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Lokal utveckling av turistdestinationer 

 

Sammanfattning

Behovet av organiserad utveckling av orters och regioners attraktivitet och effektivitet 
som resmål antas öka i takt med att turismen upplevs som en allt viktigare samhällsnär-
ing. Detta skärper samtidigt konkurrensen turistdestinationerna emellan. Genom att be-
trakta utveckling av turistdestinationer som en form av samhällsutveckling ges teoretis-
ka och empiriska ingångar till den forskning som studerar strategiska försök till sam-
hällsförändring. De är dock så generella att de kan tolkas och värdesättas på ett stort 
antal sätt i sin praktiska tillämpning. Behovet av att studera och analysera konkreta ut-
vecklingsprojekt med turistisk anknytning är därför stort. 

Turism 2000 är ett turismutvecklingsprojekt på samhällsnivå som är ett av de mest am-
bitiösa som genomförts i vårt land. Genom sin omfattning i tid, pengar liksom institu-
tionella ambitioner utgör detta projekt ett mångsidigt och därmed fruktbart empiriskt 
exempel på ett aktuellt eller ”modernt” försök till organiserad destinationsutveckling. 
Ett försök som bygger på principer som utveckling genom partnerskap, lokalt självbe-
stämmande, processinitiering för organisatoriskt lärande, samverkan i nätverk och klus-
ter etc. 

Studien är uppbyggd på två undersökningar. Den första beskriver och analyserar hur 
Turism 2000 projektet har initierats, formulerats i termer av mål och nytta, finansierats, 
organiserats och implementerats. Empiriskt bygger denna undersökning på olika skrift-
liga dokument som projektet självt producerat allt eftersom det fortskridit liksom på 
intervjuer med ett antal personer som på olika sätt varit verksamma i projektets tillbli-
velse och konkreta genomförande.  

Med hjälp av enkät studeras i den andra undersökningen effekterna av Turism 2000 
projektet – ett år efter det att det avslutats - som dessa har upplevts i företagarledet på de 
orter där projektet enligt planerna haft som avsikt att ge progressiva återverkningar. 

Genom att föra samman de båda undersökningarna är det bland annat möjligt att som 
förklaring till det resultat från effektmätningen som visar att hälften av respondenterna 
påstår att de inte känner till projektet, anföra bristen på situationsanpassade metoder för 
förankring av projektets ändamål och syften hos den population av företagare som kon-
kret är den som skall utföra den önskvärda utvecklingen. Som ett ytterligare bevis för att 
projektet alltför auktoritativt och okänsligt lutat sig mot tillämpningen av en given ut-
vecklingsmodell visar effektmätningen att endast tre av de från början 13 i projektet 
deltagande destinationerna visar på mer tydliga positiva effekter från projektet. 

Studien av Turism 2000 pekar mot ett antal frågor, som är viktiga att undersöka närma-
re. Exempel på sådana är: förankringsfunktioners betydelse vid regionalt initierade ut-
vecklingsprojekt på lokal nivå; förhållandet mellan omfattning och innehåll hos en des-
tinations sätt att samverka och dess möjligheter att utvecklas på kort respektive lång 
sikt; problem i samband med tillämpningen av modeller, skapade för företags utveck-
ling, i ett destinationssammanhang; behovet av utvecklade organisatoriska strukturer 
hos den destination som görs till föremål för strategiska utvecklingsinsatser. 
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Lokal utveckling av turistdestinationer 

 

Problembakgrund 

Bakgrunden till denna studie är den allt större vikt som läggs på en utveckling av turist-
näringen i dagens ekonomiska diskussion. Orsaken till denna ökande vikt kan sökas i 
den tekniska och ekonomiska utvecklingen: den tekniska utvecklingen har gjort att allt 
färre produktionsenheter med allt färre sysselsatta kan producera allt mer. Resultatet är 
en ökande koncentration i den traditionella industrisektorn. I den allt mer globaliserade 
ekonomin tenderar dessutom produktionsenheterna att finnas ”någon annanstans”. I 
denna situation ser sig politiker och beslutsfattare om efter alternativa sysselsättnings-
möjligheter som kan fylla tomrummet efter den bortflyende industrisysselsättningen. 
Turistnäringen är ett sådant alternativ. Den är en del av den ”nya ekonomi” som succes-
sivt växer fram i det ”postindustriella” samhället. Till detta kommer att turismen är in-
tressant som näring därför att den växer mycket snabbt: World Tourism Organization 
(1996) bedömer att dess tillväxthastighet är c:a 5 % per år på en internationell basis. Det 
är också en arbetsintensiv näring, vilket gör att den bedöms ha en stor potentialitet som 
arbetsgivare (Harssel 1988).  

I samhällen och regioner som hamnar i den industriella utvecklingens kölvatten läggs än 
större vikt på turismnäringen som en räddare i nöden (jmf Keller 1987, Fredric 1991 
Bull 1999, Stokowski 1993). Koncentrationen i industrisektorn gör att arbetstillfällena 
och försörjningsmöjligheterna blir allt färre i periferin, och någon ny våg av industriell 
utveckling som kan bryta denna negativa utveckling är inte realistiskt att tänka sig. I det 
läget ser man sig om efter alternativa sätt att möjliggöra för människor i sådana samhäl-
len att bo kvar och få en försörjning. En utveckling av turistnäringen är i det samman-
hanget en näraliggande möjlighet (jmf Arell 1999, Gunn, 1984, Nyberg 1997, Nilsson 
1999, Ribeiro and Marques 2002). Dess betydelse för utveckling i regioner som drab-
bats av industriell avveckling och i perifera områden betonas också av EU kommissio-
nen, som ser turismen som ”a factor of economic development for less-favoured regi-
ons, rural areas, as well as those areas in industrial decline” (Commission of the Euro-
pean Communities 1996 s 3). Detta har lett till att EU-stöd i olika former kan fås för 
främjande av turismen i perifera samhällen.  

I många perifera regioner och orter ser man också möjligheten att göra just den perifera 
belägenheten till en potential att utveckla en turistnäring baserad på närhet till natur och 
naturbaserade rekreationsmöjligheter. Denna närhet till natur och naturbaserade rekrea-
tionsmöjligheter är en komparativ fördel som kan utgöra basen för en positiv ekonomisk 
utveckling i sådana regioner och orter (jmf Ceccato m.fl. 2000, Keller 1987, Welford 
och Ytterhus  1998). 

• Sammantaget kan man förutsätta att den teknisk-ekonomiska utvecklingen har 
gjort att det finns en vilja på många håll i det ”postindustriella samhället” att ut-
veckla de lokala förutsättningarna för turistnäringen. Denna vilja kan dessutom 
antas vara speciellt stor hos politiker och beslutsfattare i perifera orter och regi-
oner. Ett grundläggande problem är hur man skall kunna stimulera utvecklingen 
av denna näring. 
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Lokal utveckling av turistdestinationer 

Destinationsutveckling i teori och praktik 
 
Destinationsbegreppet och behovet av organiserad destinationsutveckling 

Centrala begrepp i turismutvecklingssammanhang är destination och destinationsut-
veckling. (jmf. Gee m.fl. 1997, Twining-Ward och Twining-Ward 1996). Destinations-
begreppets grundbetydelse är ”dit turisten beger sig”. Med destinationsutveckling menas 
då en utveckling av en orts, regions mm. attraktivitet som turistmål. En sådan destina-
tionsutveckling som sker mer eller mindre spontant och genom marknadskrafternas på-
verkan, representerar en organisk destinationsutveckling. Denna typ av destinationsut-
veckling diskuteras ofta i termer av destinationslivscykelmodeller (jmf Butler 1980, 
Cristaller 1964, Gee m.fl.1997, Hayward 1986, Lundtorp och Wanhill 2001, Pryer 
1997) 

Alternativet till organisk destinationsutveckling är en utveckling som sker medvetet och 
baserad på strategiska överväganden. En sådan destinationsutveckling representerar en 
organiserad destinationsutveckling.  

• Ett grundantagande i denna studie är att den allt hårdare konkurrensen i turism-
näringen gör att behovet av organiserad destinationsutveckling hela tiden ökar 
(cf. Evans m.fl. 1995). För orter ute i periferin kan en sådan medveten och stra-
tegisk destinationsutveckling vara helt avgörande. Väntar man på en organisk 
destinationsutveckling är risken stor att man helt enkelt inte hinner med. Andra, 
konkurrerande destinationer hinner före och lyckas locka de turister som annars 
skulle välja den aktuella orten som destination (Welford och Ytterhus 1998).  

• Ett annat skäl för ett ökande behov av organiserad destinationsutveckling som 
nämns i litteraturen är att en ad hoc utveckling riskerar att förstöra och utarma 
såväl det ekologiska systemet på destinationen som den lokala kulturen. Detta 
förutsätts vara en underminering av destinationens attraktionskraft i en situation 
då just möjligheten till naturupplevelse och upplevelse av en lokal kultur blir 
allt viktigare som bas för turismen (jmf Hassan 2000, Welford och Ytterhus 
1998). 

Ett genomgående drag i litteraturen om organiserad destinationsutveckling är att den är 
normativ till sin karaktär. Dvs. den beskriver vad man bör göra och vad man bör över-
väga när man försöker utveckla en turistdestination (jmf. t.ex. Gunn 1984). En poäng i 
sammanhanget är att huvuddelen av livscykeltillämpningarna på destinationsutveckling 
har en managementvinkling. Man går ett steg vidare från ren beskrivning av de krafter 
som ligger bakom den organiska destinationsutvecklingen och formulerar normativa 
slutsatser om vad man bör göra (jmf t.ex. Butler 1980, Agarwal 2001).  

Begreppet ”hållbar” utveckling är ett annat nyckelord i litteraturen om organiserad des-
tinationsutveckling. Principer formuleras för hur man skall administrera en destinations 
utveckling så att ekonomisk och – inte minst – miljömässig hållbarhet skall bli resultatet 
(jmf Getz och Jamal 1994). 
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Integrering och samverkan  

 I diskussionen om turistdestinationers konkurrensvillkor ingår som ett centralt inslag att 
en ökad integration av olika aktiviteter är en nödvändighet för överlevnad i den allt hår-
dare konkurrensen mellan olika destinationer (Smith 1992). Framförallt därför allt kräs-
nare och mer informerade turister upplever destination som en helhet där han/hon kon-
sumerar turistprodukten. På grund av den fragmenterade karaktären av turismindustrin 
förutsätts integrationen vara en fråga om samverkan mellan olika självständiga företag 
och organisationer (Gunn 1984). En sådan samverkan förutsätts dessutom vara baserad 
på en gemensam föreställning om destinationen som produkt (Getz och Jamal 1994).  

Diskussionen har också lett till en syn på destinationen som en form av ett integrerat 
och organiserat produktionssystem (Machiavelli 2001)1. Denna integration och organi-
sation är inte nödvändigtvis formell och satt på pränt. Snarare är normalfallet att desti-
nationen är en form av virtuell organisation baserad på informell samverkan mellan 
formellt självständiga aktörer. 

Den allt större betoningen på integration av verksamheter på en destination innebär att 
destinationsutveckling alltmer kommit att framstå som samhällsförändringsprojekt. Or-
ganiserade destinationsutvecklingsprojekt kan därmed beskrivas som försök att styra 
samhället så att förutsättningarna för turistnäringen på en ort/i en region förbättras – 
med de långsiktiga målsättningarna att främja sysselsättning och samhällsekonomi på 
orten/i regionen (jmf Bergslagsgruppen 2002). Ansatsen brukar gå under namnet 
”community approach” i destinationsutvecklingssammanhang (jmf. Murphy 1985).   

Ett modernt utvecklingsparadigm 

Ett underliggande antagande i en stor del av litteraturen om organiserad destinationsut-
veckling är att det är en enstaka organisation som har ansvaret för planering och styr-
ning av destinationsutvecklingen – och därmed av samhällsutvecklingen. Detta är ett 
antagande som är i linje med företagsekonomiskt strategitänkande – som i sin tur är i 
linje med betoningen av turistdestinationen som ett integrerat och organiserat produk-
tionssystem.  

Det är också ett antagande som är i linje med den klassiska liberala modellen av sam-
hällstyrning. Denna modell för samhällsstyrning bygger på den representativa demokra-
tins idé: valda politiker fattar beslut om åtgärder för att förändra samhället i något avse-
ende, samt avsätter resurser för att genomföra dessa åtgärder. Därefter överlämnas till 
en organisation eller myndighet i den offentliga sektorn att – ensam – ansvara för ge-
nomförandet av det som beslutats om.  Antagandet har kallats ”the lonely organization 
syndrome” i litteraturen om implementering (Hjern och Porter 1993).   

Denna modell av samhällsstyrning har varit föremål för kritik under de senaste decenni-
erna. Ett huvudargument i kritiken är att samhällsutvecklingen i det moderna industri-
samhället har gjort den allt mindre relevant och att det krävs nya principer för samhälls-
styrning som är bättre anpassade till dagens samhälle (jmf Hjern och Porter  1993). 

                                                 
1 Macciavelli använder termen ”integrated supply system” 
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Lokal utveckling av turistdestinationer 

Man kan också urskilja vissa centrala komponenter i ett modernt ”utvecklingspara-
digm”:  

Betoningen av organisatorisk samverkan. En grundprincip bakom ”modernt” utveck-
lingstänkande är betoningen av samverkan och nätverkande (jmf Persson 1999, Havne-
vik och Malmer 1998). Såväl mellan myndigheter och andra organisationer på de orter/i 
de regioner som man vill utveckla som mellan de olika organisationerna och individerna 
på orten/i regionen (jmf Havnevik och Malmer 1998, Brunori och Rossi 2000). Begrep-
pet partnerskap används ofta som beteckning på samverkan mellan myndigheter och 
andra organisationer i utvecklingsprojekt (jmf. Westholm 1999, Westholm m.fl. 1999). 
Genom samverkan samordnas olika organisationers resurser, och detta antas leda till 
effektivare projektverksamhet än om var och en av organisationerna skall försöka uppnå 
sina egna mål.  

Betydelsen av det lokala inflytandet och engagemanget. Den klassiska modellen för 
samhällsstyrning utgår från att politiker vet bäst. Det är de som beslutar om vad som 
skall göras och hur. Något större utrymme för direktdemokratisk påverkan av projekts 
utformning och genomförande finns ej i modellen. Modernt administrativt tänkande 
lägger dock stor vikt vid att de som slutligen ”drabbas” av olika projekt också skall 
kunna påverka både projektens utformning och genomförande. Dels på grund av det 
engagemang som följer av att man ”äger” ett projekt. Dels på grund av att människorna 
på de orter som skall utvecklas är de som har bäst kunskap om utvecklingsförutsättning-
arna. Det lokala engagemanget ses som en resurs och en kraft bakom utveckling, och en 
lokal identitet och samsyn antas vara basen för sådant engagemang (jmf. Herlitz 1998, 
Ronnås 1997). I utvecklingsprojekt brukar den vikt som läggs vid det lokala inflytandet 
och engagemanget betecknas som att projekten är avsedda att vara ”botten-upp” projekt 
(Adolfsson och Svensson 1997, Ahrén 1994, Havnevik och Malmer 1998). 

Betydelsen av ett processynsätt. En tredje grundprincip är att all utveckling måste ses i 
processtermer. Samhällen är mycket komplexa och svårstyrda fenomen. Vad man kan 
hoppas på i ett utvecklingsprojekt är att starta samt reglera, snarare än styra, processer 
(jmf Carlsson 1993, Nutek 2002a, Gunn 1984). Behovet av lärande är en aspekt av detta 
processynsätt som betonas speciellt i modernt administrativt tänkande. Genom lärandet 
kan processen styras på ett rationellt vis. Lärandet betonas också som en faktor bakom 
regional konkurrens- och innovationsförmåga (jmf. Nyhan, Attwell och Deitmer 1999, 
Nutek 2002a) 

När det gäller näringslivsutveckling är det ytterligare en princip som ges stor betydelse: 

Betoningen av lokal företagssamverkan. Under senare tid har lokal samverkan mellan 
företag betonats som en bas för ekonomisk utveckling (cf Nutek 2002a, Nutek 2002b). 
En bakgrund till denna betoning är observationen att det finns regionala skillnader i 
ekonomisk utveckling. Framförallt har man observerat att vissa regioner i norra Italien 
har haft en mycket mer positiv ekonomisk utveckling än den västerländska ekonomin i 
allmänhet under de senaste decenniernas stagnerande ekonomi. Detta har lett till en dis-
kussion av förutsättningarna för sk. industriella distrikt eller kluster – i Italien, men ock-
så i andra länder.  
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En sådan förutsättning som betonats speciellt är förekomsten av en omfattande lokal 
samverkan mellan självständiga företag. I utvecklingsdiskussionen har man därför beto-
nat lokal företagssamverkan som en väg till ekonomisk utveckling. En annan förutsätt-
ning är den lokala specialiseringen. Olika industriella distrikt är specialiserade på olika 
branscher. Detta har lett till slutsatsen att företagen bildar kluster och att den specialise-
rade kompetens som utvecklas i sådana kluster är en komparativ fördel i en tid då kon-
kurrensen blir allt hårdare (jmf Porter 1990). 

Småföretagens roll för den ekonomiska utvecklingen har också betonats speciellt. Man 
har observerat att småföretag är själva kärnan i de industriella distriktens produktionssy-
stem. Detta är något som tolkas positivt i utvecklingstänkandet, eftersom det erbjuder 
ett alternativ till den traditionella tilltron till storföretagen som ekonomisk motor – en 
tilltro som de senaste årtiondenas ekonomiska utveckling skjutit i sank. Storföretagsam-
heten ses inte längre som en lösning på ekonomiska problem, utan snarare som en orsak 
till dessa problem. Småföretagen – och mer specifikt en samverkan mellan småföretag – 
är i det sammanhanget en alternativ utvecklingsmotor att sätta sin tillit till. Men i analy-
ser av småföretagssamverkan betonas också betydelsen av sk. lokomotivföretag, navfö-
retag, eller drakar som fungerar som en samlande kraft i en regional företagssamverkan 
(jmf t.ex. Mascanzoni och Novotny 2000, Nilsson och Nilsson 1992).  

Multiaktörsperspektivet 

Betoningen av organisatorisk samverkan som en bas för utvecklingsansträngningar in-
nebär att antagandet om att utveckling är ett resultat av enskilda organisationers an-
strängningar ifrågasätts. Enstaka organisationer må planera för destinationsutveckling, 
men implementeringen av planeringen påverkas i hög grad av de intressen och ansvars-
områden som de olika samverkande organisationerna ”tar med sig” in i samverkanspro-
jektet. Det innebär att ett utvecklingsprojekts utformning och utfall i hög grad blir bero-
ende av vilka organisationer som samverkar i implementeringen av utvecklingsan-
strängningarna. Det innebär också att man bör utgå från ett multiaktörsperspektiv vid 
analysen av samhällsutveckling, snarare än utifrån ett ”lonely organization” antagande.  

Detta är ett huvudargument i Hjerns och Porters (1993) kritik av den klassiska liberala 
modellen som bas för utvecklingsprogram och utvärdering av sådana program. Alterna-
tivet som förfäktas är att man skall fokusera på en implementeringsstruktur bestående av 
representanter för olika organisationer – såväl offentliga organisationer som privata - 
när man analyserar samhällsförändring. Dessa representanter deltar och formar utveck-
lingen på ett komplext och ”framväxande” vis som lämnar stort utrymme för lokala va-
riationer av en och samma policy.  I stället för att analysera implementering utifrån en 
enskild organisations verksamhet, skall man alltså analysera hur företrädare för olika 
organisationer organiserar sig i en gemensam, mellanorganisatorisk nätverksstruktur för 
implementeringen av en övergripande policy.  Notabelt är också att Hjern och Porter 
betonar att enskilda individer kan fungera som entreprenörer i sådana implementerings-
strukturer, och på så vis få stor betydelse för både organiseringen och utfallet (Hjern och 
Porter 1993). 

Dessutom argumenterar Hjern och Porter för att man kan analysera implementations-
strukturers variationer utifrån ett olika implementeringsfunktioner. I sin mest generella 
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form består dessa implementeringsfunktioner av (jmf också Carlsson, 1993): (1) pro-
blemdefinition, (2) prioritering mellan olika handlingsalternativ, (3) resursmobilisering, 
samt (4) utvärdering av resultat. Men samtidigt poängterar Hjern att valet av implemen-
teringsfunktioner måste göras med hänsyn till det specifika implementeringsproblem 
som analyseras, dvs. det är en del av ansatsen att de mer precisa etiketterna på imple-
menteringsfunktionerna måste anpassas ”to the ‘language and culture’ of the problem 
area studied” (Hjern 1987). I en studie av den assistansstruktur som ger stöd till småfö-
retagssektorn i olika tyska regioner utgår, t.ex. Hull och Hjern (1987) från (1) problem-
definition (2) resursidentifiering, och (3) resursmobilisering i analysen av hur detta stöd 
implementerades.  

Genom att utgå från olika implementeringsfunktioner kan man dels analysera varför 
”det gick som det gick”, och dels identifiera den aktuella policyimplementeringens ”lo-
kala profil” (jmf Hull och Hjern 1987).  

Behovet av empiriska studier  

Kritiken av den ”klassiska” modellen för samhällsstyrning har inneburit ett behov av 
empiriskt grundade studier av olika samhällsstyrningsprojekt.  Inte minst gäller detta 
empiriskt grundade studier av försök att skapa organiserad destinationsutveckling. En 
grundorsak till behovet av empiriskt grundade studier av destinationsprojekt är att de 
”moderna” principerna för samhällsstyrning är av generell karaktär. Hur de skall ut-
tryckas i konkret projektarbete är en öppen fråga, vilket innebär att praktiskt destina-
tionsutvecklingsarbete kan ta olika former även om det styrs av samma övergripande 
principer. Dessutom tar principerna inte hänsyn till att destinationer har olika förutsätt-
ningar – och att detta är något som bör vara betydelsefullt för utformning och utfall av 
försök att utveckla olika destinationer. En organiserad destinationsutveckling måste 
utgå från aktuella destinationsförutsättningar för att vara framgångsrik. Vilka dessa för-
utsättningar är, är dock en fråga som avgörs från fall till fall.  

Forskningsproblemet  

Det finns ett ökande behov av organiserad, dvs. medveten och strategisk destinationsut-
veckling på många orter och i många regioner i dagens ”postindustriella” samhälle. Hur 
sådana destinationsutvecklingsprojekt skall utformas och genomföras för att vara fram-
gångsrika är som sagt en öppen fråga – både hos praktiker och i forskarsamhället. Fram-
förallt gäller detta hur destinationsutvecklingsprojekt skall göras situationsanpassade.  

Under åren 1997 till 1999 genomfördes ett EU finansierat destinationsutvecklingspro-
jekt i Jämtland-Härjedalens län. Detta projekt – kallat Turism 2000 projektet – represen-
terar ett försök till organiserad destinationsutveckling. Det är också ett projekt som på 
många sätt representerar ett ”modernt” utvecklingstänkande, applicerat på destinations-
utveckling. Det innebär att projektet erbjuder en möjlighet att studera en variant på ett 
”modernt” destinationsutvecklingsprojekt med avseende på hur det organiserats och 
vilka resultat det fått på de involverade destinationerna. Med utgångspunkt i skillnader-
na i resultat på olika destinationer kan man dessutom diskutera destinationsförutsätt-
ningarnas betydelse för utformning av destinationsutvecklingsprojekt. 
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Syfte och avgränsningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra till en fördjupad kunskap om för-
utsättningarna för organiserad destinationsutveckling med utgångspunkt i Turism 2000 
projektet. 

