

baserad på förädlingsvärde som rättvisevärde att den procentuella avgiften ökar 

för medlemsföretagen, eftersom den nya ”skattebasen” är lägre i absoluta tal 

jämfört med omsättningen. För de åtta företagen i tabellen nedan innebär en 

avgift baserad på något av de tre rättvisevärdena i praktiken en ökning av 

”skattesatsen” från 1 procent till 1,6, 1,8 respektive 4,8 procent. 11   

 

När det gäller den andra punkten ovan visar praktiken att resonemanget om ett 

nollsummespel i stor utsträckning gäller för beräknat förädlingsvärde (BF1 och 

BF2) men dock inte för fördelat förädlingsvärde (FF 1 som beaktar personalkost-

nader).  Tesen om ett nollsummespel är lika så överspelad när det gäller den 

avgift företagen betalar idag till destinationsbolaget (Gällande) jämfört med den 

avgift som baseras på de tre förädlingsvärdena.  

 
Företag Gällande BF1 BF2 FF1 
A 6,9 20,6 22,1 52,8 
B 5,6 2,8 2,6 0,9 
C 0,7 0,7 0,9 0,3 
D 52,4 48,2 47,3 29,9 
E 29,9 21,2 20,7 8,5 
F 0,8 2,1 1,6 3,1 
G 0,6 2,3 2,6 4,5 
H 3,7 2 2,1 0 

Tabell 3. Företagens andel av den medlemsavgift dessa totalt betalar till destinationsbolaget för-
delat på gällande andel, beräknat förädlingsvärde BF1 (omsättning – externa kostnader), 
BF2 (inklusive planenliga avskrivningar) och FF1 (inklusive personalkostnader) 

 

                                                                                                                                                   
produktionsresurser att betala mest. Vidare kan det logiska i att t.ex. ta hänsyn till personalkostnader men 
inte till kapitalkostnader ifrågasättas. Det bör också nämnas att företags möjligheter att nyttja 
bokslutsdispositioner och koncerntransaktioner varierar. 
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11 Dessa åtta företagen är verksamma inom handel, logi, restaurang och aktiviteter och deras andel av 
destinationsbolagets totala serviceavgifter uppgår till nära 50 procent. 

 



 

Skiftas fokus från företagens andelar till absoluta tal och hur respektive företags 

kostnad förändras i kronor jämfört med idag (100) blir mönstret och frågan om 

ett nollsummespel i stort detsamma. d v s ett sådant förhållande råder enbart 

mellan BF 1 och BF 2.  

 
 Företag Gällande BF1 BF2 FF1 
A 100 300 321 768 
B 100 50 47 16 
C 100 97 124 41 
D 100 92 90 57 
E 100 71 69 28 
F 100 255 195 377 
G 100 365 412 713 
H 100 54 57 0 

Tabell 4. Förändring av företagens gällande avgift (100) i förhållande till den avgift som gäller 
vid beräknat förädlingsvärde BF1 (omsättning – externa kostnader), BF2 (inklusive 
planenliga avskrivningar) och FF1 (inklusive personalkostnader)    

 

Utifrån det gemensamma målet att destinationens företag ”ska bidrar med en rimlig 

summa efter förmåga” till gagn för destinationens och företagens bästa riktar resul-

taten från Funäsdalen fokus mot den skillnad som råder 

 

• mellan det gamla avgiftssystemet och ett nytt baserat på beräknat 

förädlingsvärde som rättvisevärde och fördelningsnyckel 

• mellan beräknat respektive fördelat förädlingsvärde som rättvisevärde 

 

En intressant aspekt är att de företag (A, F, G) som skapar mest värde har, med 

ett undantag (se ruta F/BR2), att bära en allt större del av serviceavgifterna ju 

fler anspråk som förädlingsvärdet ska reduceras med. Mot bakgrund av att en 

trefaldigt ökad avgift framstår som en tillräcklig stor utmaning för destinations-

bolaget framstår en sjufaldigt ökad avgift som mer eller mindre orealistisk, d v s 

fördelat förädlingsvärde (FF1).  Mot denna bakgrund och tidigare diskussion 

(not 7) framstår beräknat förädlingsvärdet som det värde som bäst matchar de 

tidigare nämnda gemensamma målet. Med argumentet att produktionsapparaten 

ska hållas intakt framstår vidare rättvisevärdet BF2 som det främsta alternativet 

till dagens fördelningsnyckel för serviceavgifterna, d v s omsättning relaterad till 

turistkronans fördelning, hävd och tradition. Rättvisevärdet är dock inget mått på 

företagens lönsamhet utan är som omsättning och turistkronans fördelning ett 
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resultatmått, som dock mer precist speglar den resursbas som lönsamheten är 

avhängig av.  