• Ett första delsyfte är att klarlägga och beskriva hur Turism 2000 projektet, som 
projekt betraktat, har initierats, formulerats i termer av mål och nytta, finansie-
rats, organiserats och implementerats.  

• Ett andra delsyfte är att studera effekterna av Turism 2000 projektet som dessa 
har upplevts i företagarledet på de orter där projektet enligt planerna haft som 
avsikt att ge återverkningar. 

• Ett tredje delsyfte är att med hjälp av teoretiska referensramar analysera hur oli-
ka karaktäristika, kartlagda enligt det första delsyftet, hos Turism 2000 projektet  
kan tänkas förklara de effekter vilka konstaterats enligt det andra delsyftet.   

 

Som framgår av beskrivningen av Turism 2000-projektet längre fram i rapporten, för-
väntades projektet långsiktigt leda till ökad sysselsättning, bättre lönsamhet, samt pro-
duktutveckling i turistsektorn i regionen. Något försök att utvärdera projektet i dessa 
termer görs dock inte i denna studie. Huvudsakligen för att alltför kort tid förflutit sedan 
projektet avslutades för att några meningsfulla slutsatser i dessa avseenden skall kunna 
dras. All utveckling tar tid. Lång tid! I litteraturen förordas att man inte skall göra några 
seriösa effektutvärderingar av denna typ alltför tidigt. Sabatier (1993) föreslår t.ex. att 
en rimlig utvärderingshorisont är 10-15 år. Orsaken är framförallt att det tar lång tid för 
komplexa samhällssystem att lära sig och anpassa sig till nya sätt att fungera på (jmf 
också Rothstein 1994, Carlsson 1993, Nutek 2002a). 

Fyra destinationer vilka formellt deltog i projektet ingår inte i utvärderingen. Orsakerna 
till denna uteslutning är att (1) två av destinationerna (Norra Jämtland och Härjedalen) 
valde en annan utvecklingsmodell än den som följdes av övriga destinationer, (2) det 
var svårt att få tag på aktuellt företagsregister för en av destinationerna (Bräcke) samt 
(3) en destination (Östersund) skilde sig från övriga destinationer både i storlek och i 
sammansättning av företag. Destinationen är i mångt och mycket en stadsdestination, 
medan övriga destinationer är mindre samhällen. Detta förutsätts göra en jämförelse 
tveksam.  
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Studiens analytiska och metodologiska utgångspunkter 

Studien är en del i ett större projekt 

Bakgrunden till denna studie är den allt större betydelse som organiserad destinations-
utveckling förutsätts få i det ”postindustriella” samhället – och speciellt som en bas för 
utvecklingsansträngningar i den industriella periferin. Problemet ligger i bristen på em-
piriskt baserad teori om förutsättningar och problem med sådan destinationsutveckling. 
Den aktuella studien skall ses som ett bidrag till utvecklingen av sådan teori. 

Teoretisering är själva kärnan i en kontinuerlig lärprocess. Den bygger på reflexion, 
abstraktion och modellbyggande – och på en prövning på erfarenhetsbasis. Basen för 
modellbyggandet kan också vara en deduktiv härledning utifrån mer generella teorier 
eller induktiv härledning utifrån empiriska erfarenheter. Ytterligare ett alternativ är ett 
abduktivt växelspel mellan teori och empiri med ett långsiktigt mål att successivt för-
djupa analysen av det studerade fenomenet med utgångspunkt i teoretiska referensramar 
som pekas ut av empiriska observationer (jmf. Alvesson och Sköldberg 1994). Det är 
den sista, abduktiva, ansatsen som är grund för det större forskningsprogram som denna 
studie ingår i.  

Det ingår också i den övergripande ansatsen att destinationsutveckling inte är något 
fullständigt unikt, utan att teorier som utvecklats inom andra problemområden är till-
lämpbara även på destinationsutveckling som fenomen – med vissa speciella vinklingar 
och anpassningar. Den grundläggande frågan är vilka teorier som är relevanta.  

Poängen med den abduktiva ansatsen som är att den ger en möjlighet att identifiera des-
sa teorier innan man fördjupar sig i dem. Utan ett sådant empirinära första steg i en ab-
duktiv process är risken att man ”tvingar in” problemställningarna i teorier som må vara 
aldrig så sofistikerade och välutvecklade – men som är av perifert intresse för det stude-
rade fenomenet. 

Den studie som här avrapporteras avser att vara en i huvudsak induktivt orienterad, em-
pirinära beskrivning och analys av framväxt och effekter av det studerade destinations-
utvecklingsprojektet. Poängen är det skall resultera inte bara i en uppföljning av det 
aktuella projektets effekter, utan också i slutsatser som pekar framåt mot fördjupade och 
mer teoristyrda projekt av andra projekt – och i förlängningen till en successiv fördjup-
ning av kunskapen om organiserad destinationsutveckling i allmänhet.  

Studien är indelad i fyra huvudsakliga delar 

Grundstrukturen i studien är att den är uppdelad i fyra huvudsakliga delar: (a) en be-
skrivning av själva projektet – dess upprinnelse, organisering och genomförande, (b) en 
beskrivning av projektets effekter – med speciell betoning på skillnader i effekter på 
olika destinationer, (c) en analys av vilka karaktäristika hos det iscensatta projektet som 
kan tänkas förklara det upplevda resultatet av projektet i företagarledet på destinations-
nivå samt (d) en framåtriktad diskussion om hur man skall gå vidare för att fördjupa 
kunskapen om förutsättningar och problem med organiserad destinationsutveckling. 
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Tanken bakom denna uppdelning är att projektet har en speciell ”profil” som destina-
tionsutvecklingsprojekt, och att ett projekt med denna ”profil” får olika effekter beroen-
de på olika destinationsparametrar, samt att skillnaderna i effekter på olika destinationer 
pekar på centrala frågeställningar att gå vidare med forskningsmässigt.  

Beskrivningen av projektet görs utifrån projektdokument 

Studien inleds med en beskrivning av projektets upprinnelse, organisering och förlopp. 
Denna beskrivning görs i huvudsak på basis av olika dokument om projektet: projekt-
skisser, ansökningshandlingar, mötesprotokoll mm. Den beskrivning som mynnar ut 
från dessa dokument kompletteras också med samtal med olika nyckelaktörer som del-
tog i projektförberedelser och genomförande. 

Ambitionen är att göra beskrivningen av projektet relativt fyllig och detaljrik. Framför-
allt på grund av det teoretiserande syftet. En fyllig beskrivning är motiverad av att det 
inte är klart på förhand vad som är viktigt att observera. Detta förutsätts framgå av jäm-
förelser mellan olika destinationsutvecklingsprojekt. Vad som kan tyckas vara av litet 
intresse i nuläget kan i en sådan jämförelseprocess framstå som viktigt. En fyllig pro-
jektbeskrivning kan i det sammanhanget fungera som en databas som kan nyttjas för 
framtida jämförelser samtidigt som den är en del av empirin i den aktuella studien. 

Beskrivningen av projektet avslutas med ett försök att identifiera dess ”profil” som or-
ganiseringsförsök. Det är denna profil som utgör basen för den teoretiserande diskus-
sionen.  

Effektuppföljningen baseras på en enkätstudie 

Ambitionen med den effektuppföljning som görs i studien är att ge en bred beskrivning 
av Turism 2000 projektets effekter för företagspopulationen på de destinationer som 
deltog i projektet. Denna ambition gjorde att en enkätstudie var det naturliga valet.  

Enkätstudien var i första hand avsedd att ge kvantitativa mått på effekterna av projektet. 
Dvs. att visa på hur många, hur mycket osv. Dessa kvantitativa mått är avsedda att ge 
underlag för en diskussion om de förutsättningar och problem som ett destinationsut-
vecklingsprojekt med den aktuella profilen är förknippat med.  

Tanken är också att följa upp den breddstudie som görs i denna studie med en intervju-
studie för att ge analysen ett djup. Men detta är något som är avsett att göras i en kom-
mande studie. 

Som nämnts ovan är studien ett inslag i ett större projekt med syftet att diskutera och 
förutsättningarna för organiserad destinationsutveckling. Grundläggande för diskussio-
nen är att en situationsanpassingsansats tillämpas, dvs. diskussionen utgår från att olika 
destinationsparametrar är av betydelse för lämpligheten att tillämpa olika modeller för 
destinationsutveckling. Av det skälet är skillnader i hur projektet uppmärksammats och 
anammats på olika destinationer. Indirekt pekar dessa skillnader på destinationsparamet-
rar som är viktiga att beakta i ett destinationsutvecklingsperspektiv.  
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Turism 2000 projektet  

En projektidé föds 

Hösten 1994 bildades Jämtland-Härjedalens Turistförening (JHTF) med uppgift att 
främja turistnäringen i Jämtland och Härjedalen. Föreningens medlemmar är turistföre-
tag/företagare i länet. En fråga som man diskuterade i den nybildade föreningens inle-
dande styrelsemöten var behovet av ett länsprojekt med målsättning att utveckla en 
gemensam turistisk profil för länet. Ett sådant projekt sågs som angeläget för att utveck-
la och stärka länets turistnäring. Ett stort problem var finansieringen. JHTF förfogade 
inte över andra medel än medlemsintäkterna, och dessa räckte inte på långa vägar för att 
finansiera ett sådant projekt. Man behövde därför samarbetspartners som kunde finansi-
era projektet.  

Till en början sågs länets olika kommuner som naturliga samarbetspartners, eftersom 
turismnäringens utveckling borde vara av intresse för kommunerna av såväl sysselsätt-
nings- som skatteintäktsskäl. Idén om ett länsutvecklingsprojekt för att utveckla en tu-
ristisk profil presenterades därför för länets kommunalråd under våren 1995. Det visade 
sig dock att dessa var rätt kallsinniga till projektidén. De var visserligen positiva till en 
samverkan i länet och såg det som angeläget att utveckla turistnäringen, men de var inte 
beredda att ställa upp och finansiera den typ av övergripande profilutvecklingsprojekt 
som JHTF föreslog.  

Ett nätverk börjar bildas 

JHTFs styrelse vände sig i det läget till andra centrala aktörer i länet. Framförallt tog 
man kontakt med representanter för Länsstyrelsen, Landstinget och Länsarbetsnämnden 
(LAN). Tillsammans bildade dessa representanter kärnan i ett aktörsnätverk som möj-
liggjorde det fortsatta arbetet med ett länsprojekt för turismens stärkande.  

En nyckelaktör i den fortsatta utvecklingen blev representanten från Länsstyrelsen. 
Både på grund av sitt stora intresse för turismens förutsättningar och möjligheter i regi-
onen och genom den insikt i EU finansiering som han hade genom sin ”ordinarie” verk-
samhet vid Länsstyrelsen. Det sistnämnda gjorde att hela projektet snabbt inriktades 
mot ett EU finansierat projekt. Han utvecklade dessutom en idéskiss för destinationsut-
veckling som sedan låg till grund för hela projektet. 

Hösten 1996 hade dialogen mellan de olika aktörerna gått så långt, att man enades om 
att bilda en speciell arbetsgrupp som skulle arbeta fram riktlinjerna för en turismens 
länsutvecklingsstrategi. Avsikten var att projektet skulle vara ett samarbetsprojekt mel-
lan Länsarbetsnämnd, ALMI företagspartner, Länsstyrelse och kommuner. 

Den formulerade målsättningen var att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och 
ökad lönsamhet i turistnäringen. Man enades dessutom om några väsentliga element i 
utvecklingsstrategin (dessa element är presenterade i en bilaga till den ansökan om me-
del för finansiering med Mål 6 medel som sedan lämnades till Länsstyrelsen): (i) Att 
strategin skulle bygga på lokal utveckling och förankring. Detta var en huvudpoäng i 
den idéskiss som utvecklats av företrädaren för länsstyrelsen, och som denne samman-
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fattar i meningen ”det är bara de lokala företagen som kan göra det”! (ii) Att samverkan 
är en förutsättning för utveckling. Detta motiverades med att turistföretagen oftast är 
mycket små företag och att ”(D)etta är utifrån kundernas önskemål en tillgång, men 
kräver oundgängligen att företag och företeelser som kompletterar varandra samverkar”. 
(iii) Att samsyn är en förutsättning för samverkan. Dvs. destinationens aktörer skall ut-
veckla en gemensam syn på mål och medel för destinationens utveckling, och dessutom 
se sin egen roll i det större destinationssamverkanssammanhanget. ”Parterna i området 
måste förstå sina roller samt ha kompetens och resurser att fullfölja rollerna. Alla måste 
fullfölja sin roll för att turisten skall få en bra produkt. Detta kräver en helhetssyn på 
utvecklingsarbetet och samsyn i produktionen.”  

Mål 6 medel söks för projektet  

Projektarbetet sammanföll med att Länsstyrelsen skulle besluta om kriterier för fördel-
ning av de Mål 6 medel som man skulle få från EU. Utvecklingen av länets turistnäring 
blev i det sammanhanget ett prioriterat område – och finansiering med Mål 6 kom att 
ses som det huvudsakliga sättet att finansiera det projekt som man övervägde. Mycket 
på grund av den insikt i EU finansieringens möjligheter och förutsättningar som repre-
sentanten för Länsstyrelsen hade.   

Hösten 1996 lämnades därför en formell ansökan om finansiering in till Mål 6 kansliet 
vid Länsstyrelsen i Östersund. Projektets namn i det skedet var ”Lokal utveckling av 
turistdestinationer”. Senare2 kom projektet att kallas Turism 2000.  

Några centrala utgångspunkter bakom projektet var att: (a) JHTF skulle ha projektan-
svaret, (b) det skulle vara ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer i länet, (c) att lokala 
turistföreningar skulle vara samarbetspartners på lokal nivå, och (d) att projektet skulle 
vara ett kompetensutvecklingsprojekt.  

Projektets målsättningar 

Projektets upplägg och utformning pekar på att det organiserades och genomfördes ut-
ifrån ett flertal målsättningar.  

En målsättning som var tydlig i projektets inledning, och som kom att betonas i projek-
tets slutskede, var att man ville utveckla en länsstrategi för turismens utveckling. Denna 
målsättning tonades dock ner i ansökningarna om finansiering av projektet. Där formu-
lerades den långsiktiga målsättningen som ”att öka lönsamheten för länets turistföretag 
samt att generera arbetstillfällen i länet” (JHTF Årsredovisning 1998).  

Ytterligare en långsiktig målsättning som nämns i projektbeskrivningarna är att man vill 
skapa förutsättningar för produktutveckling i regionens turismsektor. 

 

 

                                                 
2 Från och med augusti 1997 
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Den kortsiktiga målsättningen med projektet angavs som (Ansökan JHTF 1997) 3: 

• att personer verksamma inom näringsliv, hembygdsföreningar, lokala turistfö-
rening och kommuner samt personer som var eller riskerade att bli arbetslösa 
skulle erhålla kunskap om turismens utvecklingsmöjligheter,  

• att gemensamma mål för den lokala destinationen skulle utvecklas,  

• att individuella kunskaper för att realisera målen skulle uppnås av organisatio-
ner och individer. 

Det första delsyftet var i linje med LANs uppgift och motiverade att LAN deltog i fi-
nansieringen av projektet. I princip skulle arbetslösa och de som riskerade att bli arbets-
lösa få möjlighet att delta i projektets utbildnings- och utvecklingsarbete. 

Det andra delsyftet var i linje med den idéskiss för turismutveckling som representanten 
för Länsstyrelsen hade utvecklat – och som bifogades den ansökan som lämnades till 
Länsstyrelsen. I denna idéskiss trycktes på att destinationsutvecklingen skulle vila på 
lokala förutsättningar, att en samverkan baserad på samsyn - om (a) destinationsutveck-
lingens mål, (b) destinationens profil och (c) rollfördelningen mellan aktörerna på desti-
nationen - är av avgörande betydelse för en destinations utveckling, samt att destina-
tionsutvecklingsarbetet skulle startas och drivas med ”förankring, engagemang och led-
ning”. Dessutom betonas att destinationsutveckling skall baseras på utbildning och 
kompetensutveckling (Billow 1997). 

Det var också detta andra delsyfte som kom att vara styrande för projektets när det för-
verkligades i praktiskt utvecklingsarbete ute på fältet. Den huvudsakliga projektverk-
samheten bestod i ett strategiarbete som syftade till att formulera strategier för hur olika 
geografiska områden i länet skulle/skall utvecklas som turistdestinationer.  

Starten på en process 

En grundidé bakom hela projektet var att man ville starta en process ute på destinatio-
nerna. Dvs. att arbetet med att utveckla destinationerna skulle fortsätta av sig självt efter 
att det EU-finansierade projektet var avslutat.  

I planeringen ingick också att destinationsutvecklingsprojektet skulle pågå längre än 
den tid man sökte finansiering för. Hela projektets tidsram var formellt på fem år, men 
man sökte finansiering bara för de första två åren. ”Turism 2000 syftar till att samla 
länets aktörer för att stärka länets konkurrenskraft. Utvecklingen skall ses över en fem-
årsperiod, där projektet finansierar de två första åren.” (Lindqvist och Hagblom 1997) 
Resterande tre år förutsattes destinationerna finansiera med egna medel. Idén var att 
man ville starta en utvecklingsprocess som sedan skulle rulla på av sig självt ute på des-
tinationerna och finna sin egen finansiering. Framförallt utgick man från att destinatio-
nens egna aktörer skulle inse att det låg i deras eget intresse att fortsätta med destina-
tionsutvecklingsarbetet.   
                                                 

3 Andra kortsiktiga ”indikatorer” var att 150 personer skulle öka sina kvalifikationer och få arbete 
inom turismen, samt att 300 personer som redan var sysselsatta inom turismnäringen skulle delta i 
kurser. 
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En begränsning som krävdes för EU-finansiering av destinationsutvecklingsprojektet 
var att det man avsåg att finansiera under de första två åren var de ”mjuka insatser” som 
ingår i ett destinationsutvecklingsarbete. Dvs. investeringar i kompetensutveckling samt 
i analys- och strategiarbete. etc. Det som inte finansierades var olika ”hårda insatser” 
såsom materiella investeringar, marknadsföringskampanjer etc.  

Nästa steg i processen var att en styrgrupp för länsutvecklingsprojektet bildades. Denna 
styrgrupp stod bakom den idéskiss för destinationsutveckling som låg till grund för pro-
jektet.  

Styrgruppen bestod av representanter för JHTF, Länsstyrelsen, Länsarbetsnämnden, 
ALMI-företagspartner AB, Kommunförbundets länsavdelning och Sveriges Rese- och 
Turistråd AB. Dessutom ingick en representant för Etour i styrgruppen, samt en repre-
sentant för turistnäringen. Landstinget var också inbjudet att delta med en representant, 
men avstod från samverkan. 

I styrgruppens inledande diskussioner betonades vikten av att formulera klara kriterier 
för vilka orter som skulle få delta i projektet. De kriterier man enades om var: långsik-
tighet och uthållighet, ekonomisk bärkraft, hög projekteffektivitet, bred lokal förank-
ring, kommunal acceptans, ta tillvara hela regionens utveckling, stärka våra naturliga 
förutsättningar såsom miljö, kultur och natur.  

Att notera är att dessa urvalskriterier, som synes, inte var särskilt konkreta och opera-
tionella. Det framgår inte heller av den projektdokumentation som finns om de verkli-
gen kom till användning vid slutliga urvalet av destinationer som skulle få delta i pro-
jektarbetet.  

Tanken i den ursprungliga projektskissen var att styrgruppens roll vara att synkronisera 
insatserna från de olika organisationerna som skulle samverka i projektarbetet och som 
var dess nationella finansiärer. Styrgruppen var också tänkt att leda hela projektarbetet 
och ha ett direkt inflytande över hur projektarbetet bedrevs ute på destinationerna - samt 
tillföra kompetens och erfarenheter till projektarbetet.  

När projektet väl kom igång, kom dock styrgruppen att få en betydligt mer passiv roll. 
Ett grundproblem var att medlemmarna i styrgruppen var upptagna med sina ordinarie 
arbeten och därför hade svårt att engagera sig på något djupare vis i ledningen av T2000 
projektet. Speciellt som ingen ersättning utgick för styrelsegruppsarbetet och att det 
därför var något som adderade till deras normala arbetsuppgifter. 

Styrgruppens roll i projektet kom därför att omdefinieras till att bli informerad om det 
löpande arbetet, som t ex att ta del av SWOT-analyser, strategiplaner och aktivitetspla-
ner, samt ge rådgivande synpunkter på dessa. Eftersom styrgruppen därmed inte hade 
någon egentlig beslutandefunktion i projektet, utan endast var rådgivande, beslöt man 
att ändra dess namn till Referensgruppen.  

Länsarbetsnämndens engagemang var avgörande  

En viktig förutsättning för hela projektet var att Länsstyrelsen hade befogenhet att be-
sluta om användningen av Mål 6 medel upp till en viss summa. Formellt skulle visserli-
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gen besluten fattas på EU nivå, men dessa beslut var mer eller mindre automatiska – så 
länge som man höll sig inom den stipulerade begränsningen.  

Totalt ansökte man om c:a 5 miljoner ECU, eller c:a 41 miljoner Skr. Detta var det 
största belopp som länsstyrelsen själv kunde besluta om. På Länsstyrelsen räknade man 
också baklänges och kom fram till att ett belopp på den nivån borde räcka till två års 
verksamhet. Medlen skulle räcka till för att anställa projektledare på olika nivå i projek-
tet, köpa in nödvändiga konsult- och utbildningstjänster, samt bekosta resor och annat 
som behövs i projektets verksamhet.  

Ett förhållande som fick stor betydelse för hela projektets karaktär var att de sökta Mål 
6 medlen var förknippade med krav på motfinansiering: 1/3 av finansieringen kunde 
erhållas från EU under förutsättning att nationella offentliga organisationer och privata 
näringslivet bidrog med vardera 1/3. Det innebar att (den planerade) finansieringen av 
projektet fördelades enligt: 

1/3 EU medel 13,7 milj. Skr 
1/3 Nationella medel 13,7 milj. Skr 
1/3 Privata insatser 13,7 milj. Skr
  41,7 milj. Skr (5 milj. ECU) 
Att notera är att EUs krav på privat motfinansiering inte var något större problem. EU 
godkände nämligen att näringslivet ställde upp med avsatt tid i stället för likvida medel. 
Denna tid räknades sedan om i kronor och ören så att de uppgick till den stipulerade 
tredjedelen av totala finansieringen. Insatsen blev därmed mer eller mindre en bokfö-
ringsåtgärd. EU medlen var inte heller något större problem – om övrig finansiering 
ordnats.  

Summa summarum innebar detta att den nationella finansieringen var det kritiska mo-
mentet i finansieringsplanen. En viktig händelse för hela projektet var därför när JHTFs 
dåvarande ordförande tog kontakt med LANs chef och fick denne att engagera sig i pro-
jektplaneringen. Detta engagemang var nyckeln till hela projektets finansiering – och 
dess karaktär som EU finansierat utvecklingsprojekt. 

Ett villkor för att LAN skulle delta var att projektet skulle vara ett kompetensutveck-
lingsprojekt. Detta gav LANs bidrag legitimitet: man kunde finansiera kompetensut-
veckling inom Turism 2000 projektet som en del av sin ”normala” verksamhet. En stor 
del av de nationella medel som satsades var därför utbildningsresurser som LAN förfo-
gade över för sin normala verksamhet, och som man nu använde – eller döpte om – så 
att de kunde ses som resurser som finansierades i utvecklingsprojektet. Mer precist be-
stod LANs bidrag till finansieringen av ersättning till personer som gick i arbetsmark-
nadsutbildning, vilka samtidigt kunde räknas som knutna till Turism 2000 projektet.  
Personer som kan få sådan ersättning är de ”som är eller löper risk att bli arbetslösa, är 
minst 20 år och inskriven vid Arbetsförmedlingen, samt genomgår utbildningen plane-
rad tillsammans med Arbetsförmedlingen”.  Totalt uppgick denna pott i nationella fi-
nansieringen till 7 050 000 kr (Lindqvist och Hagblom1997). 

 17



Lokal utveckling av turistdestinationer 

JHTFs ledning blev projektledning 

När Turism 2000 startade skulle en verkställande ledning för projektet utses. Detta 
sammanföll med att en ny VD skulle utnämnas för JHTF. I det sammanhanget beslöt 
man att den nye VDn också skulle vara projektledare – på halvtid – för utvecklingspro-
jektet. Till sin hjälp hade VDn också JHTFs ekonomiansvarige. Denne skulle vara pro-
jektassistent på deltid, och även hans tjänst finansierades med projektmedel.  

I projektledningens uppgifter ingick  

• att teckna avtal med kommunerna. 

• att anställa och vara huvudman för de lokala projektledare som skulle ansvara 
för utvecklingsarbetet ute på destinationerna 

• att vara kunskapsmässigt stöd till destinationerna i deras utvecklingsarbete 

• att upphandla utbildningsinsatser 

• att ansvara för projektets ekonomi och redovisning 

Ett avstamp för hela projektet gjordes i ett tvådagars seminarium i Vålådalen i April 
1997. Seminariet organiserades av JHTF. I detta seminarium deltog representanter för 
alla de inblandade aktörerna i länet. Dessutom deltog en representant för Sveriges Turi-
stråd4.  

Projektet fick stor uppmärksamhet i länets press och radio/TV – inte minst på grund av 
sin ekonomiska omfattning: mer än 40 miljoner kronor skulle satsas på att utveckla tu-
ristnäringen i Jämtland-Härjedalens län. Detta fick man senare en del problem med, 
eftersom man måste förklara att en stor del av dessa medel var öronmärkta av LAN, 
liksom att en annan stor del bestod av arbete som länets turistföretag skulle bidra med i 
stället för likvida medel.  

Till seminariet var också två välkända konsulter i turistbranschen5  inbjudna för att re-
dogöra för hur de såg på destinationsutveckling och metoderna för hur man kan utveck-
la turistdestinationer. En av dessa konsulter skulle sedan engageras i projektarbetet och 
få stor betydelse för hur destinationsutvecklingsarbetet kom att bedrivas rent praktiskt.  

Inbjudan skickas ut 

Efter att projektet presenterats i seminariet i Vålådalen, skickades en inbjudan ut att 
orter som ville delta skulle anmäla sitt intresse. Detta skedde 13 maj 1997. Ansöknings-
handlingarna från destinationerna skulle vara hos centrala projektledningen inom en 
månad. 

I ansökningarna skulle destinationerna bifoga (i) en projektbeskrivning, inklusive bak-
grundsbeskrivning, syfte och mål, tidsplan, förslag på projektledare och resurser, (ii) en 
                                                 

4 J Gunnarsson . Denne var turistchef i Åre när destinationsutvecklingsprojektet Färdledaren genom-
fördes på denna destination. Han var även den representant för Svenska Turistrådet som deltog i den 
inledande styrgruppen.  
5 U Åberg och J Graffman 
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lokal verksamhetsplan, inkluderande en SWOT analys6, strategier, förankring och del-
aktighet, deltagande företag och organisationer, samt genomförande.   

Det fanns dessutom en prislapp på att få ingå i projektet. Deltagandet kostade 150 000 
kr kommunala medel per destination. Dessa medel räknades in i potten nationella medel 
i den totala projektbudgeten. 

Mindre pengar än väntat 

I juni 1997 fick man en lägesrapport om projektansökan. Då fick man reda på att man 
inte kunde erhålla de medel som man räknat med. Anledningen var att den förväntade 
nationella offentliga finansieringen inte kunde uppbringas till sitt planerade belopp. Det 
gjorde att övrig finansiering måste räknas ner. Inte minst gällde detta EU medlen som, 
per automatik, i och med detta minskade med mer än en miljon kronor.  

Projektets slutgiltiga finansiering kom att se ut enligt nedanstående uppställning: 
Tabell 1: Projektets slutliga finansiering 

Finansiering 1997-1999 

EG:s strukturfond  12 306 000 Kr 
Nationella off. aktörer  12 306 000 Kr 
Privata aktörer (arbete)  12 306 000 Kr

  36 918 000 Kr 
 

Dessa medel användes i projektet för fyra huvudsakliga ändamål: 
Tabell 2: Projektmedlens huvudsakliga användning 

Kostnader 1997-1999 

Egen personal inkl. soc. avg  6 792 000 Kr 
Konsultkostnader   9 450 000 Kr  
Lokalkostnader       - 
Förbrukningsmateriel   1 320 000 Kr 
Investeringar    -  
Övriga kostnader  19 356 000 Kr
   36 918 000 Kr 

 

Kostnadsposten ”övriga kostnader” tarvar sin egen kommentar. I denna post ryms de 
”fiktiva” medel som utgörs av privata aktörers medverkan i form av oavlönat arbete 
omräknat till ett belopp av 12,3 miljoner kr. Resterande ”övriga kostnader” består av 
ersättningar som betalas ut till deltagare i arbetsmarknadsutbildning och som är en del 
av LANs normala verksamhet.  

                                                 
6 Analys av ortens styrkor, svagheter, hot och möjligheter som destination. 
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Detta innebär att de ”icke öronmärkta” medel som projektet medförde var EU medlen 
på 12,3 miljoner, kommunernas insatser på 150 000 kr per destination (12 x 150 000 = 
1,8 Mkr), samt c:a 2 miljoner som Länsstyrelsen och LAN vardera bidrog med. Dessa 
medel användes i huvudsak till att finansiera egen personalen i projektet – vilket innebar 
löner till JHTFs kansli (som också var projektansvariga) samt 12 lokala projektledare 
ute på destinationerna, inklusive utbildningen av dessa. Dessutom finansierades den 
konsultinsats som kom att bli en central del av projektets implementering med dessa 
medel. 

Att notera är också att den minskade finansieringen med offentliga medel i förhållande 
till ursprungliga planeringen, gjorde att de kommunala insatserna fick ökad betydelse.  

Destinationerna väljs ut 

Enligt planerna för projektet skulle 15 olika destinationer ingå i destinationsutveck-
lingsprojektet. Det faktiska antalet blev dock mindre. Kravet på kommunal finansiering 
hade stor betydelse för möjligheten att ansöka. De destinationer som ansökte måste ha 
ett preliminärt godkännande från kommunerna att dessa skulle bidra med finansiering. 
En motivering bakom detta krav på kommunal insats var att man ville skapa ett enga-
gemang för projektet hos kommunerna. Som tidigare antytts var också dessa bidrag 
mycket viktiga som motfinansiering. 

Sammantaget ansökte 17 destinationer att få vara med. Alla dessa kom att antas (jämför 
med den betoning av urvalskriterier som formulerades på ett tidigt skede). Men några av 
de mindre destinationerna slogs samman med större destinationer.   

Att alla som ansökte också antogs innebar att det blev en väldigt heterogen samling des-
tinationer som skulle utvecklas med samma grundmodell. Det fanns mycket olika tradi-
tioner av turism på orterna. En del var etablerade turistdestinationer där turistnäringen 
dominerade, andra hade knappt någon turistisk verksamhet alls. De var av mycket skil-
da storlekar och det fanns också mycket stora skillnader i kommunpolitikers och ortsbe-
folkningens insikter och kunskaper om turismens betydelse och villkor på de olika orter 
som ingick i projektet (von Friedrich Grängsjö 1999). 

Urvalet av destinationer gjordes stegvis. Utifrån de ansökningar som lämnats in, valdes 
först åtta destinationer ut. Fem andra destinationer var påtänkta, men projektledningen 
ville vänta med att utse dessa till deltagare i projektet till dess det var klart med den 
kommunala finansieringen. Så småningom blev det dock också klart med finansieringen 
av de 5 påtänkta destinationerna. Sammantaget beslöts därför (den 27 juni 1997) att 13 
destinationer skulle få ingå i utvecklingsprojektet: Bräcke, Bydalsfjällen, Funäsdalen, 
Härjedalen, Krokom, Ljungaleden, Norra Jämtland, Ragunda, Södra Storsjöbygden, 
Vemdalen, Östersund, Storlien, och Årefjällen. 

En av de valda destinationerna – Storlien – valde sedan att kliva av projektet på ett ti-
digt stadium. Kvar i projektet blev då 12 destinationer. 

Målsättningen var att destinationsutvecklingsprocessen skulle drivas parallellt på de 
olika destinationerna för att de på så vis skulle kunna lära av varandras erfarenheter. 
Redan från början stod det dock klart att den stora skillnaden mellan destinationerna 
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gjorde att erfarenhetsutbytet destinationerna emellan begränsades. Destinationsutveck-
lingsarbetet kom också igång vid olika tidpunkter på de olika destinationerna, mycket 
beroende på hur ”mogna” de olika destinationerna var för ett sådant utvecklingsarbete.   

Lokala strategigrupper utses  

Nästa steg i processen var att samarbetsavtal skrevs med den lokala turistorganisatio-
nen7 på varje destination. Genom detta avtal ville man skapa ett lokalt engagemang ge-
nom att den lokala turistorganisationen gjordes ansvarig för verksamheten på den egna 
orten. I avtalen reglerades ekonomiska åtaganden, budget och tidsplanering, samt pro-
jektorganisationen.  

Ett centralt inslag i den lokala projektorganisationen var att en lokal styrgrupp utsågs.8 
Denna styrgrupp bestod av ett begränsat antal medlemmar som hade huvudansvaret för 
den lokala aktiviteten. Styrgruppen utsåg i sin tur en lokal strategigrupp med 10 –15 
medlemmar9. Det var i denna lokala strategigrupp som detaljerna i strategin för destina-
tionsutveckling skulle utformas ute på destinationerna. Framförallt skulle den ansvara 
för det strategiska analysarbetet samt för  utformningen av en lokal strategi- och imple-
menteringsplan. 

Den lokala strategigruppen förutsattes bestå av nyckelaktörer från olika verksamheter på 
destinationerna. En poäng var att inte enbart företrädare för turistnäringen skulle ingå, 
utan även representanter för handel, kommun och föreningar. Dessutom var tanken att 
företrädare med olika kön och ålder skulle ingå. (Lindqvist och Hagblom 1997) 

Diskussionen i strategigrupperna sågs som avgörande för utvecklingen av en den sam-
syn om destinationsutvecklingens mål och medel som förutsattes i projektet. ”Det be-
hövs ett antal möten innan man börjar förstå varandra och veta vad som skall göras” 
(Intervju med Länsstyrelsens representant).  

Ett problem man brottades med i detta stadium av projektet var att det var svårt att sam-
la företrädare från många olika verksamheter på destinationerna i lokala strategigrup-
perna. Speciellt gällde att det visade sig svårt att få företrädare för företagarna på desti-
nationerna med låg ”turistisk mognad” att delta. En väsentlig orsak var att strategi-
gruppsarbetet var frivilligt och oavlönat – vilket gjorde att det fick en låg prioritet i för-
hållande till ordinarie arbete.  

Så småningom kunde man i alla fall bemanna strategigrupperna med personer som var 
villiga att delta i strategiarbetet – även om det senare skulle visa sig att engagemanget i 
vissa fall var svagt.  

                                                 
7 När någon sådan lokal turismorganisation inte hade bildats på orten, slöt man avtalet med kommu-
nen. 
8 kallas strategigrupp i kraftprocessen  
9 I Ragunda arbetade man med flera (5) strategigrupper – som sedan slogs samman till en enda strate-
gigrupp. 
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Lokala projektledare anställs 

Som nämndes ovan hade JHTF/den centrala projektledningen ansvaret för anställning 
av de lokala projektledare som skulle vara ansvarig för det lokala strategiarbetet. Dessa 
projektledare utsågs i samråd med den lokala turistorganisationen ute på destinationer-
na. (Lindquist och Hagblom 1997b). I ansökningshandlingarna från dessa ingick att de 
skulle föreslå en sådan lokal projektledare. I anställningsvillkoren ingick att de lokala 
projektledarna anställdes på deltid under två år.  

I planerna för projektet förutsattes de lokala projektledarna vara själva ”motorerna” i det 
lokala utvecklingsarbetet. De förutsattes både ha stor kännedom om de destinationer de 
sattes att utveckla, och en stor projektledningskompetens. Dvs. de förutsattes kunna 
skapa engagemang och delaktighet hos aktörerna – både privata och offentliga – som 
berördes av utvecklingsarbetet. (Anteckningar från projektledarutbildning Persåsen 
971014-17).  Det visade sig dock att de hade mycket varierande kompetens i dessa av-
seenden – och att de i allmänhet var i behov av kompetensutveckling med avseende på 
projektledning.  

Ett projektledarutbildningsprogram inleddes därför, där projektledarna på de olika des-
tinationerna fick lära sig grunderna i ett destinationsutvecklingsprogram som utvecklats 
av en av de konsulter som deltog i det inledande avstampsmötet. Detta utbildningspro-
gram sågs som en central del av den kompetensutveckling som bekostades genom pro-
jektet. Det förutsattes också i projektskrivningen att kompetensutvecklingen skulle vara 
bestående genom att de lokala projektledarna skulle bli yrkesmässigt engagerade på sina 
respektive destinationer även efter projektets slut. Men då finansierade med destina-
tionsmedel. ”Om turism även framgent anses vara en viktig del i bygdens försörjning, 
torde ett samarbete kring en fortsatt lokal finansiering anses lönsam.” (Lindqvist och 
Hagblom 1997a)  

Utbildningsprogrammet genomfördes vid elva möten. Dessa möten var dessutom tillfäl-
len då de lokala projektledarna fick information från centrala projektledningen om pro-
jektens fortskridande på olika destinationer, samt avrapporterade hur deras eget lokala 
utvecklingsarbete fortskred.  

Mål för den lokala destinationsutvecklingen 

Målen med verksamheten på lokal nivå var: 

• Att skapa en gemensam kunskapsbas, vilket i sin tur leder till en samsyn bland 
aktörerna om målet med turismutvecklingen, den profil som skall erbjudas och  
ansvarsfördelningen mellan aktörerna 

• Att ge den individuella kompetens som erfordras för att de medverkande skall 
kunna uppfylla sina roller.  

• Att precisera de marknadssatsningar som bör ske.  

• Att öka förädlingsvärdet inom destinationen genom exempelvis ändrat produkt-
utbud, ökad beläggning och antal besökare.  
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• Att öka erfarenhetsutbytet mellan aktörerna både inom och mellan destinatio-
nerna.  

• Att stärka de lokala nätverken. 

• Att öka sysselsättningen och ge arbetslösa ökad möjlighet till inkomst av tu-
rism. 

KraftProcessen™: ett projekt i projektet 

I samband med att samarbetsavtalen skrevs med de lokala turistorganisationerna presen-
terades också ett koncept för destinationsutveckling som upphandlats centralt. Detta 
koncept var den strategi för destinationsutveckling som en av konsulterna som var in-
bjudna till avstampsmötet – Johan Graffman - hade utvecklat och som går under namnet 
”Kraftprocessen™”.  

Ett skäl till att just denna destinationsutvecklingsstrategi valdes som bas för destina-
tionsutvecklingsarbetet inom ramen för Turism 2000 var att det var en strategi som var 
relativt känd i regionen. Det var ett koncept för destinationsutveckling som utvecklats 
på basis av erfarenheterna av den destinationsutvecklingsmodell som tillämpats i Årere-
gionen i början av 1990 talet och som hade varit framgångsrik där. Denna modell hette 
då Färdledaren och var utvecklad av Johan Graffman tillsammans med dåvarande turist-
chefen i Åre, Jan Gunnarsson. Den senare var nu Svenska Turistrådets representant i 
Turism 2000 projektets referensgrupp. JHTFs ordförande hade också haft en central roll 
i detta utvecklingsprojekt och var därför väl insatt i idéerna bakom modellen. Dessutom 
var det en modell för utveckling som företrädaren för Länsstyrelsen hade haft i tanken 
när han skrev den idéskiss till destinationsutveckling som hela Turism 2000 projektet 
vilade på (intervju). KraftProcessen var därför en utvecklingsmodell som var väl förank-
rad i styrgruppen från början. 

En central idé bakom Kraftprocessen är att destinationsutveckling är en process som kan 
delas in i olika faser enligt figur 2 ovan.  

Initiering Analys
Strategi/ 
beslut

Implemen-
tering

Genom-
förande

Utvär-
dering

 
Figur 1: KraftProcessens tänkta faser 

Poängen med initieringsfasen är att skapa ett brett engagemang i projektet. En styrgrupp 
med makt och inflytande skall utses, liksom en strategigrupp som har som ansvar att 
genomföra själva strategiarbetet. I många av destinationerna i Turism 2000 projektet 
kom styrgruppen och strategigruppen att vara samma sak. I strategigruppen förutsätts 
representanter från ett brett spektrum av företag och organisationer ingå.  

I analysfasen genomförs sedan den strategiska analysen: vilka styrkor och svagheter 
som destinationen har samt vilka hot och möjligheter som finns. En enighet om en så-
dan bild av området förutsätts vara en viktig förutsättning för man skall kunna enas om 
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en strategi för utveckling. Analysen förutsätts vila på tre undersökningar som projektle-
daren har ansvar för att genomföra: (1) en nulägesundersökning av det egna området 
genom enkäter och intervjuer, (2) en marknadsanalys, och (3) en analys av trender och 
tendenser i omvärlden. 

I strategifasen förutsätts strategigruppen utforma en strategi för destinationens utveck-
ling, som utgår från (1) en vision och profil för området, (2) strategiska riktlinjer (som 
sedan skall utvecklas och preciseras av de olika aktörerna på destinationerna, (3) en plan 
för förankring, där man utvecklar hur projektet skall förankras hos de enskilda aktörerna 
på destinationerna.  

I implementeringsfasen förutsätts själva förankringen ske. Framförallt genom olika se-
minarier där strategigruppen informerar övriga aktörer på destinationen om den strategi 
man utvecklat. Olika symbolprojekt antas också vara avgörande för förankringen. En 
”General Action Plan” analys (GAP analys), där nuläge och vision jämförs, är också en 
viktig del i förankringsarbetet.  

I genomförandefasen är tanken att de strategiska analyserna skall resultera i verklig ak-
tivitet ute på destinationerna. Olika projekt förutsätts bli utformade på basis av den GAP 
analys som genomförts. Både projekt som enskilda aktörer kan genomföra själva och 
sådana som kräver samverkan mellan aktörerna på destinationen.  

I utvärderingsfasen förutsätts olika undersökningar av projektets resultat göras. Dessa 
undersökningar är ett led i en fortgående destinationsutveckling. En grundidé är att des-
tinationsutveckling är en process utan slut. Och att det genomförda projektet bara är ett 
inslag i denna process.  

Det var frivilligt för de ingående destinationerna om de skulle arbeta med KraftProces-
sen eller inte. Två av destinationerna – Strömsund/Norra Jämtland och Hede/ Härjeda-
len – valde också att inte arbeta efter konceptet. I stället försökte de lokala projektledar-
na utveckla destinationen enligt egna förutsättningar. En annan destination – Storlien – 
valde som nämnt att hoppa av hela projektet på ett tidigt stadium. De övriga destinatio-
nerna valde att arbeta med KraftProcessen som modell för sitt strategiska arbete.  

I och med att man valde KraftProcessen som en modell för destinationsutvecklingen, 
valde man också en gemensam struktur för utvecklingsarbetet, som bestod av de olika 
faserna ovan. Poängen med KraftProcessen som koncept är att den ger en sådan struk-
tur. För alla dessa faser fanns dessutom ett utarbetat material som förklarade tankarna 
bakom aktiviteterna och de instrument som man arbetade med i analyserna 

Analys och strategiformulering 

Det destinationsutvecklingsarbete som genomfördes under Turism 2000 projektet be-
gränsades i huvudsak till analys och strategifaserna. Man försökte ta fram en samstäm-
mig bild i strategigrupperna med avseende på destinationens förutsättningar, de mål 
som man skulle ha med destinationsutvecklingen, samt vad som måste göras för att des-
tinationen skulle utvecklas på önskvärt sätt.  

Som underlag för diskussionerna runt dessa frågor i strategigrupperna utgick man från 
tre undersökningar: (1) en enkätundersökning och intervjuundersökning där man försök-
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te fånga destinationens nuläge och den potential som fanns för utveckling, (2) en mark-
nadsanalys och kartläggning, samt (3) en analys av trender och förändringar i omgiv-
ningen som kan tänkas påverka destinationen.  

I det material om KraftProcessen som förmedlades till deltagarna i projektledarutbild-
ningen ingick utvecklade instrument som användes för dessa olika undersökningar. Det 
var på projektledarens ansvar att se till att undersökningarna genomfördes10.  

Intervjuer och enkätundersökningar genomfördes för att få ett grepp om ortsbefolkning-
ens syn på turismen och det egna området. Intervjuer gjordes också för att kartlägga 
marknadsförutsättningarna: genom marknadsanalyser, kundattitydmätningar och kon-
kurrensanalyser. Dessutom gjordes en omvärldsanalys för att se vilka förhållanden i 
omvärlden som kunde tänkas påverka destinationerna. 

Ett viktigt inslag i arbetet var att det ingick en ”verktygsväska” av etablerade analysin-
strument i det material som förmedlades i projektledarutbildningen, och som strategi-
grupperna utgick från i analysarbetet. Framförallt:  

PEST analys för att identifiera olika omgivningskrafter och förhållanden som påverkar 
destinationen. Politiska, Ekonomiska, Sociala och Tekniska förhållanden analyseras på 
ett systematiskt vis. 

SWOT analys för att identifiera destinationens nuläge i form av styrkor och svagheter, 
samt det hot och möjligheter i framtiden som man måste beakta i destinationsutveck-
lingen. (SWOT = Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). De tre analyserna 
som gjordes av destinationens nuläge och potential, marknaden, samt omvärlden var 
avsedda att utmynna i en konklusioner i dessa kategorier och efter en diskussion i stra-
tegigruppen.  