 

Några avslutande aspekter 
Frågan kan ställas om beräknat förädlingsvärde som rättvisevärdet kan tillämpas 

för turistföretag som inte drivs som aktiebolag, d v s på företag som inte i enlig-

het med aktiebolagslagen är skyldiga att redovisa sina räkenskaper kontrollerade 

av godkända externa revisorer. Att turistiska aktiebolag till sitt destinationsbolag 

kan lämna in en av bolagets revisor godkänd ”taxeringsblankett” där dess föräd-

lingsvärde framgår framstår som praktiskt genomförbart. Sannolikt är fallet 

också så när det gäller turistiska företag med annan driftsform (enskild firma, 

handelsbolag, kommanditbolag) även om det kräver mer ordning på företagets 

räkenskaper jämfört med att uppge omsättning. Många av dessa företag anlitar 

även de revisorer och alla är skyldiga att deklarera för sin verksamhet, vilket 

innebär att det finns ett egenintresse i att ha ordning på sina räkenskaper. En 

fråga som vidare bör ställas på typiska sommar- respektive vinterdestinationer är 

om vissa verksamheter som traditionellt inte betraktas som turistiska bör räknas 

in i denna kategori, t.ex. mäklare, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.  

 

På destinationer där turismen har en samhällsbärande roll och stora indirekta 

effekter på efterfrågan lokalt kan flertalet av svaren på de frågor som ovan 

riktats till turistiska företag också gälla för icke turistiska företag.12 Teoretiskt 

framstår förutsättningarna som goda för att också dessa företag ska kunna ingå i 

ett avgiftssystem som är baserat på beräknat förädlingsvärde och därmed lämna 

in en ”taxeringsblankett” till ett destinationsbolag. De skattemässiga villkoren 

som gäller för att avgiften ska vara avdragsgill är desamma som för turistiska 

företag, d v s bl.a. destinationsbolagets verksamhet och motprestation ska leda 

till ökade intäkter, befrämja resultatet, utgöra en driftskostnad, ha påtaglig 

återverkan och direkt samband med verksamheten m.m.13  
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12 Avgiften motiveras av att i stort samtliga företag och inte bara de företag som möter turisternas utlägg i 
första ledet gynnas genom indirekta effekter genom t.ex. byggnadsinvesteringar, efterfrågan på 
företagstjänster och samhällsservice, anställdas konsumtion etc. Se även s. 11. 
13 Skatteverket, ”Vad som ska dras av i näringsverksamhet”, avsnitt 8 s. 118-123 
http://www.skatteverket.se/download/18.58a1634211f85df4dce80005521/30225.pdf.. 

 

http://www.skatteverket.se/download/18.58a1634211f85df4dce80005521/30225.pdf


 

Hur kan nivån på avgiftens storlek beräknas? Ett sätt är att utgångspunkten tas i 

de intäkter som destinationsbolaget budgeterat från sina medlemmar och deras 

avgifter, som avser att täcka de kostnader bolaget har för att serva sina medlem-

mar i enlighet med det uppdrag de har (motprestationer). Denna intäkt relateras 

därefter till respektive företags andel av det beräknade förädlingsvärdet totalt för 

samtliga företag. Ett minimibelopp kan vidare sättas för avgiften och bolaget kan 

också välja att beakta om nystartade verksamheter ska vara avgiftsbefriade under 

t ex det första året, vilket inte förhindrar att de kan ingå i systemet och lämna in 

sin blankett. Även en klausul kan ingå i systemet som medger speciella överens-

kommelser med vissa aktörer, t ex för affärskedjor, offentliga bolag, försäkrings-

bolag m.m.  

 

Destinationsbolagen ställs också inför frågan om företag som möter besökarna i 

första ledet (turistiska företag) har ett större affärsmässigt utbyte (benefits) av 

bolagets verksamhet än övriga företag. Om så är fallet kan ett förhållningssätt till 

det vara att denna grupp företag bidrar med en mindre andel av bolagets totala 

budgeterade intäkter från sina medlemmar än gruppen turistiska företag, t.ex. 

fördelningen 25 % – 75 %.  
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5. Sammanfattande diskussion 

Sammanfattning 
Syftet med föreliggande studie är att dels identifiera förutsättningar och utman-

ingar som lokala destinationsorganisationer möter i arbetet att skapa stabila, 

rättvisa och transparanta avgiftssystem, dels presentera en alternativ fördelnings-

nyckel till de nycklar som serviceavgifterna till dessa organisationer baseras på 

idag. Metodologiskt baseras studien på litteraturstudier, en enkätundersökning 

riktad till lokala och regionala turismorganisationer, en fallstudie av Destination 

Funäsdalen AB och samtal med personer som bedöms ha relevanta kunskaper 

inom området. 

 

Studien indikerar att destinationsbolagen spelar en allt viktigare roll som mana-

gementorganisationer för att stärka turismnäringens konkurrenskraft och att de i 

detta arbete möter flera och betydande utmaningar. På ett övergripande plan 

handlar dessa om att överbrygga gap mellan det öppna turistiska produktions-

systemets intressenter och mellan dessa och de besökare som efterfrågar deras 

produkter. Med andra ord handlar det om att skapa integrerade produktions-

system som kopplar samman utbud och efterfrågan samt säkra kvalitén på 

turisternas helhetsupplevelse. Utmaningen handlar även om att motivera destina-

tionsbolagens existens, d v s att de mer framgångsrikt än enskilda företag och 

deras nätverk förmår säkra destinationens konkurrenskraft. Studien indikerar att 

framgång i detta avseende kräver ett väl fungerande finansieringssystem som 

dess medlemmar uppfattar vara legitimt, d v s att det är rättvist, transparent och 

stabilt samt svarar upp mot krav som främjar både de enskilda företagens och 

destinationens bästa. Studien indikerar att legitimitetsaspekten även har kopp-

lingar till serviceavgifternas storlek, grad av upplevd affärsnytta, inflytande, 

ägande och driftsformer.   

 

Destinationsbolagens utvidgade roll som managementorganisation ställer ökade 

krav på intäkter, vilket enligt studien bedöms kräva en modifiering av existeran-

de intäktsmodeller och bl.a. medlemmarnas serviceavgifter. Förändringen av 

dessa motiveras bland annat av att avgiftssystemet i vissa avseenden framstår 

som ogrundat, tyngt av historiska omständigheter och att en fördelningsnyckel 
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baserad på omsättning och turistkronans fördelning bedöms vara ett trubbigt 

instrument. Detta eftersom fördelningsnyckeln inte beaktar turismens spridnings-

effekter och i ringa utsträckning företagens värdeskapande. De krav som ställs 

på ett väl fungerande avgiftssystem kan sammanfattas med orden stabilt, tran-

sparent, kommunicerbart, enkelt och rättvist.  

 

Beräknat förädlingsvärde diskuteras i studien som en alternativ fördelnings-

nyckel för serviceavgifterna i Funäsdalen och vidare presenteras dels ett 

avgiftssystem som lanserats i Åre under 2008, dels ett förslag som under våren 

2009 har diskuteras i Vemdalen. De två sistnämnda ansatserna är till skillnad 

från förädlingsvärdet kopplade till omsättning samt olika branschspecifika 

indikatorer som beaktar skillnader i intjänandeförmåga. Förslaget från Vemdalen 

baseras vidare på den logik som kännetecknar mervärdesskatten, d v s att avgif-

ten överförs direkt på kund i samband med köp av varor och tjänster och redo-

visas på kundens räkning eller kvitto. En intressant aspekt är att kostnaden för 

avgiften inte överförs på staten via avdrag i företagens deklarationer, vilket 

innebär att skatteverkets regelsystem inte har någon påverkan på avgiftssyste-

met. En annan aspekt är att inbetalningen av avgiften till destinationsbolaget kan 

ske på ett transparent och enkelt sätt i samband med att momsintäkterna redo-

visas till skatteverket. 