Visioner som är de framtida tillstånd man strävar efter och som skall bygga på destina-
tionens lokala förutsättningar.  

GAP analys (GAP = General Action Plan) för att jämföra destinationens nuläge med 
visionen – för att på så vis kunna identifiera förhållanden som måste åtgärdas för att 
destinationen skall kunna utvecklas på det sätt man vill.  

Det var konsultens roll att bidra med kunskapen om dessa analytiska modeller i strategi-
arbetet. Framförallt genom den projektledarutbildning som bedrevs.  

Besvärligt strategiarbete 

Enligt planerna för projektet skulle alla destinationerna starta strategiarbetet samtidigt. 
Detta skulle innebära att man kunde dra lärdom av varandra, och det skulle också under-
lätta avrapporteringen av projektet. För att möjliggöra en sådan simultan verksamhet på 
de olika destinationerna ville projektledningen styra projektet tidsmässigt genom de 
avtal som slöts med de olika destinationerna. Det visade sig dock rätt snart att strategi-

                                                 
10 I flera fall anlitades en konsult för själva enkätarbetet. Studenter från Mitthögskolan anlitades ock-
så för undersökningar ute på destinationerna.  
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arbetet på de olika destinationerna kom i otakt. Destinationerna kom igång vid olika 
tidpunkter och faserna tog olika lång tid på olika destinationer.  

Enligt planerna skulle också de inledande initierings-, analys- och strategifaserna vara 
rätt snart genomförda: sex månader var det tänkt. Resten av de två år som finansierades 
tänkte man att projektledaren skulle vara ansvarig för att strategiplanen förankrades och 
verkställdes ute på destinationerna. Rätt snart insåg man dock att strategiarbetet var be-
tydligt besvärligare än man förutsett – i dessa inledande faser såväl som i projektet som 
helhet.  

Själva idén med strategigrupperna var att företrädare för olika aktörskategorier ute på 
destinationerna skulle skapa en samsyn om de egna destinationernas förutsättningar och 
strategiska möjligheter. Medlemmarna i dessa grupper skulle därför representera en 
bred blandning av aktörer på destinationerna för att på så vis garantera en bred uppslut-
ning kring de strategier som utvecklades.  

Det var också i dessa grupper man skulle utveckla en samsyn om den strategiska planen 
för de olika destinationerna. Samsyn förväntades uppstå mer eller mindre naturligt ge-
nom att gruppmedlemmarna kontinuerligt kommunicerade med varandra. Det visade sig 
att detta upplägg ledde till stora svårigheter när det gällde möjligheten att samla strate-
gigruppen och därigenom var det också svårt att hålla diskussionerna i strategigrupperna 
igång. Av flera skäl.  

Deltagarna i strategigrupperna hade sitt ordinarie arbete att sköta, och detta måste 
komma i första hand. Det gjorde att många helt enkelt inte hade tid att delta. Speciellt 
gällde detta turistföretagarna under högsäsong. Det var ju också en del i projektets fi-
nansieringsmodell att deltagandet i strategigrupperna skulle ske utan ersättning. Den tid 
de satte av för strategigruppsmötena räknades om som pengar och ingick i finansiering-
en av projektet. Detta innebar ett engagemangs- och prioritetsproblem. De långa avstån-
den på en del destinationer bidrog till problemet. Både därför att det innebar långa resti-
der, och för de resekostnader som detta innebar och som inte ersattes av projektet.  

Det uppstod också det ett relativt stort manfall från strategigrupperna liksom ett lågt 
mötesdeltagande hos vissa av gruppmedlemmarna. Problemen exemplifieras av de erfa-
renheter som projektledaren på Bräckedestinationen hade: ”Svagheterna i organisatio-
nen har varit och är strategigruppen. Vi satte ihop denna med tanke på en bred förank-
ring och varierande bakgrund av deltagarna. Förutsättningarna för att träffas i den ut-
sträckning som krävs för strategiarbete gör att vi inte tycker att det fungerar bra i grup-
pen. Flera måste ta ledigt från sina arbeten för träffarna, många har långa resor till träf-
farna, och ingen ersättning utgår till deltagarna. Vi kan konstatera att med detta upplägg 
ska man utse en strategigrupp som består av människor som har arbeten/sysselsättningar 
som kan lämnas utan löneavdrag och gärna ha tillgång till tjänstebil.”  

Olika kompetens hos deltagarna i grupperna innebar också ett problem. Det skapade ett 
engagemangsproblem genom att man pratade så olika språk. En viss möteströtthet hos 
deltagarna kunde också observeras en bit in i projektet. 

På en av destinationerna, Norra Jämtland, lyckades man vare sig finna en lokal projekt-
ledare med rötter i området eller en fungerande strategigrupp. Arbetet inriktades därför i 
stället mot att fem enmansföretag gick samman för att med hjälp av en inhyrd konsult 
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arbeta fram ett antal produktbeskrivningar. Till hjälp i detta arbete hade man studenter 
vilka avlönades av Mitthögskolan och ETOUR. Arbetet resulterade, förutom i att före-
tagarna lärde känna varandra närmare, i ett antal konkreta produktbeskrivningar med 
tillhörande prisuppgifter, s.k. produktblad. 

Varierande sammansättning 

Sammantaget blev sammansättningen av de olika destinationernas strategigrupper rätt 
varierande:  
Tabell 3: Deltagare i strategigrupperna fördelade på olika kategorier 

Destination 
  
  
  

Turist-
företag 

Turist-
organisa-
tion/-
förening 

By-
grupp/före-
tagarfören-
ing 

O
ffentliga 

org.  

Ö
vriga före-

tag 

Ö
vrigt 

Totalt 

Funäsdals-
fjällen 

10 1 - 2 3 - 16 

Bräcke 4 - 3 7 5 1 20 
Ragunda 4 1 - 2 2 1 10 
Norra 
Jämtland 

- - - 3 - - 3 

Krokom a) ? ? ? ? ? ? ? 

18 20 Ljunga-
leden 

- 1 
(5)(3) b)

1 - - 
  

S:a Storsjö-
bygden 

1 - 10 (3) c) 1 - 2 14 

Vemdalen 7 1 2   (1) d) - 2 2 14 
Bydalen 8 1 1 2 1 2 15 

10 15 Härjedalen 1 
(4)(2) e)

- 2 1 1 
  

Östersund 3 1 - 1 2 2 9 

Totalt 38 16 34 21 16 11 136 
  

Noteringar:  
a) Uppgift saknas om Krokoms strategigrupps sammansättning 

b) Fem av de arton som representerar bygrupp/företagarförening är även turistföretagare 
och tre är övriga företagare 

c) Tre av de tio som representerar bygrupp/företagarförening är även övriga företagare 

d) En som representerar hembygdsförening är även politiker 

e) Fyra av de tio som representerar en turistorganisation/förening är även turistföretagare, 
och två är övriga företagare. 
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Gruppmedlemmarna var positiva  

I en uppföljning av de lokala strategigruppsmedlemmarnas uppfattning om strategi-
gruppsverksamheten, framkom att de var rätt positiva till den verksamhet som bedrivits. 
Hälften av dem anser också att de lärt sig en hel del matnyttigt genom strategiarbetet, 
och närmare 75 % av dem uppger att de avser att fortsätta arbeta med turistiska strategi-
frågor i framtiden (Hallerfeld 2000).  

Projektledarna hade som uppgift att hålla kommunikationen med centrala projektled-
ningen. Detta skedde framförallt genom svar på mail som skickades ut till projektledar-
na och som de enligt avtal skulle svara på inom 24 timmar. I mailen rapporterade pro-
jektledarna hur långt de kommit i projektarbetet – vilken fas i processen de var i, och 
vilka problem man brottades med i strategiarbetet.  

Dessa mail, tillsammans med muntlig kommunikation, var den information som centra-
la projektledningen sammanställde och rapporterade till intressenterna i referensgrup-
pen. 

I den förberedande planeringen för projektet var tanken att centrala projektledningen 
skulle vara mycket involverad i verksamheten ute på destinationerna. Denna direkta 
involvering minskade dock rätt snabbt. Ett skäl till detta, som angivits av projektled-
ningen, har varit att projektet krävde mycket centralt kansliarbete. Ett annat angivet skäl 
är att då KraftProcessen kom att ta över det konkreta arbetet med destinationsutveck-
lingen, minskade också nödvändigheten av centrala projektledningens deltagande i den 
lokala verksamheten. 

Ytterligare ett – tänkbart - skäl till det avtagande engagemanget från den centrala pro-
jektledningen har att göra med JHTFs egen fortsatta överlevnad. De resurser som hade 
att bära upp länsorganisationens personal och kanslikostnader måste till större delar 
hämtas från projekt som bedrevs i JHTFs namn. Följaktligen måste en stor del av led-
ningens och annan personals arbete inriktas mot att spåra upp nya möjliga projekt samt 
formulera nya projektansökningar. Vid den här tidpunkten var detta arbete till övervä-
gande del inriktat mot projekt som kunde rymmas inom de s k regionala tillväxtavtalen. 

Strategier efter två år 

När de första två projektåren var slut hade alla lokala strategigrupper formulerat grun-
derna för en destinationsstrategi. Swot-analyser och strategiska planer hade formulerats 
och avrapporterats (se bilaga 3). Dessa dokument och tankarna bakom dem var avsedda 
att fungera som paraplyn för den fortsatta utvecklingen av de respektive destinationerna.  

Arbetet med utformning av lokala destinationsutvecklingsstrategier avslutades i slutet 
av 1999.  I planerna för Turism 2000 projektet ingick att destinationsutvecklingsproces-
sen skulle fortsätta ytterligare tre år, men i strategigrupperna var osäkerheten stor om 
den fortsatta verksamheten – och om det överhuvudtaget skulle bli någon organiserad 
fortsättning. Framförallt var oklarheten stor om den fortsatta finansieringen. Det är inte 
heller klart i redovisningarna från projektet om det verkligen fått någon sådan förväntad 
fortsättning, eller om allt destinationsutvecklingsarbetet bara stannade upp när projekt-
finansieringen var slut. 

 28



Lokal utveckling av turistdestinationer 

En del av bilden är också att de lokala projektledarnas anställningar upphörde i samband 
med att Turism 2000 finansieringen upphörde. Därmed upphörde också deras roll som 
samordnare av det lokala destinationsutvecklingsarbetet – med undantag för de destina-
tioner där en stark aktör också agerat som projektledare. Där fortsatte det utvecklingsar-
bete som initierades genom Turism 2000.  Funäsdalen, Vemdalen och Bydalen pekas ut 
som sådana destinationer där man fortsätter utvecklingsarbetet och är i färd med att 
genomföra de strategier som utvecklats (JHTF 1999)  

I en uppföljning av de lokala projektledarnas uppfattning om den projektledarutbildning 
de fått, framgår att de överlag var mycket positiva till denna. Alla projektledarna uppfat-
tade att de fått kunskaper och erfarenheter som varit till nytta i strategiarbetet (Haller-
feld 2000). Genom att deras roll som samordnare av destinationsutvecklingen upphörde 
när Turism 2000 projektet avslutades, kom denna nyckelkompetens att försvinna från 
eller lämnats outnyttjad på de allra flesta av destinationerna.  

Förankra, implementera och utbilda aktörerna  

I projektupplägget ingick som en aktivitet att de strategier som utvecklades av de lokala 
strategigrupperna skulle förankras hos de lokala aktörerna ute på destinationerna, för att 
på så vis fungera som paraplyer for destinationens alla aktörer.  

Sammansättningen av lokala strategigrupper är ett huvudinslag i den tänkta förank-
ringsmekanismen. De olika medlemmarna förutsätts vara inflytelserika företrädare för 
olika intressegrupperingar ute på destinationerna. De förutsätts också förankra strategi-
arbetet bland övriga medlemmar av dessa intressegrupperingar.  

Den lokala projektledaren har också en viktig roll i förankringsarbetet. Han/hon förut-
sätts verka för att projektet blir förankrat ute på den ”egna” destinationen.  

Ytterligare en förankringsmekanism som nämns i den modell för destinationsutveckling 
som tillämpades är att förankringen skulle ske genom seminarier, där de utvecklade 
strategierna presenterades för aktörerna ute på destinationerna. Som en följd av dessa 
seminarier antas att projektet skall få effekter i form av olika projekt och aktiviteter som 
uppkommer mer eller mindre spontant och som ett resultat av att företagare och aktörer 
på destinationerna ser den egna rollen och verksamheten i det större destinationsutveck-
lingsperspektivet. I det sammanhanget förutsätts GAP analysen vara viktig som bas för 
de aktiviteter som strategin resulterar i. Samtidigt framgår av projektuppföljningar som 
genomfördes av den konsult som utformat grundkonceptet för den destinationsutveck-
lingsmodell som tillämpades i projektet att just förankring och genomförandeprocesser-
na är både nyckelprocesser och svåra att genomföra – och att man famlar mycket i 
mörkret när man söker vägar och metoder att skapa sådan förankring och genomföring 
(Graffman 2000) ”Den svaga punkten i resmålsutvecklingen, precis som i förändrings-
processer i allmänhet, är implementeringsfasen. Ofta läggs alltför lite tid, resurser och 
energi på att förankra, konkretisera och operationalisera den strategiska planen hos de 
aktörer som ska göra verklighet av den. En destination är ett system bestående av en 
mängd aktörer utan någon maktstruktur, något som ytterligare komplicerar en föränd-
ringsprocess. ” (Graffman 1999) 
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När man (Hallerfelt 2000) frågade de lokala strategigruppernas medlemmar om vad de 
ansåg om den strategi man utvecklat, så ansåg de att det var nödvändigt med en sådan 
strategi för att destinationen skulle kunna utvecklas. Men flertalet av medlemmarna (75 
%) trodde ändå att det i praktiken skulle bli svårt att få genomslag för den strategi man 
utvecklat i gruppen.  
 

Tabell 4: ”Att få genomslag för strategiplanen i hela området kommer att vara” 

  

B
räcke 

B
ydalen 

Funäsdalen 

H
ärjedalen 

K
rokom

 

Ljungaleden 

 N
orra J  

R
agunda 

S
ödra st 

V
em

dalen  

Ö
stersund 

Totalt 

Svårt 4 2  2 2 3  1 1 1 1 16 

Relativt svårt 3 1 4 3 8 8 3 4 9 3 3 47 

Neutral  2 5 1 1   1 1 3 3 17 

Relativt lätt   1  1       3 

Totalt 7 5 10 6 12 11 3 6 11 7 7 83 

 

Optimismen var lite större när det gällde möjligheten att få genomslag för strategin. Un-
gefär hälften av medlemmarna (48 %) i strategigrupperna menade att det skulle vara 
möjligt att få ett sådant genomslag (32 % visste inte och 19 % ansåg att det skulle vara 
omöjligt).  

Även de lokala projektledarna ansåg att det skulle bli svårt att få acceptans för strategin 
som utvecklats: nära hälften av projektledarna ansåg att det skulle bli svårt att få ge-
nomslag för strategiplanen i hela området: 5 st. ansåg att det var möjligt, 2 st. var neu-
trala, och 5 st. ansåg det vara omöjligt. 

Tillväxtavtalen erbjöd ny finansiering 

Redan innan Turism 2000 projektet hade avslutats i början av år 2000 hade en ny finan-
sieringsmöjlighet dykt upp för fortsatt utveckling av länets turism. På JHTFs styrelse-
möte i juni 1998 framkom att JHTF skulle vara en av parterna som skulle delta i diskus-
sionerna om det regionala tillväxtavtal som regeringen tagit initiativ till. Avtalet avsåg 
att påverka fördelningen av både nationella bidrag och EU medel. 

I tillväxtavtalet identifierades tre huvudområden: (1) lärande, (2) företagandets villkor 
och (3) livsmiljön. Projekt som avsåg utveckling av turismen i länet hörde till området 
företagandets villkor. En referensgrupp bildades därför hösten 1998 för att skissa på ett 
underlag för tillväxtavtal för i Jämtland-Härjedalen. Ett naturligt underlag för diskussio-
nerna om turismens utveckling var de SWOT analyser och strategiplaner som gjordes 
under Turism 2000. 
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Länsturismsstrategi  

Behovet av en strategi för utvecklingen av turistnäringen i länet var utgångspunkten för 
Turism 2000 projektet. Utformningen av en sådan länsstrategi blev också något av slut-
punkten för hela projektet.  

Underlaget var de analyser och planer som de olika destinationerna sammanställt under 
Turism 2000 arbetet. Dessa sammanfattades nu under rubriken ”Länsenkäten”.  Vad 
man gjorde var att lyfta upp destinationernas strategiska analyser till ett länsplan genom 
diskussioner i den referensgrupp som skapats för att hantera frågor som hade att göra 
med tillväxtavtalen (se dokument på sidan 32 ). 

I denna länsstrategi lades betoningen på JHTFs roll som marknadsförare av hela länets 
turism. En koppling gjordes också till tillväxtavtalen och behovet av en gemensam läns-
organisation som huvudman i dessa avtal. ”En gemensam länsturistorganisation, med 
ägande och styre av samhällets intressenter tillsammans med näringen, krävs för att pri-
oritera och förankra framtida utvecklingsåtgärder. Ett effektivt genomförande av till-
växttalets utvecklingsprojekt förutsätter också en ändamålsenligt organiserad, förankrad 
och finansierad huvudman. JHTF bedömer att ett antal ramprogram effektivt skulle 
kunna bidra till ökad lönsamhet bland länets turistföretag.” (Pm presenterad vid tillväxt-
avtalsmöte)  

Den strategi som referensgruppen skissat på diskuterades vidare i ett tvådagarsseminari-
um i november 1999 av en grupp bestående av representanter från olika intressentgrup-
per i regionen: turistföretag (18st), off. org. (18st), turistorganisationer/-föreningar (6st), 
JHTF (6st), projektledare (8st), andra (Jamtli, STÖK, ETOUR, Drömfiske) (10st)   

Resultatet från diskussionen arbetades in i strategin och denna sändes sedan på remiss 
till deltagarna. Efter ytterligare ett möte där strategin diskuterades, formulerades en ver-
sion som presenterades offentligt. Detta skedde i början av 2000. 
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De styrkor man betonar i strategin är: De möjligheter man ser är: 
Att man kan förbättra samordning av 
resurser och kompetenser samt utveckla 
samverkan mellan aktörerna. 

Naturen 
Den turistiska traditionen  
De starka varumärkena 

Att man kan höja kompetensnivån i 
branschen Existensen av bra kommunikationer 

Mångfalden i det turistiska utbudet Att man kan göra tydligare prioritering-
ar och positionering på marknaden – 
gäller såväl länet som de olika destina-
tionerna 

Den kulturhistoriska traditionen  
Att man kan erbjuda ett utbud för flera 
säsonger, med särskilt stark vintersä-
song Att man kan utveckla tydliga, prissatta 

och tillgängliga produkter mm. som 
bygger på naturliga förutsättningar. 

Att man kan erbjuda trygghet och sä-
kerhet 
Att man har förmåga och förutsättningar 
att arrangera stora evangemang.  

Att man kan förbättra kommunikatio-
nerna inom, men också till länet. Dess-
utom kan man utnyttja informationstek-
nologin bättre. Att man har ledig kapa-
citet som gör att man kan ta emot fler 
besökare 

 
De svagheter man betonar är 
Dåliga inre kommunikationer samt att 
länet upplevs ”långt borta” 

Att turismen är en näring som växer 
snabbt, samtidigt som efterfrågan på 
natur- och kulturbaserade upplevelser är 
något som växer exceptionellt snabbt. 

Att man har för få prissatta produkter  
Att det är en bristande långsiktig sam-
verkan mellan de turistiska aktörerna i 
länet  
At lönsamheten är så låg i branschen De hot man pekar på är: 
Att det finns för liten kunskap om tu-
rismens möjligheter och förutsättningar 
i länet.  

Ovilja till förändring hos alla turismens 
aktörer 
Att bristande miljöhänsyn skulle hämma 
konkurrensmöjligheter Att kompetensen i näringen är för låg, 

det finns för lite faktaunderlag för beslut 
samt att man inte är tillräckligt affärs-
mässig i näringen. 

Ett ohämmat nyttjande av naturliga till-
gångar 
Att samverkansklimatet skall fortsätta 
vara dåligt 

Att det finns för dåliga system för dis-
tribution & bokning.  

Att konkurrensen blir allt hårdare  
Politiska och ekonomiska faktorer som 
påverkar konkurrensförmågan negativt 

 
 

En oförmåga att se och hantera ändrade 
resetrender   

 
 
 
 

Bristande utbyggnad och underhåll av 
infrastrukturen.  
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Analys av Turism 2000-projektets ”profil” 

Som framgår av projektbeskrivningen är Turism 2000 projektet i många avseenden ett 
projekt som organiserats och genomförts i linje med ”modernt” utvecklingstänkande. 
Det avser att -vara ett projekt som bygger på ”honnörsprinciperna” lokal förankring, 
lokalt engagemang, lokalt inflytande, samsyn, samverkan och processynsätt. Samtidigt 
är projektets upplägg en tolkning av dessa principer och hur de skall genomföras i prak-
tiskt utvecklingsarbete. Detta gör att projektet är intressant som en empiriskt grund att 
diskutera förutsättningar för ”modern” organiserad destinationsutveckling.  

Hjerns implementeringsfunktioner är en utgångspunkt i den analys av projektet profil 
som görs här. Att notera är att ett grundantagande bakom den analys av projektets ”pro-
fil” som görs i denna studie är att projektet är ett mobiliseringsprojekt och att förank-
ringen är central i en analys av ett sådant projekts profil. Någon förankringsfunktion 
finns ej med bland Hjerns implementeringsfunktioner, men den implicita närvaron av 
funktionen följer av Hjerns poäng att man måste ta hänsyn till det problemområde som 
är aktuellt när man analyserar en implementeringsstrukturs profil.  

Eftersom projektet är ämnat att vara ett lokalt destinationsutvecklingsprojekt med en 
botten-upp ansats, läggs speciell vikt i analysen på i vilken mån aktörerna på lokalnivå – 
och då speciellt turismföretagen - har påverkat projektets utformning. Detta kan man 
analysera med utgångspunkt i de aktörskonstellationer som påverkat de olika implemen-
teringsfunktionerna.  

Behovsidentifiering 

Startpunkten för hela projektet var JHTFs behov av en strategi för utveckling av regio-
nens turism. Detta behov hade sin grund i den nystartande organisationens regionala 
roll. Den behövde en plattform att stå på för sin verksamhet, och en regional strategi 
skulle vara en sådan plattform.  

Detta behov kom tidigt att definieras som ett behov av lokal destinationsutveckling, 
baserad på samsyn och samverkan. En central aktör i denna omdefiniering av problemet 
från ett behov av en övergripande länsstrategi till en strategi för lokal destinationsut-
veckling var Länsstyrelsens representant. Inriktningen på lokal destinationsutveckling 
förankrades också i den styrgrupp som bildades i början av projektet, och som huvud-
sakligen bestod av representanter för olika myndigheter – samt för JHTF.  

Att notera är att det inte var ett behov som växte fram lokalt. Det formulerades av före-
trädare för centrala organisationer i regionen. 