 

Beräknat förädlingsvärde (BF) eller det värde företagen genererar efter det att 

externa kostnader för inköp av varor exkluderats framhålls i studien som ett mer 

precist resultatmått än omsättning och bedöms av samma skäl vara en mer rättvis 

fördelningsnyckel. Värdet riktar fokus mot företagens resultat innan olika interna 

intressenter (ägare, långivare, anställda och stat) ställer sina anspråk, d v s hän-

syn tas inte till hur företagets resultat fördelas. Att utifrån ett destinationsper-

spektiv ta hänsyn till interna anspråk för att kompensera skillnader i intjänande-

förmåga mellan företag och branscher betraktas till stor del vara ett nollsumme-

spel. Den skiftande intjänandeförmågan bedöms vidare till en betydande del 

indirekt avspeglas i BF och ur rättvisesynpunkt behandlas företagen med andra 

ord lika rättvist eller orättvist då inga av deras skilda anspråk beaktas. Ett undan-

tag övervägs dock med motiveringen att destinationens produktionsapparat bör 

hållas intakt genom att förslitningskostnader beaktas (avskrivningar enligt plan). 
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Anspråken bedöms även kunna motverka en förnyelse av destinationernas när-

ingsstruktur och incitamentsstruktur för ett mer affärsmässigt företagande, d v s 

negativt påverka framväxten av en mer konkurrenskraftig destination.   

 

De enskilda företagens serviceavgift i kronor bestäms utifrån deras andel av 

samtliga medlemsföretags BF på destinationen. Detta genom att de intäkter 

destinationsorganisationen budgeterat från sina medlemmar finansieras inom det 

utrymme som ges av det totala BF. Denna nya fördelningsnyckel för medlem-

marnas serviceavgift bedöms vidare kunna kompletteras med minimibelopp, 

avgiftsbefrielse för nya verksamheter och speciella överenskommelser för vissa 

”udda” aktörer, t ex offentliga bolag och kooperativa verksamheter. Avgifts-

systemet kan vidare beakta skillnader i affärsmässigt utbyte (benefits) mellan 

typiska turistföretag och övriga medlemsföretag genom att den andel av de 

budgeterade intäkterna som ska finansiera sätts lägre än för turistföretagen. 

Systemet bygger även på att företagen lämnar in en ”taxeringsblankett” till 

destinationsbolaget (BF) och att den avgift som betalas in är avdragsgill, vilket 

kräver att destinationsbolagets verksamhet av skattemyndigheterna bedöms 

utgöra en marknadsmässig motprestation till den avgift företagen betalar. 

 

Diskussion 
De fördelningsnycklar och avgiftssystem för medlemmarnas serviceavgifter som 

tillämpas eller diskuteras på de tre turismdestinationerna Åre, Vemdalen och 

Funäsdalen indikerar dels att avgiftsfrågan är komplex, dels att den aktualiserar 

en rad strategiska frågor för destinationsbolagen. En sådan fråga är vikten av ett 

väl fungerande avgiftssystem som ger destinationsbolagen den legitimitet och 

finansiella styrka som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter, d v s att 

optimera destinationens förutsättningar att nå de affärsmässiga och samhälleliga 

framgångskriterier som motiverar bolagens verksamhet. 

 

Åreföretagarnas avgiftssystem baseras på åtta delbranscher med skilda för-

delningsnycklar för att bestämma avgifternas storlek, vilket motiveras av 

branschernas och företagens olika intjänandeförmåga (rättviseaspekten). 