Prioritering 

I princip skulle man kunna verka för att utveckla regionens turism på ett otal vis. Att 
man definierade behovet av utveckling som ett behov av lokal destinationsutveckling är 
därmed ett viktigt inslag i den prioritering av utvecklingsalternativ som gjordes i projek-
tets implementering. Den centrale aktören i sammanhanget var som nämnts Länsstyrel-
serepresentanten. Denne agerade som en ”samhällsentreprenör” i projektets inledande 
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fas, då han både ”sålde in” en idé om vilken typ av projekt som var lämpligt att imple-
mentera samt hade en nyckelroll i mobiliseringen av resurser för projektets implemente-
ring.   

En anledning till betoningen av den lokala nivåns betydelse är framgången med ett tidi-
gare destinationsutvecklingsprojekt  i regionen. Detta fick stå som modell för det aktuel-
la projektet. 

Även utvecklingen av en lokal destinationsutvecklingsstrategi kan i princip göras på 
många olika vis. I det aktuella projektet valde de flesta destinationerna att utgå från det 
strategiutvecklingskoncept som utvecklats av en privat konsult – på basis av ett tidigare, 
framgångsrikt destinationsutvecklingsprojekt (Färdledaren). Centralt för detta koncept 
är att det är en tillämpning av etablerade företagsstrategibegrepp och -modeller i ett des-
tinationssammanhang. En lokal strategigrupp sammansatt av inflytelserika företrädare 
för olika intressegrupperingar på destinationen förutsätts utveckla en övergripande des-
tinationsstrategi – som sedan förutsätts bli accepterad och anammad av de övriga före-
tagen och aktörerna på destinationen. 

Att notera är att den lokala nivån inte deltog i valet och utformningen av de bakomlig-
gande grundstrukturerna, dvs. inriktning, organisation, utvecklingsmodeller, arbetsme-
toder etc., för det konkreta utvecklingsarbetet som sedan kom att följa. Den lokala ni-
våns insats bestod i att ”fylla i rutorna” i en strategiutvecklingsmodell som redan var 
framtagen. Vid några destinationer ”revolterade” man, som vi redan konstaterat, mot 
detta och sökte egna vägar. 

Resursmobilisering 

a) Finansiella resurser 

I en tidig fas hade JHTF försökt få finansiering för utvecklingen av en strategi för regi-
onal turismutveckling hos regionens kommuner. Dessa var dock rätt kallsinniga till 
idén. I det läget fick representanten för Länsstyrelsen en nyckelroll i identifieringen och 
mobilisering av möjliga finansieringskällor. Genom sin position på Länsstyrelsen såg 
denne möjligheten att erhålla EU finansiering för projektet vid en tidpunkt då JHTF 
hade misslyckat med att få finansiellt stöd för en regional turismutvecklingsstrategi från 
regionens kommuner.  

I och med att projektet fick karaktär av ett EU finansierat projekt, kom den nationella 
finansieringen att bli nyckeln till hela projektets omfattning. Länsstyrelsen bidrog med 
en mindre summa till denna nationella finansiering, men den huvudsakliga nationella 
finansieringen erhölls genom LAN. 

En annan nyckelaktör i projektet blev därmed LANs chef som disponerade över omfat-
tande medel som kunde räknas in som delfinansiering av projektet. En stor del av dessa 
medel var dock redan öronmärkta för organisationens reguljära verksamhet. Inräkningen 
som en finansiering av Turism 2000 projektet var därmed i hög grad fråga om etikette-
ring – och viss omdisponering. Ett mindre belopp med ”ej öronmärkt” finansiering till-
fördes också projektet. Sammantaget blev dock bidraget till projektets ”kärna”, dvs. 
utvecklingen av lokala destinationsstrategier, långt mindre än det belopp som formellt 
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inräknades som projektfinansiering.  Att LANs representant(er) i projektets styrgrupp 
höll i övrigt en låg profil under hela projektet, trots sitt stora finansiella bidrag till pro-
jektet, blir därmed förståeligt.  

Ytterligare en finansieringskälla var kommunernas insatser. För att en destination skulle 
få delta i projektet krävdes att den kommun som destinationen ingick i satsade 150 000 
Skr. I övrigt var kommunerna inte speciellt aktiva i projektets implementering.  

Den lokala nivåns aktörer bidrog till projektet genom att delta i den lokala strategigrup-
pens möten eller andra sammankomster och träffar, t ex föreläsningar, utbildningsdagar, 
arrangerade i projektets namn. Att notera är alltså att den lokala nivåns aktörer inte fick 
någon ersättning för sitt deltagande vare sig i strategigruppens möten eller i andra mö-
tesaktiviteter. Detta var något som deltagarna förutsattes göra av eget intresse och för 
destinationens bästa genom att offra en del av sin tid men utan ekonomisk kompensa-
tion. Denna nedlagda tid prissattes sedan schablonmässigt  och lades in som privat med-
finansiering av projektet.   

b) Kompetens 

En annan typ av resurs som mobiliserades för projektets implementering stod den priva-
ta konsulten för. Som nämnts hade denne utvecklat ett koncept för utveckling av lokal 
destinationsstrategi som kom att få stor betydelse för projektets utformning och förlopp 
på lokal nivå. 

Att notera är att valet av destinationsutvecklingskoncept – inklusive valet av den kon-
sult som stod för konceptet – var något som bestämdes om på en övergripande projekt-
nivå. I våra intervjuer med den centrala projektledningen har vi erfarit att inte ens denna 
var inblandad i dessa val. Den lokala nivån ställdes i princip inför ett redan fattat beslut 
– även om viss formell frihet i valet av destinationsutvecklingsstrategi fanns. Två av 
destinationerna valde att inte tillämpa det koncept som konsulten stod för, men övriga 
destinationer tog vad som erbjöds. 

En lokal projektledare anställdes dessutom med projektmedel för att samordna och or-
ganisera det lokala strategiarbetet, samt skaffa fram information som var nödvändig i 
strategiarbetet. Denne lokala projektledare förutsattes i utvecklingskonceptet ha den 
nödvändiga kompetensen för sitt projektledarskap. Det blev dock snabbt tydligt att för-
utsättningen inte stämde med verkligheten. En projektledarutbildning arrangerades där-
för parallellt med det praktiska strategiarbetet. Denna projektledarutbildning arrangera-
des i den inhyrde konsultens regi och med dennes koncept för destinationsutveckling 
som bas. 

Den lokala projektledaren utsågs av kommunen och JHTF i samverkan samt i något fall 
en inflytelserik person i det lokala turistiska produktionssystemet.  Men detta var snara-
re undantag än regel. 

Förankring 

En ambition som fanns med från starten, var att man försökte få förankring på kom-
munnivå genom det krav på delfinansiering av verksamheten som deltagandet var för-
knippat med. Kommunen sågs som en nyckelaktör i strategiutvecklingen och kravet på 
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finansiella insatser sågs som ett sätt att garantera ett engagemang och intresse hos denna 
viktiga aktör. Det visade sig dock att detta var en förankringsmekanism som i hög grad 
var ett slag i luften. När kommunerna väl betalt deltagandeavgiften, var de inte längre 
speciellt engagerade i verksamheten. Snarare var upplevelsen i projektledningskretsar 
att kommunerna såg deltagandeavgiften som ett sätt att ”köpa sig fria” från engagemang 
i projektet.  

Ett annat förankringsinslag var att projektet var tänkt att vara ett ”botten-upp” projekt, 
med en bred förankring hos olika kategorier av aktörer ute på destinationerna. ”Meka-
nismen” för denna förankring bestod i att inflytelserika representanter för olika katego-
rier av aktörer och med ett intresse av att utveckla turismen i de olika destinationerna 
skulle delta i de lokala strategigruppernas möten och sedan förankra strategiarbetet hos 
sina respektive intressegrupperingar.  

Någon process där representanter för olika aktörer utsågs genom val förekom inte. Sna-
rare var förfarandet att ett antal välkända och intresserade aktörer inbjöds – eller överta-
lades - av kommunföreträdare och den lokala projektledaren på varje destination att 
delta i strategiarbetet Att notera är att deltagandet förutsattes vara frivilligt och oavlönat.  

På de mindre destinationerna var urvalet av strategigruppsmedlemmar mer eller mindre 
självklart. Framförallt genom att det fanns en ”Destination Captain” i form av en ledan-
de turistföretagare i området som genom att delta i verksamheten gav strategiarbetet 
tyngd och legitimitet, samt ett antal framstående företagare i turismbranschen. På geo-
grafiskt spridda destinationer med liten tradition av turistisk verksamhet var strategi-
gruppens tyngd och legitimitet mer problematisk. Mest typiskt var situationen i det fal-
let i Norra Jämtland, där gruppen upplöste sig själv. 

Den lokala projektledaren hade också en nyckelroll i organiseringen av förankrings-
funktionen. Han/hon förutsattes vara en samlande kraft i projektarbetet ute på destina-
tionerna och den som skulle aktivt agera för att förankra projektet på destinationerna. 
Att notera i sammanhanget är att den lokala projektledaren var anställd av den centrala 
projektledningen och hade ett rapporteringsansvar till, i huvudsak, den centrala ledning-
en. Rapporteringsansvaret till de lokala aktörerna förutsatte man att deltagarna i de loka-
la strategigrupperna hade. 

Ytterligare en förankringsaktivitet som är förutsatt att ske är olika seminarier där strate-
gigruppen informerar om strategiarbetet och om de strategier som utvecklas. Att notera 
är att förankringsfunktionen är utformad utan något egentligt inflytande från lokala före-
tagare ute på fältet. 

Så vitt vi kunnat utröna ägnade den centrala projektledningen inte heller någon större 
möda till att kontrollera i vad mån den lokala projektledare respektive medlemmarna i 
strategigrupperna var väl förankrade och positivt sedda bland relevanta aktörer på sina 
respektive destinationer. 

Uppföljning 

Det var en del av projektplaneringen att den centrala projektledningen skulle delta aktivt 
i den lokala verksamheten ute på destinationerna. Men denna aktiva roll kom att tonas 
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ner när verksamheten väl kom igång. De lokala organisationerna skötte sig själva i hög 
grad.  

Kontakten mellan centrala projektledningen och de lokala projektledarna kom därmed 
att få formen av en ”brevväxling” genom e-mail, där de lokala projektledarna redogjor-
de för situationen i korthet ute på ”deras” destinationer: hur långt man kommit i strate-
giutvecklingsprocessen. Det är i huvudsak en kontakt mellan central och lokal projekt-
ledning, och med utgångspunkt i den processmodell som den privata konsulten bidrog 
med i projektets implementering.  

En möjlighet till återkoppling gavs också vid de möten som ingick i den projektledarut-
bildning som kom att bli ett väsentligt inslag i projektupplägget. Dessa möten erbjöd en 
möjlighet för de lokala projektledarna att sinsemellan och med hjälp av den inhyrde 
konsulten, som ledde processarbetet, diskutera olika problem eller frågor som man stött 
på under arbetets gång.  

Ytterligare ett inslag i uppföljningen var att en rapport sammanställdes där lokala pro-
jektledare och deltagarna i lokala strategigrupperna yttrade sig om projektet. I denna 
uppföljning ingick inte en uppföljning av vad destinationens aktörer utanför denna 
grupp ansåg om projektet (se Hallerfelt, 2000).  

Slutligen sammanställdes alla lokala strategigruppers utvecklade lokala strategier i en 
strategi för regional turismutvecklingsstrategi. Man var tillbaka till ruta 1. Dvs. till be-
hovet av en regional turismutvecklingsstrategi som bas för JHTFs verksamhet. Detta 
kan ses både som ett resultat av hela projektet och som en återkoppling av strategigrup-
pernas arbete till den centrala projektledningen.  

Att notera är också att det inte finns någon uppföljning på lokal nivå i implementering-
ens organisering, dvs. en uppföljning där strategigruppens verksamhet och tankar åter-
fördes till företag och andra aktörer på lokal nivå – inklusive till representanter för den 
kommun till vilken destinationen tillhör.  

Sammanfattning av projektets ”profil” 

• Projektet är avsett att vara ett botten-upp projekt, men när man analyserar im-
plementeringens organisation utifrån olika implementeringsfunktioner, så finner 
man att den lokala nivåns roll är tämligen begränsad i de flesta av dessa funk-
tioner. Upplägget är i hög grad bestämt uppifrån, och den lokala nivåns aktörer 
bidrar i princip till resultatet genom att agera inom ramen för roller vilka till 
form och innehåll i väsentliga delar är givna på förhand.  

• De centrala aktörerna i projektets implementering var (a) representanterna för 
JHTF, (b) representanten för Länsstyrelsen, (c) representanten(-erna) för LAN, 
(d) den konsult som kontrakterades, samt (e) de lokala projektledarna. Tillsam-
mans bildade de den aktuella implementeringsstrukturen. Kommunledningarna i 
regionen tillhör också denna implementeringsstruktur, även om de spelade en 
mycket passiv roll efter att ha satsat de medel som krävdes för att de olika des-
tinationerna skulle få delta. Att notera är att de lokala projektledarna var an-
ställda av centrala projektledningen, dvs. av JHTF.  
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• Det strategiutvecklingskoncept som används är i hög grad inspirerat av etable-
rad företagsekonomisk strategiteori. Ett sådant koncept bygger på en del mer el-
ler mindre underförstådda antaganden men som i ett destinationsperspektiv 
emellertid måste problematiseras och ges praktiska överväganden. Bland annat 
tar man i företagssituationen för givet att en etablerad och organiserad imple-
menteringsstruktur föreligger. Framför allt förutsätter man att organisations-
medlemmarna och deras respektive roller är kända samt att en grundläggande 
samsyn bland dessa råder beträffande vad som är företagets allmänna inriktning 
och målsättning. Att individer och enheter inom företaget skall samverka är mer 
eller mindre en självklarhet. De frågor som är föremål för diskussion är hur och 
kring vad. I ett destinationsutvecklingsarbete måste man normalt utgå från att 
ovannämnda implementeringsstruktur saknas och att därför en stor del av ut-
vecklingsarbetet måste läggas vid att bygga upp en sådan struktur. I samband 
med detta arbete måste de aktörer som av olika skäl antas utgöra destinationen 
komma till insikt om att de måste samarbeta och att en samverkan ”lönar sig” 
bättre än att ställa sig utanför destinationsgemenskapen. Det sagda betyder att 
det som i företagsperspektivet inte behöver ägnas särskilt stor uppmärksamhet 
åt i destinationsutvecklingssammanhang kommer att vara de mest krävande de-
larna i utvecklingsarbetet. Genom projektet vill man utveckla en strategi som 
skall fungera som ett överordnande paraply för sådan destinationssamverkan. 
Frågan är om man med den valda utvecklingsmodellen lyckades omprioritera 
utvecklingsinsatserna på det sätt som vi berört i vårt närmast ovanstående reso-
nemang.     

• Den ”förankringsmekanism” man förlitade sig på i projektet var en lokal strate-
gigrupp bestående av representanter för företagare och andra aktörer med ett in-
tresse av att utveckla turismen i området. Strategigruppens medlemmars förut-
sattes förankra strategiarbetet ute bland dem de representerade. Både genom 
sina normala kontakter med övriga medlemmar av intressentgrupperingarna och 
genom speciella seminarier där strategiarbetet och utvecklade strategier presen-
teras för övriga aktörer ute på destinationerna. Den avgörande frågan i detta för-
faringssätt är om det egentligen finns någon existerande intressestruktur att re-
krytera några representanter från. I denna studie har vi inte gjort några under-
sökningar av omfattning eller styrka hos eventuella s.k. ”intressent strukturer”. 
En rimlig hypotes som kan ställas med utgångspunkt från resultaten i vår studie 
är dock att Turism 2000 projektets framgångar - eller uteblivna sådana - hänger 
samman med de ingående destinationernas organiseringsgrad i allmänhet dvs. 
inte enbart den organisering som har med turism att göra. Vi vet att den destina-
tion där Turism 2000 fått störst effekt, Funäsdalen, har en sedan lång tid tillbaka 
väl fungerande turistorganisation i form av Funäsdalsfjäll AB. Vi vet också att 
detta område är ett av Sveriges mest föreningstäta områden räknat till befolk-
ning. Att uppbringa en någorlunda representativ strategigrupp i ett sådant områ-
de är naturligtvis betydligt enklare än inom ett område där organiseringsgraden 
är låg. 

• En mycket viktig nyckelaktör i ”förankringsmekanismen” var den lokala pro-
jektledaren. Denne var anställd av centrala projektledningen, dvs. JHTF, för att 
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samordna den lokala strategigruppens arbete samt ta fram det underlag som 
gruppen behövde för sitt arbete. Han/hon förutsattes också verka för projektets 
förankring bland aktörerna ute på den egna destinationen. Tyvärr har vi inte 
lyckats få någon fullständig beskrivning över hur de lokala projektledarna re-
kryterades. Vi tolkar vår svårighet att få besked om detta som att man i projektet 
inte behandlat denna rekrytering som en strategisk fråga. I stället verkar det i 
flera fall vara så att man anställde en person som dennes arbetsgivare för tillfäl-
let kunde avvara för uppdraget i fråga. När inte ens denna möjlighet stod till 
buds hyrde man in konsulter, utan direkt koppling till området ifråga, som pro-
jektledare. Dessa sätt att rekrytera lokala projektledare kan också möjligen för-
klara den höga omsättningen av projektledare under de två år Turism 2000 pro-
jektet pågick. Med tanke på att projektet dessutom skulle fortsätta ytterligare tre 
år på varje destinations eget initiativ och ansvar är en sådan ”lättsinnig” rekryte-
ring av denna nyckelaktör en smula anmärkningsvärd. 

• Uppföljningsfunktionen är inte speciellt välutvecklad och övertänkt i projekt-
upplägget. Det fanns en idé om att strategigrupperna skulle lära av varandras er-
farenheter. Men det saknas en idé om hur en uppföljning skall genomföras på 
lokal nivå, för att på så vis skapa en grund för lokalt lärande som bas för konti-
nuerlig destinationsutveckling. Den uppföljning som gjordes kom att handla om 
hur de personer som ledde projektet, centralt respektive lokalt, uppfattade att 
projektet utvecklade sig under projekttiden. Röster från individer eller grupper 
utanför denna krets hördes aldrig i någon projektanknuten uppföljning. Basen 
för lärande riskerar därmed att bli mycket begränsad och snedvriden.   
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Företagarnas attityder till Turism 2000-projektet 

Den uppföljning av projektets effekter som görs i denna studie utgår från att turismföre-
tagen är nyckelaktörer i de turistiska produktionssystemen ute på destinationerna. Det är 
företagarna som i första hand producerar de produkter och tjänster som turisterna kon-
sumerar när de besöker destinationerna. Uppföljningen är därför fokuserad på projektets 
effekter på företagsnivå ute på de destinationer som deltagit i projektet.   

Dessutom utgår uppföljningen från att det är alltför tidigt att göra en uppföljning i ter-
mer av sysselsättningskonsekvenser, lönsamhetskonsekvenser samt konsekvenser för 
produktutveckling. Det uppföljningen fokuserar på är spår av projektet i form av (a) 
deltagande i och inflytande över projektet, (b) samsyn och samverkan som skapats ge-
nom projektet, samt (c) eventuell processinitiering.  

Deltagande och inflytande förutsätts vara viktig förhållanden bakom ett ”projektägar-
skap”. Samsyn och samverkan antas vara nycklar till en positiv destinationsutvecklings-
process. Med processinitiering menas att destinationsutvecklingsarbetet inte avstannar i 
och med att det enskilda projektet avslutas, utan att det fortsätter mer eller mindre längs 
den väg som projektet stakat ut för det framtida utvecklingsförloppet. Detta är en viktig 
aspekt av ett framgångsrikt utvecklingsprojekt. 

Två andra uppföljningsvariabler är (d) kännedomen om projektet samt (e) åsikter om 
projektet i allmänhet. Kännedomen förutsätts vara viktig som mått på om man nått ut 
med projektet till de företag som till syvende och sist är de som skall verkställa projek-
tet, medan åsikterna om projektet pekar på projektarbetets legitimitet hos företagarna. 

För att underlätta en jämförelse av effekterna på de olika destinationerna utformades en 
enkät med, i huvudsak, standardiserade frågor av traditionell likerttyp, dvs. frågor med 
fasta svarsalternativ att kryssa i (jmf bilaga 3)11. 

Resultaten av den enkätundersökning som gjordes med utgångspunkt i dessa uppfölj-
ningvariabler redovisas i detalj i bilaga 2. I detta avsnitt görs en summering av enkätun-
dersökningens resultat.  

Metodologiska överväganden 

Som ett primärt intresse hos det studerade destinationsutvecklingsprojektet tolkar vi en 
ambition till att skapa en bred samsyn och samverkan mellan aktörerna ute på destina-
tionerna. Vilka kategorier av aktörer som skall samverka är dock inte helt klart – något 
som vi menar framgår av sammansättningen av de lokala strategigrupperna.  

 

 

                                                 
11 Att notera är att tillfället togs i akt att samla in information även för andra syften än de som beting-
as av denna undersökning. Analysen av denna information planeras att presenteras i kommande rap-
porter.  
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En utgångspunkt för den uppföljning som görs i denna studie är dock att företagarna ute 
på destinationerna är en avgörande resurs i ett destinationssamverkanssammanhang.  

• De lokala företagarna ses som baskomponenter i destinationen som ett produktions-
system.  

• Det är genom företagarnas agerande som destinationsbegreppet levandegörs i prak-
tiskt handlande 

• Det är i huvudsak genom företagen som destinationsutvecklingsprojekt får de lång-
siktigt eftersträvade sysselsättnings-, lönsamhets- och produktutvecklingseffekterna.  

• Företagssamverkan betonas i modernt utvecklingstänkande som en väg till lokal 
utveckling. Speciell betoning läggs dessutom vid samverkan mellan småföretag. 

Det är därför av centralt intresse för effektuppföljningen att se vilka effekter som det 
aktuella destinationsutvecklingsprojektet fått på en företagarnivå ute på destinationerna 
– liksom i regionen som helhet.   

I första hand turistföretag 

En annan utgångspunkt för uppföljningen är att det inte är enbart de renodlade turistfö-
retagen som utgör komponenterna i det turistiska produktionssystemet på destinationer-
na, utan att det omfattar alla kategorier av företag. De renodlade turistföretagen är den 
självklara kärnan i detta produktionssystem, men de ingår i just ett system av företag 
och andra aktörer, organisationer som individer, vilka alla är mer eller mindre beroende 
av turismen som inkomstkälla eller på annat sätt påverkade av den.  

En avgränsning gjordes dock i studien till företag som kunde antas ha turistisk anknyt-
ning. Det var i första hand turistföretagen som utvecklingsansträngningarna inriktade 
sig på, varför det också kunde antas att det var de som hade erfarenheter av – och åsikter 
om – utvecklingsprojektet och dess effekter. 

De företag som ingick i populationen indelades i tre huvudkategorier: (1) turistisk 
”kärnverksamhet” som sysslar med boende, ätande, resande, upplevelser/aktiviteter, 
samt service av olika slag med turistisk inriktning. (2) ”delvis turistisk verksamhet”, 
som innefattar serviceverksamhet som riktar sig till både turister och stadigboende, och 
(3) ”intermediära” företag, som i princip riktar sig till de stadigboende, men som också 
kan antas ha en del turistisk verksamhet. Urvalet av företag som förutsattes tillhöra des-
sa tre kategorier gjordes utifrån företagens SNI-kod. (Vilka branscher som ingått i re-
spektive kategori framgår av bilaga 1).  

När undersökningspopulationen är omfattande, är det oftast lämpligt att basera under-
sökningen på ett representativt stickprov. Detta var också något som övervägdes i denna 
studie. Men tillgängliga data om företagspopulationen pekade på att antalet företag inte 
var större än att en totalundersökning var möjlig. Det bestämdes därför att enkäten skul-
le skickas till samtliga företag med turistisk verksamhet (i enlighet med den förutbe-
stämda kategoriseringen) på de aktuella destinationerna.  

 41



Lokal utveckling av turistdestinationer 

Identifiering utifrån företagsregister 

I projektet som helhet ingick 12 destinationer. Fyra av dessa destinationer sorterades 
bort av olika skäl (se avgränsningar ovan). Totalt sändes enkäten ut till drygt 1200 före-
tag på de resterande åtta destinationerna. Identifieringen av företagen gjordes med hjälp 
av företagsregister som sammanställts av på kommunnivå – endera av kommunerna 
själva eller av Business@Jamtland12:  

• Företagen i Funäsdalen och Vemdalen finns representerade i det register som Här-
jedalens kommun sammanställt. I Funäsdalen ingick orterna Tännäs och Ljusnedal. 

• Företagen i Ljungaleden, Södra Storsjöbygden och – delvis – Bydalen ingår i det 
register som Bergs kommun sammanställt. I Ljungaleden ingick postorterna Ljung-
dalen, Storsjö Kapell, Klövsjö, Åsarna, Rätan och företagen i byn Handsjön (postort 
Överturingen). I Södra Storsjöbygden ingick postorterna Svenstavik, Hackås och 
Oviken. Företagen i Gräftåvallen, postort Oviken tillhörde dock destinationen By-
dalsfjällen. 

• Företagen i Åre samt – delvis – Bydalen finns i det register som sammanställts av 
Åre kommun. I Åredestinationen ingick postorterna Åre, Storlien, Undersåker och 
Järpen. I Bydalen ingick postorten Hallen samt företagen i byn Gräftåvallen i Bergs 
kommun. 

• Företagen i Ragunda och Krokom hämtades från Business@Jamtlands register.  

Slutlig population 

Sammanlagt i de åtta destinationerna kom antalet företag att hamna på 1419 stycken, 
fördelat på 817 i kategorin Kärnverksamhet, 254 delvis turistiska och 347 intermediära. 
I tabell 5 visas hur dessa fördelades för de olika destinationerna.  
Tabell 5 Population vid första utskicket, indelat efter kategori och destination 

 Kategori    

Destination Kärnverksamhet Delvis turistisk Intermediär Totalt 

S:a Storsjöbygden 44 29 62 135 

Ljungaleden 65 19 27 111 

Funäsdalen 129 15 10 154 

Ragunda 109 42 67 218 

Vemdalen 42 5 9 56 

Krokom 198 81 110 389 

Åre 197 81 110 335 

Bydalen 15 5 1 21 

Totalt 817 254 348 1419 
 
                                                 

12 ”Business@jamtland är en näringslivsportal på Internet som verkar för och med företagen för ett 
starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Jämtland och Härjedalen. 
(http://www.business.jamtland.nu/business@jamtland/index.htm, 2002-04-11) 
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171 företag har strukits från populationen av olika anledningar. Se tabell 2 för att se av 
vilka skäl dessa företag tagits bort. Tabell 6 visar vilken destination och företagskatego-
ri de borttagna företagen tillhörde.  
 

Tabell 6: Anledning till borttagande från populationen 

Anledning till borttagning Antal  

Flera företag samma person 30  

Annan verksamhet än i urval 19 Främst idrottsklubbar 

Flyttat utan eftersändning 27  

Adressaten okänd 12  

Verksamhet vilande 17  

Verksamheten upphört 66  

Totalt borttagna 171  

Utdelade enkäter 1419  

Population efter borttag 1248  
 
 
Tabell 7: Borttagna företag föredelade på destination och företagskategori 

 Kategori    

Destination Kärnverksamhet Delvis turistisk Intermediär Totalt 

S:a Storsjöbygden 2 1 13 16 

Ljungaleden 5 4 4 13 

Funäsdalen 18 1 0 19 

Ragunda 18 3 6 27 

Vemdalen 7 2 1 10 

Krokom 32 11 17 60 

Åre 14 5 3 22 

Bydalen 1 0 3 4 

Totalt 97 30 44 171 
 
 

Ett borttagande på 171 företag innebär att populationen slutligen kom att bestå av 1248 
företag. I tabell 8 visas den slutliga populationen, fördelade på destination och företags-
kategori. 
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Tabell 8: Slutlig population 

 Kategori    

Destination Kärnverksamhet Delvis turistisk Intermediär Totalt 

S:a Storsjöbygden 42 28 49 120 

Ljungaleden 60 15 23 98 

Funäsdalen 111 14 10 135 

Ragunda 91 39 61 191 

Vemdalen 35 3 8 46 

Krokom 166 70 93 329 

Åre 201 53 59 313 

Bydalen 14 2 1 17 

Totalt 720 224 304 1248 
 
 

Av besvarade enkäterna framkom att den förutbestämda definitionen av turismföretag 
utifrån SNIkoder och kategorisering i tre huvudsakliga typer av turismföretag inte rik-
tigt överensstämde med företagarnas egna upplevelser av den verksamhet de bedrev.  
Det finns ett samband, vilket framgår av tabell 9, men det är uppenbarligen inte perfekt.  

 
Tabell 9: Omfattning på turistisk verksamhet och kategorisering av företag 

   Upplevd omfattning på turistisk verksamhet 
    ingenting mindre än 50 % mer än 50 % Helt och hållet 
intermediär % 53    27 11 9 
delvis turistisk % 35 48 16 1 
kärnverksamhet % 11 26 29 33 
 

Att notera speciellt är att förhållandevis många företag som förutsattes ha turistisk verk-
samhet själva upplevde att de inte hade någon som helst sådan verksamhet.  

• Detta kan tolkas som att den förutbestämda kategoriseringen var felaktig och att en 
kategorisering utifrån företagarnas egna uppfattningar om den egna verksamhetens 
inriktning är en bättre kategoriseringsgrund. 

• En alternativ tolkning skulle vara att skillnaden mellan förutbestämd kategorisering 
och företagarnas egna uppfattningar representerar en potential som ett destinations-
utvecklingsprojekt kan aktivera. 

En förklaring till skillnaden i kategorisering och omfattning av företagens aktiviteter 
inom turismnäringen kan vara att de aktuella företagen lever av s.k. mångsyssleri. Hur 
delarna i detta mångsyssleri skall klassificeras och mängdrelateras till sina ingående 
delar blir en subjektiv bedömning av respektive företagare.    

I sammanställningen av resultaten kommer tonvikten att ligga på en kategorisering av 
företagen utifrån företagarnas egna uppfattningar om omfattningen på den turistiska 
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verksamheten. Framförallt därför att aktiveringen av den eventuella potential som finns 
hos företag som ”felkategoriserar” sig själva förutsätts ta relativt lång tid att aktivera. 
Det är en fråga om turistisk mognad på destinationerna.  

Bortfall  

Efter två påminnelser hade sammanlagt 500 svar hade inkommit – någorlunda ifyllda 
och därför användbara i undersökningen. Det innebär att svarsfrekvensen var 40%. Dvs. 
bortfallet var rätt betydande, även om det inte var alarmerande stort.  

Det visade sig också att svarsfrekvensen varierade från destination till destination: från  
nära 60 % i Bydalen och Funäsdalen till c:a 36 % Krokom, Södra Storsjöbygden och 
Åre. Att notera är att den relativa storleken hos Åre- och Krokomdestinationerna gjorde 
att deras förhållandevis låga svarsfrekvens kom att dra ner den sammanlagda svarsfre-
kvensen. 

Likaså varierade antalet enkäter som inkom från företag med olika andel turistisk verk-
samhet. Svarsfrekvensen från företag som kategoriserades som kärnverksamhet var nära 
45 %. Motsvarande svarsfrekvenser från delvis turistiska och intermediära företag var 
ungefär 35 %.   
Tabell 10: Svarsmönstret 

 Kategori 
 Kärnverksamhet Delvis turistisk Intermediär Totalt  

Destination Pop
ula-
tion 

Sva-
rat % 

Popu
lation

Sva-
rat % 

Popu
lation

Sva-
rat % 

Popu
lation 

Sva-
rat % 

S:a Storsjöbygden 42 20 48 28 11 39 49 12 24 119 43 36 
Ljungaleden 60 31 52 15 5 33 23 7 30 98 43 44 
Funäsdalen 111 65 59 14 7 50 10 5 50 135 77 57 

Ragunda 91 31 34 39 14 36 61 25 41 191 70 37 
Vemdalen 35 18 51 3 0 0 8 2 25 46 20 43 

Krokom 166 65 39 70 23 33 93 32 34 329 120 36 
Åre 201 79 39 53 18 34 59 20 34 313 117 37 

Bydalen 14 10 71 2 0 0 1 0 0 17 10 59 
Totalt 720 319 44 224 78 35 304 103 34 1248 500 40 

Liten andel kände till projektet 

När enkäterna sammanställdes visade det sig också att 

• Hälften av respondenterna ansåg att de inte kände till projektet alls.  

• Det fanns stor variation i kännedomen om projektet destinationerna emellan.  Från 
3 % av företagarna i Bydalen till nära 70 % av företagarna i Krokom som uppger att 
de inte alls känner till projektet. 

• Det generella mönstret är att förhållandevis få företagare på de olika destinationerna 
uppfattar att de känner till projektet ganska eller mycket väl – speciellt om man tar 
hänsyn till den totala populationen av företagare på destinationerna.   
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Tabell 11: Kännedom om projektet varierade mellan destinationerna 

 

 
Hur välkänt? 

 

 inte alls 
inte så 

väl  
ganska 

väl 
mycket 

väl 
 Antal % Antal % Antal % Antal %

S:a Storsjöbygden 22 55 11 28 3 8 4 10
Ljungaleden 15 36 18 43 7 17 2 5 
Funäsdalen 22 31 21 29 18 25 11 15
Ragunda 43 63 14 21 5 7 6 9 
Vemdalen 6 30 6 30 2 10 6 30
Krokom 69 60 29 25 9 8 8 7 
Åre 66 60 34 31 6 5 4 4 
Bydalen 3 30 2 20 1 10 4 40

 246 52 135 28 51 11 45 9 

Förutom att den sista punkten är ett resultat av enkäten som sådan, fick den en betydelse 
för valet av analysmetod. Det relativt begränsade antalet respondenter från de olika des-
tinationerna innebar att analysen av effekterna på destinationsnivå inte kunde baseras på 
den ”stickprovets logik” som är gängse i stora statistiska studier (jmf Yin 1989). I stället 
för en kvantitativ analys valdes en kvalitativ analysmetod. Grundläggande för en sådan 
kvalitativ analysmetod är att den vilar på reflektion och resonerande snarare än på 
mätande och konstaterande. 

Fem implementeringsfunktioner 

Grundfrågan bakom denna studie är vilka effekter som det studerade projektet fått på 
det turistiska produktionssystemet ute på de deltagande destinationerna. Det studerade 
projektet förutsätts vara baserad på olika ”moderna” principer för hur sådana utveck-
lingsprojekt skall och bör utformas och bedrivas. Men det förutsätts också att den öppna 
karaktären hos dessa ”moderna” administrationsprinciper gör tillämningen av dem öp-
pen och varierande. ”Moderna” utvecklingsprojekt kan utformas på många olika vis, 
även om de baseras på samma administrativa principer. Det gör det intressant att disku-
tera olika projekts profiler samt vilka konsekvenser som ett projekt med en viss profil 
får. Det aktuella projektet är ett argument i en tänkt följd av projekt där utfallet av olika 
utvecklingsprojekt med olika projektprofiler analyseras. 

För att fånga det aktuella projektets profil görs en analys av det med utgångspunkt i fem 
huvudsakliga implementeringsfunktioner: (a) behovsidentifiering, (b) prioritering, (c) 
resursmobilisering, (d) förankring, samt (e) uppföljning. Att notera är att förankrings-
funktionen inte ingår i de implementeringsfunktioner som presenteras av Hjern (1987). 
Det är dock en funktion som den här studien förutsätter ha en nyckelfunktion i mobili-
seringssammanhang. Betoningen av förankring som en väsentlig implementeringsfunk-
tion följer av Hjerns poäng att identifieringen av implementeringsfunktionerna är bero-
ende av det studerade implementeringsproblemet. Grundantagandet är att om man inte 
lyckas förankra utvecklingsprojektet ute i det turistiska produktionssystemet på destina-
tionerna så är chanserna små att projektet får några egentliga effekter. Ett stöd för detta 
antagande finns i Carlssons (1993) studier av mobiliseringsförsök i glesbygden.  
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Spåren av projektet analyseras  

Projektet syftar till att diskutera sambandet mellan projektets organisering och dess ut-
fall i form av olika ”spår” som projektet lämnat efter sig i de turistiska produktionssy-
stemen på de ingående destinationerna.  

I sökandet efter sådana spår utgår vi från ett antal uppföljningsvariabler enligt:  

1 Kännedom om projektet 

Ett första utvärderingskriterium är hur spridd kunskapen om projektet är. Är kännedo-
men väl spridd, pekar detta på att man lyckats skapa en grundläggande förutsättning för 
att det strategiarbete som genomförs skall kunna få några varaktiga konsekvenser.  

I Turism 2000 projektets fall var tanken att den lokale projektledaren tillsammans med 
lokala strategigruppen skulle vara mekanismen för förankring av strategiarbetet. Det är 
därför av intresse att se hur man fått kännedomen om projektet – om det är genom loka-
la projektledaren och strategigruppen, eller om det är på annat vis. Tanken om att den 
lokale projektledaren skulle vara en nyckelperson i destinationsutvecklingen under år tre 
till fem gör också frågan relevant.  

2 Deltagande  

Det ingår i modernt administrativt tänkande att ett deltagande i ett projekt skapar en 
känsla av ”ägandeskap” och därmed en acceptans för projektets utfall. Detta ses som en 
faktor bakom ett projekts framgång – eller misslyckande.  

Deltagandet är speciellt viktigt i ett destinationsutvecklingsperspektiv, då olika projekt-
anknutna möten är mötesplatser där företagare ute på destinationen får möjlighet att 
”prata sig samman” om destinationens förutsättningar för utveckling samt vilka de nöd-
vändiga åtgärderna är för en framgångsrik destinationsutveckling. 

Det ingick också i projektupplägget att resurser skulle satsas på olika former av kompe-
tensutveckling som stärkte turismen på destinationerna. Vad vi vill se är om aktörerna 
ute på destinationerna uppfattat att de deltagit i någon form av projektanknuten aktivitet, 
eller om projektet är ett ”slutet system” och något som ”någon annan” hållit på med. 

3. Inflytandet 

I modernt administrativt tänkande ingår också som en grundbult att inflytande skapar 
engagemang och ägandeskap. Begreppen ”botten-upp” projekt används när man vill 
betona att man strävar efter att ge de som berörs av ett utvecklingsprojekt stort inflytan-
de över projektets mål och innehåll.  

I den ursprungliga betoningen av inflytandets betydelse ingår föreställningen att det är 
det direkta, personliga inflytandet som skapar ett sådant engagemang och ägande. Men 
man kan också tänka sig att ett inflytande genom representanter som företräder ens in-
tressen i projektet är tillräckligt för upplevelsen av ett ägarskap. Detta är ju basen för 
representativ demokrati, liksom för intresserepresentation i organiserad verksamhet i 
allmänhet.  
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4 Samsynen 
Samsyn och samverkan är honnörsprinciper i dagens utvecklingstänkande. Själva po-
ängen med det destinationsutvecklingsprojekt som studeras är också att man vill skapa 
en samverkan baserad på samsyn. Mer precist ville man skapa en samsyn om destina-
tionens förutsättningar och den strategi som utvecklades. Det är därför av intresse att se 
om företagarna ute i produktionssystemen på destinationerna känner till den lokala stra-
tegi som utvecklades samt om de uppfattar den som ”rätt och riktig”.  

5 Samverkan 

Samverkan är som nämnts en honnörsprincip som är kopplad till samsyn. Det ingick 
också i destinationsutvecklingsprojektet att man ville skapa ett förbättrat samverkans-
klimat på destinationerna. Framförallt genom att representanter för olika kategorier av 
aktörer träffades och diskuterade i strategigrupperna. Men också genom att dessa repre-
sentanter skulle fungera som ambassadörer för projektet i sina respektive organisationer. 
Det är därför av intresse att se om aktörerna ute på destinationerna också uppfattar att 
man lyckats skapa ett sådant förbättrat samverkansklimat. 

Den strategi som utvecklades under Turism 2000 projektet var avsedd att vara det 
”paraply” som destinationssamverkan sedan skulle organiseras under. Den skulle vara 
grunden för den destinationssamverkan som betonades som avgörande för destinatio-
nens konkurrensförmåga i en allt hårdare konkurrens. Det är därför intressant att se om 
aktörerna ute på destinationerna också anammat den strategi som utvecklades och utgår 
från den i sina respektive verksamheter.  

6. Processinitiering 

En grundtanke med projektet var att det skulle vara starten på en destinationsutveck-
lingsprocess – som inte skulle avslutas i och med att det aktuella utvecklingsprojektet 
avslutades. Detta skulle snarare vara starten på en kontinuerlig utveckling.  

Ett tecken på att projektet startat en sådan process är om det inneburit att aktörerna ute 
på fältet fått en förändrad bild av turismen genom projektet. 

Efter att Turism 2000 projektet avslutats var tanken att destinationerna skulle själva 
driva utvecklingen – med egna medel och i eget intresse. En fråga är om man lyckats 
med detta: om det är någon som tagit över och fortsatt driva projektet efter att Turism 
2000 projektet formellt avslutades.  

7. Synen på projektets ”metodik” 

Projektet är ett försök att skapa en organiserad destinationsutveckling där stor vikt läggs 
vid möten och diskussioner i strategigrupper. En fråga är hur ett sådant projektupplägg 
uppfattas. Om det ses som ett effektivt sätt att utveckla destinationen eller om det ses 
som ”bara prat”. 

En avrundningsfråga är slutligen vad aktörerna själva ute på fältet ser som meningsfullt 
i ett destinationsutvecklingsperspektiv. Svaren på denna fråga kan jämföras med vad 
som betonas i Turism 2000 projektets upplägg – och framför allt om den betoning på 
samverkan som är en grundbult i projektets upplägg också uppfattas som viktig av tu-
rismföretagarna själva.   
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Lokala variationer  

Lokala skillnader i alla dessa avseenden pekar på skillnader i hur framgångsrik man 
varit i strategi- och förankringsarbetet ute på de olika destinationerna. Detta är av speci-
ellt intresse då projektet avser att vara ett lokalt utvecklingsprojekt som skall bygga på 
lokala förutsättningar och lokalt engagemang.  

Dessutom ingår i destinationsutvecklingskonceptet att det skall bygga på en samverkan 
mellan företagarna ute på destinationerna. De lokala företagarna som skall ingå i en 
sådan destinationssamverkan för stärkande av destinationens konkurrenskraft är inte 
enbart de rena turistföretagen, utan även företag med en mer begränsad andel turistisk 
verksamhet. Det är därför av intresse att om man lyckats skapa en kännedom om projek-
tet bland olika kategorier av turismföretagare.  

Resultatredovisning 

Enkätundersökningen visar på ett rätt nedslående resultat av projektet som helhet, mätt i 
ovanstående variabler  

Det stora mönstret som kommer fram genom enkätstudien är att man inte lyckats nå ut 
med projektet med det projektupplägg som valdes. Den överväldigande andelen av de 
som svarade på enkäten uppgav att de inte kände till projektet alls eller inte så väl.  Näs-
tan 70 % av de som svarade på frågan uppgav också att de inte kände till vem den lokale 
projektledaren var ute på destinationerna.  

Tar man sedan hänsyn till att studien uppvisar en relativt stor bortfallsfrekvens, och 
samtidigt antar att de som kände till projektet är överrepresenterade bland dem som sva-
rade, så finns det anledning att tro att det verkliga resultatet är än mer nedslående. Det 
finns dessutom skäl att anta att de destinationer som vi valt att utesluta från undersök-
ningen skulle ha dragit ner betyget ytterligare. 

Ett annat inslag i det stora mönstret som kommer fram genom enkätstudien är att delta-
gandet i projektet var mycket begränsat. Det är mycket få turismföretagare utöver de 
som ingick i strategigrupperna som deltagit i någon form av projektanknuten verksam-
het. Återigen: om man tar hänsyn till den låga svarsfrekvensen samt att mer ”problema-
tiska” destinationer inte tagits med i vår undersökning så finns det anledning att tro att 
resultatet är än mer nedslående. 

Möjligheten till eget inflytande över projektets mål och genomförande förutsätts vara en 
nyckel till ”projektägande” – och därmed till projektframgång – i modernt utvecklings-
tänkande.  Av enkäten framgår dock att det projektupplägg som följdes inte lett till att 
det finns en bas för ett sådant projektägandeskap genom inflytande. Det var bara en liten 
grupp av dem som svarade på enkäten som upplevde att de haft något större inflytande 
över projektet – såväl direkt som indirekt via representanter. Det framgår också att det i 
första hand var medlemmarna i de lokala strategigrupperna som upplevde att de hade 
haft ett inflytande över projektet. Utanför strategigruppen var det bara en marginell an-
del av företagen som upplevde något sådant inflytande.  
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I förlängningen pekar detta på förankringsproblem: det bristande inflytandet signalerar 
ett bristande projektägarskap bland turismföretagarna i gemen ute på destinationerna. 

Syftet med det lokala strategiutvecklingsarbetet är att formulera en strategi som sedan 
skall fungera som basen för en samverkan ute på destinationerna. Av enkäten framgår 
dock att det är tveksamt  om man lyckas uppnå detta syfte genom det projektupplägg 
man valde.  

Bland de företagare som svarat på enkäten och uppgivit att de kände till den utvecklade 
strategin finns få tecken på att strategin påverkat deras verksamhet i någon större om-
fattning: Dels kan man se att projektet inte lett till några större verksamhetsförändringar 
hos det stora flertalet av turismföretagare. Den överväldigande andelen fortsätter up-
penbarligen med sin verksamhet ”som vanligt”. Dels kan man se att de flesta företagare 
som svarat på enkäten inte uppfattat att projektet på något vis förbättrat samverkanskli-
matet ute på destinationerna. Man kan också se att de flesta turismföretagen inte tagit 
till sig den utvecklade strategin och använder sig av den som en bas för sin verksamhet.  