Systemet har växt fram inom ramen för destinationens visionsarbete och 

destinationsbolagets verksamhet, och förankrades därefter först inom bolagets 
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styrelse som en del av Åreföretagarnas affärsplan och sedan successivt bland 

medlemsföretagen, som har att betala in en årsavgift. I Vemdalen där arbetet 

pågår att bilda ett destinationsbolag diskuteras möjligheten att låta branscherna 

själva bestämma hur stor del av deras omsättning som serviceavgiften ska utgöra 

utifrån deras intjänandeförmåga. Avgiften är därefter tänkt att överföras till kund 

som en momspost (destinationsavgift), vilken ska framgå på deras kvitton och 

räkningar. Inbetalningen till destinationsbolaget planeras ske i samband med att 

momsen redovisas till skatteverket, vanligtvis månadsvis. I Funäsdalen har en 

diskussion förts att introducera beräknat förädlingsvärde som ett nytt rättvise-

värde och fördelningsnyckel för medlemmarnas serviceavgifter oberoende av 

bransch, inklusive möjligheten att i speciella fall sluta separata avtal med ”udda” 

aktörer. Inbetalningen till destinationsbolaget baseras på en årsavgift som i Åre 

och bokförs som en kostnad för företagen för utförda tjänster.     

 

Destinationsbolagens arbete att skapa ett stabilt, kommunicerbart, transparent 

och rättvist avgiftssystem genererar ett flertal hypoteser om vad som krävs för att 

nå detta mål. En hypotes att arbeta utifrån är att en kombination av de inslag som 

kännetecknar arbetet i Åre, Vemdalen och Funäsdalen ger bästa förutsättningar 

att nå fram till ett sådant avgiftssystem. En sådan kombination skulle kunna vara 

följande; 

 

1. att antalet branschspecifika fördelningsnycklar reduceras genom att beräknat 

förädlingsvärde tillämpas som ”rättvisenyckel”. Motiveringen är att det 

skulle öka kommunicerbarheten och transparensen mellan det turistiska 

produktionssystemets olika led och ge systemet ett mer enhetlig teoretiskt 

och logiskt grundfundament.  

 

2. att beakta det komplexa turistiska produktionssystemet och som i Åre 

identifiera ”särfall” och de positiva effekter turismen även har för övriga 

näringar och intressenter på destinationen. Motiveringen är att det sannolikt 

krävs utrymme för specifika avtal med olika ”särfall” och att andra företag 

än typiska turistföretag betalar en serviceavgift till destinationsbolaget för att 

målet om ett stabilt och rättvist avgiftssystem ska nås på destinationer där 

turism är samhällsbärande. 
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3. att kostnaden för serviceavgiften i enlighet med Vemdalens koncept överförs 

som en ”destinationsavgift” på kund istället för att den bokförs som en kost-

nad för enskilda företag. Motiveringen är att avgiften därmed inte överprövas 

av skattemyndigheten som avdragsgill kostnad och att redovisningsförfaran-

det sannolikt förenklas och blir mer transparent i alla led.    

 

Vilka mer generella slutsatser kan dras av studien avseende medlemmarnas 

serviceavgifter kopplat till destinationsorganisationers legitimitet? 

 

• Destinationsorganisationer förekommer på olika nivåer (lokal, regional 

och nationell nivå), har olika driftsformer och grad av inriktning (före-

tagslojala, marknadslojala och politiskt lojala) och är en del i olika 

samhälliga kontexter (t.ex. inom spannet samhällsbärande näring och 

marginell näring). Det innebär att varje organisation själva har att utifrån 

sina egna förutsättningar att välja den eller de fördelningsnycklar som är 

bäst lämpade att främja organisationens mål, d v s skapa ett stabilt och 

rättvist finansieringssystem som ger organisationen en optimal legitimitet 

bland sina medlemmar, och därmed goda förutsättningar att fullgöra sina 

uppgifter. 

 

• Att inrikta fokus på att nå optimal och inte maximal legitimitet motiveras 

av att destinationsbolag har att arbeta med många frågor som mer har 

karaktären av dilemman än problem som går att lösas till allas belåtenhet. 