Ingen förändrad bild 

Det ingår i modernt utvecklingstänkande att enskilda projekt skall fungera som ”tänd-
vätska” i ett fortsatt utvecklingsförlopp. Det man förväntar sig skall hända är att en pro-
cess skall starta som sedan skall fortsätta mer eller mindre av egen kraft. Detta var också 
en tanke bakom Turism 2000 projektet. Det finns dock inga tecken på någon sådan fort-
sättning av projektet på de flesta destinationerna.  

Dels har projektet inte inneburit någon förändrad bild av turismen hos den överväldi-
gande andelen turismföretagare. En sådan förändrad bild är en grundförutsättning för att 
projektet skall starta en process. Till stor del beror det negativa resultatet naturligtvis på 
att en mycket stor del inte kände till projektet överhuvudtaget. Men resultatet kvarstår: 
projektet har inte inneburit någon förändrad bild av turismen hos det stora flertalet tu-
rismföretagare i regionen.  

Dels framgår av enkäten att en stor del av de som svarat på enkäten inte ser någon fort-
sättning på destinationsutvecklingsprojektet. De flesta uppger att ingen tagit över eller 
att de inte känner till att något övertagande har skett.  Av intresse i sammanhanget är 
också att de som faktiskt uppger att de känner till om och att någon tagit över ansvaret 
för destinationsutvecklingen i första hand är medlemmarna av de lokala strategigrup-
perna.  

Av enkäten framgår att åsikterna om projektets effektivitet som destinationsutveck-
lingsprojekt är delade. En fjärdedel av de som svarade på enkäten såg projektet som ett 
”pratprojekt”, medan en tredjedel var av motsatt åsikt. Mer än 40 procent hade ingen 
åsikt. 

Av intresse i sammanhanget är att deltagandet i strategigrupperna är förknippat med en 
positiv syn på projektupplägget. Detta understryker det nära sambandet mellan inflytan-
de och ”projektägandeskap” - som är kärnan i botten-upp idén i modernt utvecklings-
tänkande.  
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Samverkan är ett begrepp som är centralt i modernt utvecklingstänkande. Speciellt be-
tonas lokal företagssamverkan som nyckeln till lokal ekonomisk utveckling. Samverkan 
betonas också som nyckel till utveckling i Turism 2000 projektet. Samtidigt är det ett 
grundantagande bakom uppföljningen av projektets effekter i denna studie att projektet 
tas emot i olika hög grad av företag med stor andel turistisk verksamhet och företag med 
liten sådan andel. Detta skulle innebära ett problem för en utvecklingsstrategi som base-
ras på en bred samverkan mellan företag av olika kategorier på en destination.  

Enkätsvaren pekade också på att antagandet om att projektet skulle tas emot i olika hög 
grad av företag med olika stor andel turistisk verksamhet var giltigt: 

Kärnföretagen kände till projektet 

För det första kan man se av enkätsvaren att kännedomen om projektet varierar med 
omfattningen på turistisk verksamhet. Det var framförallt de turistiska kärnföretagen 
som satt sig in i projektet. Bland företagare med mindre än 50 % turistisk omsättning 
var andelen som satt sig in i projektet betydligt mindre.   

Man kan också se av svaren att kontakten mellan den lokala strategigruppen och företa-
garna med mindre än 50 % turistisk omsättning har varit mindre aktiv än den mellan 
lokala strategigruppen och de turistiska kärnföretagen. En förhållandevis stor andel av 
den förra kategorin av turistföretagare har fått sin (eventuella) kännedom om projektet 
genom media eller genom lokala företagarföreningen – inte genom projektledning och 
lokal strategigrupp. Till detta kommer att andelen företagare som kände till den lokala 
projektledaren var betydligt mindre bland företagarna med mindre än 50 % turistisk 
verksamhet.  

Deltagandet i olika former av projektanknutna aktiviteter är rent generellt rätt lågt utan-
för strategigruppen. Samtidigt pekar enkäten på att det finns en viss skillnad i det delta-
gande som faktiskt förekommit. Det är framförallt de turistiska kärnföretagen som del-
tagit i olika former av möten i anknytning till projektet. Det är också företag med mer 
än 50 % turistisk verksamhet som finns företrädda i de lokala strategigrupperna.  

Förutsättningarna bäst bland kärnföretagen 

Största andelen företagare som anser sig haft ett inflytande över projektet finns bland de 
turistiska kärnföretagen. Bland företag med mindre än 50 % turistisk verksamhet är det 
en försvinnande liten andel som anser sig haft något sådant inflytande. Sammantaget 
med det större deltagandet i projektanknutna verksamheter pekar detta på att projektet i 
huvudsak engagerat de turistiska kärnföretagen. Det är deras projekt. 

Att notera i sammanhanget är också att det är framförallt de större företagen som upp-
levt att de haft ett inflytande över projektet. En tolkning som ligger nära till hands är att 
projektets upplägg med betoning på reflexion och analys är mer i linje med större före-
tags administrativa principer än mindre företags mer handlingsorienterade praxis.  

Det är framförallt de turistiska kärnföretagen som är insatta i projektet. Största stödet för 
den utvecklade strategin finns också bland dessa företag. Bland företag med mindre än 
50 % turistisk verksamhet är stödet betydligt mindre. Detta pekar på ett grundläggande 
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problem i ett destinationsutvecklingsansats som betonar en bred destinationssamverkan 
som en väg till ökad konkurrenskraft och överlevnadsförmåga. För att en sådan bred 
destinationssamverkan skall komma till stånd måste utvecklingsprojektet få mentalt 
fäste även hos företagare utanför den turistiska kärnan. 

En mycket stor andel av alla kategorier av turismföretag anser inte att projektet haft 
någon inverkan på samarbetsklimatet ute på destinationerna. Men andelen som faktiskt 
anser att projektet förbättrat samarbetsklimatet är dubbelt så stor bland företagen med 
mer än 50 % turistisk verksamhet än bland företagen med mindre andel sådan verksam-
het. Det är framförallt de turistiska kärnföretagen som anammat den strategi som ut-
vecklades under projektet. Återigen: detta pekar på ett grundläggande destinationsut-
vecklingsproblem av samma skäl som ovan. 

För de allra flesta turismföretagen har inte Turism 2000 projektet inneburit någon egent-
lig förändring i vare sig synen på turismen eller i den verksamhet de bedriver. Det är 
bara en marginell andel av företagen som anger att projektet ändrat deras bild av turis-
men – även om andelen är något större bland de turistiska kärnföretagen än bland övriga 
företag, är även den andelen bara lite drygt 10 %. Bland företagen med mindre än 50 % 
turistisk verksamhet är påverkan i det avseendet ytterst marginell.  

Det är också huvudsakligen de turistiska kärnföretagen som anammat den strategi som 
utvecklades under projektet och gjort den till en bas för den egna verksamheten – även 
om mer än hälften av denna kategori inte heller har tagit till sig strategin. Bland företa-
gen med mindre än 50 % turistisk verksamhet är andelen som anammat den utvecklade 
strategin mycket liten.   

Det stora flertalet företagare ute på destinationerna ser inte någon naturlig fortsättning 
på Turism 2000 projektet. Detta gäller alla kategorier av turismföretag. Men andelen 
företagare som faktiskt uppger att de vet att någon tagit över ansvaret för destinations-
utvecklingen är betydligt större bland de turistiska kärnföretagen än bland företag med 
mindre än 50 % turistisk verksamhet.   

Kännedomen störst i de Tre dalarna 

Ett annat grundantagande bakom den uppföljning som görs i studien var att det finns 
skillnader i hur projektet tagits emot på olika destinationer. Detta antagande visade sig 
också stämma.  

Av enkäten framgår att kännedomen om projektet varierar från destination till destina-
tion. Största andelen företagare som känner till projektet väl eller mycket väl finns i de 
Tre dalarna, dvs. Bydalen, Vemdalen och Funäsdalen. Det var också en förhållandevis 
stor andel av turismföretagarna på dessa destinationer som kände till vem den lokale 
projektledaren var. Detta pekar på att förankringsarbetet fungerat relativt väl på dessa 
destinationer. 

Av intresse i sammanhanget är att strategigruppen verkar ha varit speciellt aktiv i Fu-
näsdalen -  och att även företagarföreningen på orten verkar ha varit aktiv i förankringen 
av projektet. 

 52



Lokal utveckling av turistdestinationer 

Det stora mönstret är att det var mycket få företagare utanför den lilla grupp som var 
medlemmar i strategigrupperna som deltog i någon form av projektanknuten verksam-
het. En viss variation finns dock: i Funäsdalen och Krokom var antalet relativt stort.  

Andelen som upplever att de haft ett inflytande över projektet är störst i Funäsdalen, 
Vemdalen och Bydalen. Detta pekar på att förutsättningarna för ett projektägande är 
störst på dessa destinationer. Den största andelen turismföretagare som ansåg sig ha stor 
kännedom om den strategi som arbetades fram i den lokala strategigruppen finns i de 
Tre Dalarna. Andelen som ansåg att strategin pekar ut det som är viktigast att utveckla 
är också störst i dessa destinationer. Dessutom finns den största andelen företagare som 
dels anammat den strategi som utvecklades under projektet och dels anser att projektet 
fått till följd ett förbättrat samarbetsklimat i de Tre Dalarna.  

På det stora hela visar enkäten att projektet inte haft någon större betydelse för turismfö-
retagarnas syn på turismen. För det stora flertalet turismföretagare har också projektet 
inte inneburit några större förändringar i verksamheten. De flesta verkar fortsätta som 
vanligt. Andelen som förändrat verksamheten på grund av projektet är dock störst i Fu-
näsdalen, Vemdalen och Bydalen. Andelen företag som tagit till sig och anammat den 
strategi som utvecklades under projektet är också störst på dessa destinationer. Största 
andelen turismföretagare som känner till att någon tagit över destinationsutvecklingsan-
svaret finns på samma destinationer. Det sista pekar på att ett ”Destination Manage-
ment” finns - eller håller på utvecklas – på dessa destinationer. 

Andelen företagare som har en positiv åsikt om Turism 2000 projektet som en modell 
för destinationsutvecklingsprojekt är också relativt stor i de Tre Dalarna – även om den 
stora spridningen i svaren på frågan om projektets effektivitet gör dessa svar svåra att 
tolka. Sammantaget pekar enkätsvaren på att de bästa förutsättningarna för att Turism 
2000 projektet har initierat en process som fortsätter finns i de Tre Dalarna. Projektet 
verkar alltså ha fallit i förhållandevis god jord på dessa tre destinationer. För de övriga 
undersökta destinationerna verkar projektet ha haft liten påverkan och får därför betrak-
tas som ett relativt misslyckande. (Resultaten av hela enkätundersökningen redovisas i 
bilaga 2). 
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Jämförelse med tidigare forskning 

En utgångspunkt för den uppföljning av Turism 2000 projektet som genomförs i denna 
studie är att den är ett inslag i en kontinuerlig lärcykel, vars mål är att öka kunskapen 
om organiserad destinationsutveckling. En jämförelse med resultat från studier med 
likartade ambitioner är ett viktigt inslag i en sådan kontinuerlig lärcykel.  

Hull och Hjern (1987) gör en studie av hur stöd ges till småföretagssektorn i olika regi-
oner i Tyskland – hur implementeringsstrukturen1 för sådant stöd ser ut och vilka regio-
nala variationer som finns. Grundantagandet är att skillnader i regionala assistansstruk-
turers sammansättning och funktion har betydelse för hur effektivt detta stöd ges till 
sektorn. I förlängningen förutsätts detta leda till regionala skillnader i småföretagssek-
torns sysselsättning. 

Hull och Hjern finner också att detta grundantagande får stöd. Sysselsättningsdata pekar 
på att småföretagsstödet förmedlas effektivare i vissa regioner jämfört med i andra. En 
närmare analys av orsakerna till skillnaderna pekar på betydelsen av en aktiv mellan-
hand mellan den struktur av aktörer som på ett eller annat vis erbjuder stöd till företagen 
i småföretagssektorn och företagen själva i denna sektor. Genom att uppsöka företag för 
att få ett grepp om deras problem samt genom sin kunskap om stödsystemet och dess 
regler finna vägar att mobilisera stöd som matchar småföretagarnas problem, kan den 
aktiva mellanhanden fungera som en ”samhällentreprenör” och effektivisera det samla-
de stöd som ges till småföretagssektorn. 

Dessutom pekar analysen på behovet av en mellanhand som kan erbjuda ett komplext 
stöd till småföretag. I djupintervjuer fann man att de problem som företagen brottades 
med hade flera bottnar. Det som i förstone definierades som ett marknadsföringspro-
blem visade sig vid närmare analys vara en fråga om produktutveckling, personalled-
ning mm. Detta tolkades som ett behov av en mellanhand som har förmåga att sätta 
samman ett komplext stöd för att möta företagens komplexa problembild. Detta ställs i 
kontrast till den specialisering som finns även i assistansstrukturen, där olika aktörer 
står för olika, på förhand avgränsade former av stöd. 

I en studie av effekterna av EU finansierat stöd till turismsektorn på Bornholm kommer 
även Bull (1999) fram till att en aktiv mellanhand är av stor betydelse för effektueringen 
av detta stöd. Det viktigaste skälet till detta behov av en aktiv mellanhand, enligt Bull, 
står framförallt att finna i stödsystemets snåriga regelverk eller komplexitet. I den små-
företagsdominerade turismbranschen är detta ett hinder, eftersom företagarna varken har 
den tid eller det kunnande som krävs för att effektivt ansöka om det stöd som de skulle 
kunna få. Bull gör också en åtskillnad mellan mellanhänder (meditors) och utvecklare 
(developers) när hon diskuterar implementeringsstrukturens funktion. I mellanhandens 
uppgift ingår att behärska regelapparaten och hjälpa till när företag söker samhällets 

                                                 
1 Hull och Hjern kallar denna specifika form av implementeringsstruktur för assistansstruktur.  
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stöd i olika former.  I utvecklarens uppgift ingår att aktivt stödja nytänkande och pro-
jekteffektivitet.2  

Betydelsen av en aktiv mellanhand/”samhällsentreprenör” är också tydlig i Turism 2000 
projektet. Framförallt i början av projektet, då resurser mobiliseras och en prioritering 
görs mellan olika alternativ. Den aktör som hade denna roll var representanten för Läns-
styrelsen, som genom sin insikt i det stödsystem som kan användas för att stödja tu-
rismutvecklingen i regionen samt som genom sina kunskaper om de institutionella reg-
ler som begränsar och möjliggör stöd av olika former, kom att vara en nyckelperson vid 
mobiliseringen av de finansiella resurser som projektet förfogar över. Just rekryteringen 
av finansiella resurser måste ses som en stor framgång för projektet som helhet.  

Länsstyrelserepresentantens roll som samhällsentreprenör i projektet kom även till ut-
tryck genom hans kraftfulla betoning av den lokala nivåns betydelse för all turismut-
veckling. Detta  kom att prägla utformningen av Turism 2000 projektet som helhet ge-
nom att utgöra basen i den projektskiss som bifogades ansökan om EU finansiering.  

Ett problem i Turism 2000 projektets fall var att rollen som mellanhand i ett senare ske-
de av projektet kom att hamna på de lokala projektledarnas axlar samtidigt som de dels 
saknade tillräckliga insikter i stödsystemens sätt att fungera och dels inte hade tillgång 
till nödvändiga kontaktnät i det administrativa stödsystemet. Det gjorde att de inte kun-
de fungera som den aktive förmedlare av stöd som beskrivs av Hull och Hjern. Deras 
roll kom därmed att mer likna den utvecklarroll som Bull beskriver – med en väsentlig 
skillnad - att den projektledarkompetens som krävs för denna roll i stort sett saknades 
hos de personer som rekryterats som lokala projektledare. En projektledarutbildning 
genomfördes därför parallellt med strategiarbetet för att åtgärda denna kompetensbrist.  

Lokal mottagarkapacitet  

Carlsson (1992, 1993) analyserar två försök att stimulera till lokal utveckling i glesbyg-
den. I båda fallen är bakgrunden till de båda utvecklingsförsöken  en pågående utflytt-
ning från och utarmning av samhällsservicen. En central idé i båda utvecklingsförsöken 
är att utvecklingen skall vara baserad på lokal mobilisering snarare än på central styr-
ning.  

I det ena försöket – Framtidsbyförsöket  – fanns dock vissa förutbestämda ramar för 
projektverksamheten. Glesbygdsverket hade identifierat tre centrala förhållanden som 
behövde utvecklas för att öka glesbygdssamhällens attraktivitet: boende, service och 
sysselsättning. Hur dessa områden skall utvecklas mer precist lämnas dock åt aktörerna 
ute i byarna att definiera. I det andra försöket – Östra Norrbotten projektet (ÖN projek-
tet) – gjordes inte någon som helst förutbestämning av vad som var viktigt att utveckla. 
Det lämnades helt åt aktörerna ute i byarna att bestämma om. Ett antal byar fick vardera 
300 000 Skr att finansiera utvecklingsansträngningar med.  

                                                 
2 Bull urskiljer också ytterligare två roller som aktörer i implementeringsstrukturen har: gate-keeper 
och bread-winner. Gate-keepern skall se till att alla formella föreskrifter för ansökningar är uppfyllda. 
Bread-winnerns roll är att lobba för stödresurser av olika slag.  
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Av uppföljningen av båda projektet drar Carlsson slutsatsen att samma grundförutsätt-
ningar kan resultera i mycket olika verksamheter lokalt, beroende på skillnader i de lo-
kala systemen. Carlsson diskuterar detta i termer av skillnader i lokal mottagningskapa-
citet.  

En aspekt av denna lokala mottagningskapacitet som Carlsson pekar på är om det finns 
någon – mer eller mindre - organiserad verksamhet i samhällena som kan använda med-
len för något visst ändamål. Skillnader i detta avseende – och i den verksamhet som 
projektet ”fasas in i” gör att resultatet blir helt olika i olika samhällen. Den organiserade 
verksamheten kan vara av olika slag. T.ex. kan det vara fråga om ett behov som varit 
föremål för diskussioner i byarådssammanhang och som man ser en möjlighet att åtgär-
da med hjälp av de resurser som ett uppifrån kommande utvecklingsprojekt erbjuder. 
Eller så kan det vara fråga om en aktiv kommun som utnyttjar dessa resurser för att för-
verkliga något som diskuterats i kommunala sammanhang.  

En annan aspekt av mottagarkapaciteten som Carlsson pekar på är de lokala kulturella 
förutsättningarna. Han finner att de resurser som erbjuds genom ett utvecklingsprojekt 
används förhållandevis effektivt i samhällen med en utvecklad företagarkultur. I sam-
hällen utan sådan kultur är effektiviteten i resursutnyttjandet mycket lägre - i ett samhäl-
le som han följer upp och där den lokala företagarkulturen är outvecklad används ut-
vecklingsmedlen till att köpa T-shirts med, medan samma tilldelade medel i ett samhälle 
med utvecklad företagarkultur resulterar i nyetableringar av företag. 

Betydelsen av mottagarkapaciteten är också något som framkommer som viktigt i Tu-
rism 2000 projektet. I de destinationer som inte har någon större grad av turistisk tradi-
tion, och där det inte finns en självklar Destination Captain, blir spåren av projektet 
mycket grunda. Speciellt Norra Jämtland utmärkte sig i det sammanhanget på så sätt att 
den lokala strategigruppen – och därmed basen för den tänkta förankringen – upplöste 
sig själv och projektledaren valde att gå vidare med en handfull enmansföretagare vilka 
inriktades på att presentera sina produkter i form av katalogsidor eller s k produktblad 
att användas i säljledet.  

Lokalt engagemang 

Carlsson finner att lokalsamhällets stöd för den organisation som tar emot och admini-
strerar de tilldelade medlen är av stor betydelse för hur medlen kommer att användas. 
Är detta stöd stort blir också engagemanget i projektverksamheten stort. I samhällen 
med ett litet stöd för den mottagande organisationen får utvecklingsprojektet å andra 
sidan karaktären av ett slutet system som samhällsinnevånarna i gemen inte tycker berör 
dem. Carlsson finner också i sina uppföljningar av utvecklingsprojekt att ett begränsat 
lokalt engagemang gör att projektens långsiktiga effekter begränsas.  

Detta är något som kan ses som ett grundläggande problem på många av destinationerna 
som ingick i Turism 2000 projektet. Enkätundersökningen gav vid handen att projektet 
inte lyckats mobilisera något brett engagemang för det utvecklingsarbete som pågick.  
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I den ursprungliga beskrivning av implementeringsfunktioner som Hjern och Porter 
(1993) presenterar ingår fyra sådana funktioner: (1) problemdefinition, (2) prioritering 
mellan olika handlingsalternativ, (3) resursmobilisering, samt (4) utvärdering av resul-
tat. Samtidigt betonas att urvalet och utformningen av implementeringsfunktioner måste 
anpassas till det policyproblem som studeras. I studien av stödet till småföretag utgår 
Hull och Hjern (1987) från tre funktioner: (1) problemdefinition (2) resursidentifiering, 
och (3) resursmobilisering.  

I och med utelämnandet av utvärderingsfunktionen tonades också lärcykeln ner i Hulls 
och Hjerns studie. I Carlssons (1993) studie betonas däremot att utvärderingen är en 
viktig funktion i organiserade utvecklingsprojekt. Framförallt därför att den är basen för 
en lärcykel – som i sin tur är basen för en organisatorisk medvetenhet.  

Av samma skäl betonas utvärdering som en väsentlig implementeringsfunktion i före-
liggande studie. Den ses som basen för ett medvetet organisatoriskt beteende på destina-
tionsnivå. Analysen av Turism 2000 projektets profil pekar på en brist i detta avseende 
på de flesta av de ingående destinationerna. Det finns inte någon utvecklad lokal utvär-
deringsfunktion som kan fungera som bas för ett lokalt lärande.  

Den betoning av förankringsfunktionen som en väsentlig implementeringsfunktion som 
görs i denna studie är ett komplement till Hulls och Hjerns grundmodell. Det är också 
ett komplement till Carlssons modell för analys av utvecklingsprojekt. Denna betoning 
motiveras av att valet av de implementeringsfunktioner som används vid analys skall 
vara anpassade till det som analyseras. Förankring förutsätts vara en nyckelaktivitet i 
mobiliseringsförsök, då man försöker ”få med sig” så många aktörer som möjligt i en 
gemensam utvecklingsansträngning. Speciellt viktig blir funktionen då utvecklingen 
förutsätts bygga på en accepterandet och anammandet av en gemensam strategi.  

I den analys som görs av spåren av projektet framstår också denna kompletterande im-
plementeringsfunktion som avgörande. Implementeringens brister var i hög grad för-
ankringsrelaterade.  

Beslutslänkarna 

I en klassisk implementeringsstudie analyserar Pressman och Wildavsky (1973) vad 
som hände med ett byggprogram som var avsett att skapa sysselsättningstillfällen för 
arbetslösa i minoritetsgrupper i USA. Effekterna av programmet var mycket nedslående. 
Framförallt var antalet nya arbetstillfällen som skapades genom projektet närmast för-
sumbart. I analysen pekar Pressman och Wildawsky på komplexiteten i den beslutsked-
ja som rörde programmets implementering som en avgörande faktor. Besluten bildade 
en kedja från det övergripande beslutet ner till den faktiska verksamheten ute på 
byggarbetsplatserna. I varje länk i denna kedja av beslut kunde små avvikelser före-
komma – som när de summerades ihop blev en stor kumulativ avvikelse från det som 
ursprungligen planerades.  