Att förena affärsmässiga kriterier inom ramen för ett öppet produktions-

system som består av flera olika verksamheter som bildar en värdekedja 

(added value chain) rymmer ett flertal olika dilemman för att nå affärs-

mässig framgång och dessa blir inte färre när samhälleliga framgångskri-

terier inkluderas i destinationsorganisationernas arbete. Förekomsten av 

en dialog baserad på förståelse mellan olika intressenter är med andra ord 

ett nödvändigt inslag, om än inte tillräckligt, för att nå framgång. Studien 

indikerar att en sådan dialog är beroende av organisationens förmåga att 

konkret visa på 1) den affärsmässiga nyttan (benefits) för organisationens 

medlemmar, 2) hur denna är länkad till det turistiska produktionssyste-
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mets värdekedja och 3) de positiva effekter som turismen genererar för 

destinationens övriga näringar och intressenter i lokalsamhället.  

 

• I avsaknad av systematiserad kunskap och modeller om hur dessa ”bene-

fits” kan mätas och kommuniceras ut till medlemmarna framstår destina-

tionsorganisationernas förmåga att fatta beslut under osäkerhet som en 

viktig faktor för framgång, liksom den pedagogiska utmaningen att 

förmedla kunskap och förståelse om turismen som system. Denna insikt 

är främmande för många intressenter, vilket försvårar möjligheterna att 

finna en optimal lösning på rättviseproblematiken (fairness). Det minskar 

bl.a. förståelse för att målkonflikter och dilemman är naturliga inslag på 

en turismdestination och att framgång i ett destinationsperspektiv kräver 

förnyelse, som i sin tur kräver både samarbete och en viss konkurrens 

mellan dess intressenter. En insikt om turismen som system ökar sanno-

likt även acceptansen bland destinationens aktörer att bli medlemmar i 

organisationen samt främjar tilliten och lojaliteten mellan dessa. Det kan 

t.ex. bidra till att övervinna svårigheter som kan uppstå om ett nytt 

avgiftssystem ersätter ett gammalt, eftersom sådana förändringar på ett 

individuellt plan ofta uppfattas som att det skapar vinnare och förlorare. 
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Bilaga 1 a. Förfrågan till destinationsorganisationerna 
 
 
Bosse Bodén 
Forskningsledare 
063-165691 

ETOUR, Mittuniversitetet 0730627739 SE-831 25 Östersund 
bosse.boden@miun.se Tel +46 63 19 58 00 

 Fax +46 63 19 58 10 
E-post info@etour.se 

 www.etour.se

Förfrågan om referensobjekt 
Mottagare av detta e-mail är de drygt tiotal destinationsbolag som meddelat intresse att 
delta som referensobjekt i den studie som tecknas nedan.14 Samtliga referensobjekt har 
valts mot bakgrund av att bolagens verksamhet även omfattar management inslag, d v s att 
de inte enbart är inriktade mot marknadsföring. Ett annat kriterium är att de är verksamma 
i regioner där turism är en samhällsbärande näring alternativt näringsmässigt väger tungt. 
En tredje aspekt är att referensobjekten ska representera olika kommersiella turistiska 
kontexter, exklusive storstadsturism. 
 
Syftet med studien är att kartlägga de problem lokala turistbolag/organisationer har att 
hantera i sitt arbete att skapa ett stabila, rättvisa och transparenta finansieringssystem samt 
dra generella slutsatser och ge förslag om hur dessa problem kan hanteras.  
 
I denna studie som är en delstudie inom ett planerat projekt om ”destination 
management” läggs fokus mot medlemmarnas egenavgifter (serviceavgifter) och 
provisionsavgifter, liksom mot de principer som styr uttaget av dessa. Studien avser även 
att ge en övergripande bild av:  
 

• destinationsbolagens finansieringssystem och dess kostnads- och intäktsbild 
relaterad till den verksamhet som bedrivs och målen för denna. 

• Förändringar som bolagen upplever angelägna utifrån mottot ”ett mer stabilt, 
rättvist och transparent finansieringssystem”. 

 
Bakgrund 
Forskningsinstitutet ETOUR har inlett en studie om hur lokala destinations-
bolag/organisationer finansierar sin verksamhet och de principer finansieringssystemet 
baseras på. Betydelsen av stabila, rättvisa och transparenta system har blivit allt viktigare i 
takt med att bolagen spelar en allt viktigare roll för destinationers och enskilda företags 
konkurrenskraft. Ett väl fungerande finansieringssystem är ofta även avgörande för 
bolagens legitimitet och därmed dess förmåga att mobilisera sina medlemmar, d v s det 
utgör en förutsättning för god konkurrenskraft och för att bolagen ska uppnå sina mål.  
 
Uppdraget tar sin utgångspunkt i erfarenheter och studier som visar att: 
 

• frågan om legitimitet har kopplingar till de utmaningar bolagen har att hantera när 
det gäller att definiera nyttan som den egna verksamheten och turismen genererar 

                                                 

31 

14 Destinationsbolage; Visit Lappland (Kiruna), Åreföretagarna, Funäsdalsfjäll, Trysil, Siljan Turism, Visit 
Skärgården, Ölands Turist, Gotlands Turistförening, Glasrike, Vimmerby och  Södra Bohuslän.   
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för de enskilda medlemsföretagen/intressenterna.15 Förekomsten av ”freeriders” 
och allt för många undantagsfall kan vidare påverka bolagens legitimitet negativt. 
Ytterligare en utmaning som bolagen ofta ställs inför är uppfattningen att alla 
företag bör bidra med en ”rimlig summa efter förmåga”, d v s att företagens 
medlemsavgifter relateras till bransch och intjänandeförmåga.16. 

  
• beräkningsprincipen för medlemmarnas avgifter i allmänhet utgår från företagens 

omsättning relaterad till turisternas utlägg (turistkronan). Principerna är ofta 
baserade på historiska omständigheter och gällande avtal är inte alltid uppdaterade, 
d v s de avgifter som betalas in motsvarar inte de som gällde när avtalen slöts. 
Andra faktorer som kan påverka finansieringssystemet negativt är bristande 
anpassningsförmåga till förändringar i omvärlden, t.ex. ett förändrat 
förhållningssätt till bolaget från dess resursstarka intressenter. 

 
• bolagen möter betydande utmaningar i sitt arbeta att skapa ett stabilt, rättvist och 

transparent finansieringssystem, t. ex vilka principer som ska styra nivån på 
uttagen av medlems- och provisionsavgifter.  

 
 
Mot bakgrund av att viss information kan uppfattas som känslig kommer integritet och 
anonymitet att vara ledord i denna delstudie. Det innebär att sådan information inte 
kommer att kopplas till specifika organisationer utan att den istället analyseras och 
omvandlas till utsagor av mer generell karaktär. 
De destinationsbolag som medverkar kommer naturligtvis att få ta del av den rapport som 
beräknas presenteras 30 september 2008. Konkret består medverkan i att besvara ett 
frågeformulär med strukturerade och öppna frågeställningar samt att kunna delta i en 
uppföljningsintervju per telefon.  
 
Med förhoppning om att Ni vill bidra till ökad kunskap omkring denna för turistnäringen 
centrala fråga och ett snabbt svar med uppgift om kontaktperson     
 
Med vänlig hälsning 
Bosse Bodén 
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15 Turisternas utlägg har inte endast direkta effekter utan även indirekta effekter i flera led 
(multiplikatoreffekter). I lokala ekonomier där turism väger tungt näringsmässigt sett påverkas i betydande 
utsträckning även företag inom andra näringar och branscher, t.ex. inom privata företagstjänster, bygg- och 
anläggning och offentlig verksamhet.  
16 Detta rättvisekrav kan t.ex. motiveras av att det finns faktorer som oberoende av företagaren i sig, 
påverkar intjänandeförmågan här och nu (stordriftsfördelar, året runt drift, kapitalintensitet, arbets-
kraftsintensitet, kalkylerbarhet, priselasticitet etc).  

 



 

Bilaga 1b. Enkät till destinationsorganisationerna 

Lokala destinationsbolag/organisationer och dess finansieringssystem 
 
1. Inom vilka av följande verksamhetsområden bedriver Er organisation verksamhet? 
 
    Ja Nej 

Drift av gemensamma funktioner17    x    □ 
Marknadsföring18    x    □ 
Support till företag19    x    □ 
Destinationsutveckling20    x    □ 
Övrigt: 
 

2 a. Hur stora var de totala intäkterna för 2007  (absoluta tal)?  
 
2 b. Hur fördelas de totala intäkterna på intäktskällor?  
 
    Andel % 

Serviceavtal (medlemsavgifter)   
Partners (externa intäkter)   
Driftsbidrag (turistbyråverksamhet)   
Egna intäkter    
Projektmedel (externa intäkter)  
Övrigt21  

 
3 a. Hur stora var de totala kostnaderna för 2007 (absoluta tal)?  
 
3 b. Hur fördelas de totala kostnaderna på verksamheter/utgiftsposter?  
 
    Andel % 

Drift av gemensamma funktioner 
Marknadföring 
Service till företagen    
Destinationsutveckling 
Övrigt22  

 
4 a. Vilka är de generellt sett främsta fördelarna med den intäktsmodell som Ni tillämpar idag? 

   Svar:  
 

4 b. Vilka är de generellt sett främsta nackdelarna med den intäktsmodell som Ni tillämpar idag? 
  Svar:  

 
Inledande text till fråga 5 
Grundprincipen för beräkningen av medlemmarnas avgifter (serviceavgifter) är i allmänhet relaterad 
till en viss andel av företagens omsättning (rikttal). Dessa principer baseras ofta på mer eller mindre 
historiska omständigheter och dessa gamla avtal är inte heller alltid uppdaterade. Om så är fallet 
innebär det att de avgifter som betalas inte motsvarar det rikttal som gällde när avtalen slöts. Andra 
faktorer som påverkar finansieringssystemet negativt kan vara de så kallade undantagsfall och ”free-
raider” problematiken. Dessa är bland annat kopplade till svårigheterna att definiera 
medlemsföretagens beroende av turism och därmed den nytta destinationsorganisationen genererar för 
enskilda företag. Förutom att många aktörer upplever att det är önskvärt att avgiftssystemet speglar 

                                                 
17 T.ex. turistbyråverksamhet, stöd till lokaltrafik, spår och leder, badstränder 
18 T.ex. partnersamarbeten, events, marknadsföring av destination, konferens & kongresser, utbudet på plats, 
bokning och paketering.   
19 T.ex. information, statistik och analys, utbildning 
20 T.ex. skapa forum (en plattform) för samverkan och utvecklingsprojekt 
21 Ange intäktskälla/källor 
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22 Ange kostnadsställen, t.ex overheadkostnader och räntor. 

 



 

skillnader mellan branscher anser de även att skillnader inom en delbransch (t. ex logi) bör beaktas, så 
att alla företag bidrar med en rimlig summa efter förmåga. 
 
De utmaningar som lokala destinationsorganisationer möter i sitt arbeta att skapa ett stabilt, rättvist och 
transparent finansieringssystem är stora. Flera studier visar dock att det är angeläget att anta dessa 
utmaningar om organisationen ska erhålla legitimitet bland sina medlemmar, liksom den finansiella 
styrka som krävs för att bevara och stärka destinationens och de enskilda företagens konkurrenskraft. 
 
Fråga 5 Medlemmarnas egenavgifter 
 
5 a. Vilka övergripande principer styr beräkningen av alla medlemmarnas serviceavgift (medlemsavgift) 
 Svar:  
 
5 b. Vilka branschspecifika principer styr beräkningen av alla medlemmarnas serviceavgift (medlemsavgift) 
 Svar:  
 
5 c. Beskriv de modeller som tillämpas när avgifterna beräknas. 
 Svar:  
 
5 d. Vilka är modellernas främsta fördelar?  
 Svar.: 
 
5 e. Vilka är modellernas främsta brister?  
 Svar:  
 
5 f. Vilka brister har mer karaktären av dilemman än lösbara problem? 
 Svar:  
 
 
Fråga 6 Egna intäkter 
  
6 a. Vilka är era tre största egna intäktskällor och ange om möjligt deras andel i procent av egna 
intäktskällor. 
 Svar:  
 

6 b. Vilka typer av provisionsavgifter tas ut och hur stora är dessa (%) i förhållande till priset? 
Svar:  
 

6 c. Vilka principer styr nivån på dessa provisionsuttag (se 6 b) 
Svar:  
 
 
 
Tack för Er medverkan. 
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Bilaga 2. Beräkningsmodell för serviceavgift (bransch 6-8) 
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