Denna idé om misslyckandet som resultatet av en kumulativ avvikelse har haft stor be-
tydelse för implementationsforskningen allt sedan Pressman & Wildavskys rapport pre-
senterades. Den är basen för ett råd till policyutformare som ekar i implementationslitte-
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raturen med en ”klassisk” liberal-demokratisk utgångspunkt: beslutsfattarna skall se till 
att antalet länkar i implementationskedjan minimeras. 

I Turism 2000 fallet var inte långa och komplexa beslutskedjor något större problem. 
Beslutskedjan var snarare mycket kort. Problemet var snarare att länken till den faktiska 
verksamheten på turismföretagens nivå gjordes för svag.  

Ett annat klassiskt implementationsproblem som Turism 2000 fallet pekar på är också 
bristen på valid teori om orsak-verkan (jmf Hogwood and Gunn 1984, Rothstein 1994).  

Det finns vissa övergripande principer för hur man skall bedriva utvecklingsprojekt i 
allmänhet. Kärnan av sådana principer har i den här studien betecknats som det ”moder-
na utvecklingsparadigmet”. Men förutsättningarna för framgångsrik organiserad desti-
nationsutveckling är fortfarande ett relativt outvecklat forskningsområde. Den uppfölj-
ning av Turism 2000 projektet som genomförs i den här studien är avsedd att ge ett bi-
drag till detta forskningsområde. Det som framförallt framgår av uppföljningen är att 
tillämpningen av det ”moderna utvecklingsparadigmet” måste göras situationsanpassat. 
Det framgår också att den lokala mottagarkapaciteten är central för sådan situationsan-
passning. Det är med utgångspunkt i denna betoning av mottagarkapaciteten som en 
central variabel som en situationsanpassad orsak-verkan teori kan utvecklas. 

Underifrånperspektiv  

I implementeringslitteraturen har hävdats att en förutsättning för framgångsrik imple-
mentering är att bilden av vad som skall åstadkommas och vilka problemen är som man 
vill åtgärda är valid. Man bör därför utgå från problem och förutsättningar ute ”på fäl-
tet” och sedan arbeta sig bakåt i implementeringsstrukturen till dess man formulerat den 
övergripande policyn för en utvecklingsinsats – samt utformat villkoren för de olika 
aktörerna i implementeringsstrukturen (Elmore 1979)  

En analys av turismföretagares problemupplevelser och vad de ser som det väsentliga 
att åtgärda för att turismen på den destination där de är verksamma skall utvecklas är i 
det sammanhanget en viktig utgångspunkt för ett destinationsutvecklingsprojekt. Det 
innefattar även de hinder och förutsättningar för destinationssamverkan som företagarna 
själva uppfattar som väsentliga. 

Någon systematiserad sådan analys görs ej som utgångspunkt för Turism 2000 projek-
tet. Det kan till en del förklara den brist på engagemang i och intresse av projektet som 
enkäten visar på – och i förlängningen de förankringsproblem som hela projektet är för-
knippat med.  

I den analys av turismföretagares föreställningar om utvecklingshinder som Bull (1999) 
gjorde på Bornholm, framgår att dessa hinder kan kategoriseras i olika huvudtyper. Fle-
ra hinder som nämndes frekvent var av typen exogena, dvs. sådana som ligger utanför 
turismnäringen på destinationen. I Bornolms fall nämndes skatteförutsättningar, de eko-
nomiska förhållandena i Tyskland och Sverige, samt det geografiska läget som exempel 
på sådana exogena hinder. Andra hinder är av typen endogena. Dvs. de har med turism-
näringen på destinationen att göra. Dessa är också hinder som det är mer eller mindre 
realistiskt att arbeta med i ett destinationsutvecklingssammanhang. Bland de endogena 
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hindren som nämns kan man urskilja tre huvudtyper: (1) Aktörsrelaterade hinder. De 
hinder av denna typ som nämns i studien är bristande samarbets- och innovationsförmå-
ga hos turismföretagarna. (2) Produktrelaterade hinder. De hinder av denna typ som 
nämns är låg standard på de produkter som erbjuds turisterna, samt bristen på icke-
säsongsattraktioner. (3) Strukturhinder. Till denna typ av hinder hör bristen på sam-
manhållande organisationsstruktur samt överkapacitetsproblem.  

Att dessa hinder är upplevda av företagen i turismnäringen ger stöd till relevansen av 
Turism 2000 projektets allmänna inriktning. En ambition med projektet är ju att förbätt-
ra förutsättningarna för destinationssamverkan. En annan ambition är att bidra till nya 
turismprodukter. En tredje ambition är att genom projektet bidra till formeringen av en 
övergripande destinationsstruktur, med uttalade roller i destinationsutvecklingsan-
strängningarna, samt en gemensam destinationsstrategi som bas för olika aktörers verk-
samhet.  

Ett grundläggande problem som enkäten visar på är att man inte når ut med projektet, så 
att dessa ambitioner kan få fäste bland turismföretagarna i gemen ute på destinationerna 
– med undantag för i de Tre Dalarna. Analysen visar också på att det var i själva imple-
menteringen av ambitionerna som problemen uppstod. Det var i implementeringspro-
cessen som de stora förväntningarna kom att reduceras till att bli små effekter. 
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Slutsatser och diskussion 

I bakgrunden till denna studie ingår antagandet om att behovet av en organiserad desti-
nationsutveckling blir allt större i takt med att den industriella utvecklingen gör att tu-
rismen blir allt viktigare som näring och att konkurrensen i turismsektorn ökar. Hur en 
sådan destinationsutveckling skall organiseras är en öppen fråga och ett forskningspro-
blem. En utgångspunkt är det ”moderna” utvecklingsparadigm som vuxit fram under 
senaste decennierna. I detta utvecklingsparadigm ingår principerna om utveckling ge-
nom partnerskap, genom lokalt engagemang och fokus, genom processinitiering och 
genom kontinuerligt – och regionalt - lärande. Dessa principer är dock så vida och gene-
rella att de möjliggör olika varianter på temat ”modernt” utvecklingsprojekt. Det inne-
bär att försök att stimulera destinationsutveckling kan göras på många olika vis i prak-
tiskt handlande. Det innebär också att det finns behov av att följa upp erfarenheterna av 
olika utvecklingsprojekt med olika särdrag för att reflektera över möjligheter och förut-
sättningar för olika former av organiserad destinationsutveckling. 

Turism 2000 projektet representerar en variant av organiserad destinationsutveckling 
baserad på det ”moderna” utvecklingsparadigmet. I de ambitioner som låg till grund för 
projektet fanns alla de principer för hur utvecklingsprojekt skall bedrivas som ingår i det 
”moderna” utvecklingsparadigmet. Det baseras också på ett förhållandevis välkänt kon-
cept för destinationsutveckling i en situation när behovet av destinationsutveckling hela 
tiden ökar. Detta gör att det blir intressant att följa upp erfarenheterna av projektet, för 
att på så vis kunna se såväl svagheter som styrkor i det koncept det bygger på. 

Ett särpräglande drag i Turism 2000 projektets upplägg är att det lokala utvecklingsar-
betet baseras på ett utvecklingskoncept som hämtat många idéer från företagsekono-
miskt strategitänkande. En lokal strategigrupp får i uppgift att utveckla en strategi för 
destinationens utveckling som baseras på en analys av omvärldsförändringar och desti-
nationens förutsättningar. Denna strategi är sedan tänkt att fungera som ett paraply för 
all turismverksamhet på destinationen. 

Slutsats 1: Utvecklingskonceptet är tveksamt. 

Ett resultat av den enkätstudie som genomförs i denna uppföljning är att det tillämpade 
utvecklingskonceptet är tveksamt som generell policy för destinationsutveckling. Fram-
förallt därför att man inte nått ut med projektet och lyckats engagera turismföretagarna 
på bred basis ute i de turistiska produktionssystemen i regionen som helhet. Men pro-
jektet verkar ha fungerat som ett slutet system. Utanför strategigrupperna har projektet 
lämnat mycket få och grunda spår.  

Slutsats 2: Problemet ligger i förankringsfunktionen 

Botten-upp-principen är den grundläggande principen för förankring i modernt admi-
nistrativt tänkande. Genom att utgå från de lokala aktörernas problemupplevelser och ge 
dem möjlighet till inflytande över projektets mål och medel, vill man också lägga grun-
den till ett lokalt engagemang och ett lokalt ”projektägande”.  
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Botten-upp principen var också central för Turism 2000 projektets organisering och 
genomförande. En analys utifrån de implementeringsfunktioner som presenteras av 
Hjern pekar dock på att projektet som helhet har karaktären av ett uppifrån-ned projekt. 
Det lokala inflytandet lyser med sin frånvaro i behovsidentifieringsfunktionen, priorite-
ringsfunktionen, resursmobiliseringsfunktionen och uppföljningsfunktionen.  

Det lokala inflytandet finns däremot företrätt i förankringsfunktionen – samtidigt som 
det stora problemet finns just i denna funktion och hur den organiserats. Det centrala i 
organiseringen av denna funktion är en lokal strategigrupp. Medlemmarna av denna 
grupp är avsedda att representera olika intressentgrupperingar ute på destinationerna. De 
förutsätts förankra strategiarbetet och den resulterande utvecklingsstrategin ute i ”sina” 
respektive intressentgrupperingar.  

Den lokala projektledaren hade också en nyckelroll i förankringsfunktionens organise-
ring. Han/hon var tänkt att fungera som en samlande kraft i det lokala strategiarbetet 
och vara aktiv i den ”inre marknadsföringen” av projektet på den egna destinationen. 
Att notera är att den lokala projektledaren är anställd av centrala projektledningen – som 
också är JHTFs ledning. Det innebär att han/hon är underställd denna projektledning 
och därmed ingår i en organisation som inte självklart har sina egentliga rötter i destina-
tionens företagspopulation.  

Sammantaget kan organiseringen av förankringsfunktionen åskådliggörs enligt figur 3 
nedan.. 

              

JHTF/Central projektledning

Lokal strategigrupp

Destinationens företagspopulation

 
              Figur 2: Organiseringen av förankringsfunktionen 

Enkätsvaren pekar på att förankringsfunktionen inte fungerat som tänkt. Åtminstone 
inte som helhet i regionen. För det stora flertalet företag i regionen har kontakten med 
projektet varit marginell – och som följd av detta har projektet inte heller fått speciellt 
djupa spår i företagens tänkande och görande.  

I förlängningen pekar detta på betydelsen av att överväga och utforma just förankrings-
funktionens organisering som en nyckel till effektiv organisering av destinationsutveck-
lingsprojekt.  

 61



Lokal utveckling av turistdestinationer 

 

Slutsats 3. Bred lokal företagssamverkan gör förankringsfunktionen problematisk 

En grundföreställning bakom den uppföljning av effekterna som görs i denna studie är 
att en lokal företagssamverkan är viktig i ett destinationsutvecklingsperspektiv. De lo-
kala företagen är huvudkomponenterna i det turistiska produktionssystemet. Det är i 
huvudsak de som producerar den turistiska produkt som turisten konsumerar när 
han/hon besöker destinationen.  

I princip ingår alla kategorier av företag ute på en destination i detta produktionssystem. 
En avgränsning som gjorts i denna studie är dock att spåren av projektet framförallt 
söks i populationen av företag med en turistisk verksamhet.  

En slutsats som kan dras av resultaten av enkätstudien är att en betoning av en bred fö-
retagssamverkan som en bas för destinationsutveckling gör förankringsfunktionens or-
ganisering speciellt problematisk. Det visar sig nämligen att projektet i huvudsak enga-
gerade de turistiska kärnföretagen, dvs. de med mer än 50 % turistisk verksamhet. Utan-
för denna turistiska kärna är kännedom, deltagande, inflytande och påverkan på tanke 
och handling av närmast marginell betydelse.  

I förlängningen innebär detta att organiseringen av förankringsfunktionen måste göras 
på ett sätt som förbättrar möjligheten att skapa intresse, engagemang och acceptans för 
de mobiliseringsansträngningar som görs i ett destinationsutvecklingsprojekt även bland 
företagen utanför den turistiska kärnan. Detta ställer i sin tur stora krav på medlemmar-
na i de lokala strategigrupperna. Det är i huvudsak deras aktivitet och förutsättningar att 
”sälja” projektet bland olika kategorier av företag som avgör om det skall finnas ett brett 
upplevt projektägarskap på destinationerna eller inte.  

Slutsats 4: Under vissa förhållanden kan utvecklingskonceptet fungera  

Samtidigt som resultaten av projektets effekter på regionnivå är rätt nedslående, är bil-
den inte helt svart. På några av destinationerna visar enkätuppföljningen att det tilläm-
pade konceptet för destinationsutveckling har fungerat relativt sett bättre än på andra. 
Det gäller framförallt i de Tre Dalarna, dvs. Bydalen, Vemdalen och Funäsdalen. 

Det pekar på att förankringsfunktionen fungerat relativt väl på dessa destinationer. Det 
pekar också på behovet av en situationsanpassningsansats när destinationsutvecklings-
projekt planeras och genomförs. Vilka förhållanden som man bör beakta vid organise-
ringen av ett destinationsutvecklingsprojekt är inte helt klara genom den uppföljning 
som görs i denna studie. Några hypotetiska förutsättningar kan man dock sluta sig till:  

Av enkäten framgår att deltagandet i det lokala strategiarbetet är förknippat med en stor 
acceptans av resultatet av detta arbete. Det bör betyda att förankringsproblematiken un-
derlättas om en stor andel av företagspopulationen på en destination deltar i utveck-
lingsarbetet och kan påverka detta. Detta innebär i sin tur att destinationens relativa stor-
lek, mätt i antalet företag som ingår i produktionssystemet, har betydelse för förank-
ringsproblematiken. Två av Dalarna – Bydalen och Vemdalen – är också förhållandevis 
små destinationer (jmf tabell 5), vilket kan ses som bidragande till projektets relativa 
framgången på dessa destinationer.  
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Den geografiska utsträckningen på destinationen är också betydelsefull. Inte minst där-
för att en stor spridning innebär långa resor till och från strategigruppsarbetet. I Turism 
2000 projektets upplägg innebar detta ett speciellt problem också av det skälet att resor-
na bekostades av strategigruppsmedlemmarna själva. 

Funäsdalen är en förhållandevis stor destination. Trots detta visar enkäten att projektet 
varit relativt framgångsrikt på denna destination. Ett förhållande som kan antas ha bety-
delse för denna relativa framgång är den legitimitet som den lokala projektledaren har. 
Detta är i och för sig inte något som kan utläsas ur enkätsvaren, men den lokale projekt-
ledaren på destinationen är en välkänd och ledande profil i det lokala turistiska produk-
tionssystemet.  

Detta kan ses som speciellt viktigt eftersom åsikterna om det utvecklingskoncept som 
tillämpades är så varierande. En betydande grupp av turismföretagarna är av åsikten att 
projektet är ett ”pratprojekt”, samtidigt som det också finns en betydande grupp som 
anser att det är ett effektivt sätt att utveckla en destination. Legitimiteten hos den lokala 
projektledaren kan i det sammanhanget vara den faktor som får effektivitetsåsikten att 
väga tyngst – och därmed ge tyngd åt hela utvecklingsarbetet.   

En grundföreställning bakom organiseringen av förankringsfunktionen i Turism 2000 
projektet är att ett litet antal strategigruppsmedlemmar skall utveckla en strategi som 
företagare – och andra aktörer – utanför strategigruppen skall acceptera och anamma.  

Detta pekar på destinationens organisatoriska mognad som en förutsättning för lyckad 
projektförankring med det koncept som tillämpades. Med organisatorisk mognad menas 
att det finns ett betydande antal företag ute på destinationen som ser denna som en vir-
tuell organisation och som uppfattar att en företagssamverkan är basen för destinations-
utveckling. En sådan organisatorisk mognad är en grundförutsättning för att företag 
utanför den lilla grupp som deltar i strategiarbetet skall acceptera att inordna sig i en 
helhet som definieras genom strategiarbetet. 

Slutsats 5: Partnerskapets akilleshäl 

I den inledande presentationen av det ”moderna utvecklingsparadigmet” angavs organi-
satorisk samverkan eller ”partnerskap” som en viktig komponent i detta paradigm. Vi 
refererade där till några författare som visat på fördelar med ett sådant partnerskap i 
samband med utvecklingsprojekt på samhällsnivå. 

I vår studie av Turism 2000-projektet har vi också pekat på klara inslag av partnerskap. 
Framför allt har ett sådant varit tydligt under projektets inledande fas som bestått i 
grundläggande utformning av projektets inriktning och organisering. Allra störst bety-
delse har partnerskapet haft i samband med finansieringen av projektet. 

Efter att ha konstaterat det relativt mediokra resultatet av projektansträngningarna med 
tanke på de spår det lämnat efter sig på de destinationer eller geografiska områden som 
varit involverade finns det anledning att ta upp en kritisk diskussion kring om detta ned-
slående resultat i någon mening kan hänföras till partnerskapsfrågan. 

Den stora styrkan i ett partnerskap sägs vara att finna i den kraftsamling som kan erhål-
las genom att ett antal organisationer eller institutionella aktörer samordnar sina resurser 
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för ett visst bestämt ändamål. I fallet Turism 2000 skulle vi vilja hävda att denna effekt 
har uteblivit. 

Vår förklaring till att så är fallet är följande: Det första och kanske avgörande skälet är 
att det viktigaste partnerskapet aldrig kom att upprättas, nämligen det mellan gruppen 
institutionella aktörer på länsnivå vilka iscensatte projektet och de aktörer på lokal nivå 
vilka skulle genomföra det konkreta utvecklingsarbetet. Det närmaste, åtminstone i 
geografisk bemärkelse, man kan sägas ha kommit en sådan partnerrelation är avtalet 
med de kommuner, inom vars gränser de olika destinationerna är belägna, om att dessa 
skulle ge ett bidrag om 150 tusen SEK för sin(a) destination(er) till den samlade pro-
jektbudgeten. I och med detta verkar kommunerna ha ansett sig gjort tillräckligt för pro-
jektet. 

För det andra bidrog visserligen Länsstyrelsen, Almi, JHTF, Landstinget, LAN, Länets 
kommuner, Sveriges Turistråd och i viss mening också Mitthögskolan och ETOUR med 
ekonomiska och personella resurser till att projektet kunde komma till stånd men dessa 
bidrag var i flera fall symboliska eller mer eller mindre kopplade till varje partners 
egennytta och därmed kraftigt villkorade. 

Utan att vara alltför konspirerande menar vi att det är möjligt att finna en hel del egenin-
tresse hos var och en av medlemmarna i det länsövergripande konsortiet. Således kan vi 
anta att länsstyrelsen ville visa sin förmåga att ”ro hem” så mycket som möjligt av de 
EU-medel som vid den här tidpunkten hade blivit tillgängliga efter Sveriges inträde i 
EU. ”Ju större summa sådana medel desto bättre”. 

JHTF som står som initierare av projektet befann sig vid den tidpunkt när idén till pro-
jektet dök upp i en besvärlig finansiell situation. Man var i akut behov av ekonomiska 
resurser för att klara kostnaderna för sitt kansli och sin personal – resurser som ”ägarna” 
till organisationen själva inte kunde ställa upp med. En lösning var alltså att få dessa 
resurser via ett eller annat större projekt för vilket JHTF kunde stå som huvudman och 
projektansvarig. Att dessutom kunna formulera ett sådant projekt så att det kunde ses 
som strategiskt för länets turistiska utveckling passade utmärkt ihop med JHTFs roll 
som länsturismorganisation. 

Länsarbetsnämndens, LANs, insatser för projektet måste ses som ovärderliga ur finansi-
eringssynpunkt. Utan dess bidrag till den av EU krävda nationella offentliga finansie-
ringsdelen skulle projektets budget ha landat på en nivå med åtföljande verksamhet som 
knappast hade haft några som helst likheter med det projekt som blev Turism 2000. 
LANs intresse av att såväl skapa ett destinationsutvecklingsprojekt som att utveckla en 
strategi för länets turismutveckling får emellertid anses som relativt ringa, liksom dess 
kompetens att i övrigt bidra till en sådan utveckling. LAN var och förblev därmed en 
”sleeping partner” i projektet, genom att deras finansiella insatser till mycket liten del 
kunde tillgodogöras Turism 2000 som ett destinationsutvecklande projekt. 

Landstinget valde redan i ett tidigt skede av projektdiskussionerna att helt ställa sig 
utanför projektet. Det mest troliga skälet till detta val står att finna i att man inte kunde 
se några direkta vinster eller fördelar som mer direkt kunde kopplas till den egna regul-
jära verksamheten. 
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Almis och Sveriges Turistråds insatser verkar inte ha gett några mer påtagliga bidrag till 
projektet annat än möjligen på ett mer symboliskt eller allmänt legitimerande plan. 

Mitthögskolans liksom ETOURs insatser avsågs att bestå i att fortlöpande tillföra pro-
jektet kompetens. I viss begränsad utsträckning skedde också detta, men knappast i den 
form att det stöttade eller vägledde det konkreta projektförloppet. 

En slutsats som kan dras är att även om det länsvisa konsortium som figurerar bakom 
Turism 2000 projektet ”på papperet” ser ut som ett imponerande partnerskap till stöd för 
en på länsnivå sammankopplad och lokalt distribuerad utveckling av länets turism, så  
är dess kraft som turismutvecklare i verkligheten långt ifrån lika imponerande. Detta 
framkommer inte minst av den uppföljning som görs i denna studie. Lite tillspetsat kan 
man säga att projektet räddade länsturismorganisationen fram till nästa projektfinansie-
ring och att länsstyrelsen kunde räkna hem ett antal miljoner från EU-kassan. 

Av de 13 destinationer som inledningsvis omfattades av projektet verkar det enligt vår 
bedömning vara en som har haft en mer påtaglig nytta av projektet, nämligen Funäsda-
len. Även Bydalen och Vemdalen har visat klara tecken på positiva responser på projek-
tet. Vad projektet betytt för dessa båda destinationers fortsatta utveckling är däremot 
mindre klart. På alla övriga destinationer verkar projektet ha passerat mer eller mindre 
obemärkt. 

Givet det ovan sagda aktualiserar Turism 2000 projektet en problematik som har att 
göra med att dominerande eller överordnade organisationer tenderar att ta över s.k. 
”gräsrotsprojekt” och utforma eller påverka deras inriktning så att de passar dessa orga-
nisationers egna eller inre målsättningar. Selznicks (1965) studie TVA and the Grass 
Roots är en klassisk beskrivning av hur organisationer högre upp i den samhälleliga 
makthierarkin tar över ett utvecklingsprogram vars ambition från början var att starta en 
utveckling på ”gräsrotsnivå” dvs. tänkt att genomföras och styras av de (i TVA-fallet 
främst småjordbrukare) som projekten ytterst skulle vara till nytta för. I exemplet Tu-
rism 2000 tas inte något projekt över av kraftfulla institutionella aktörer – det formule-
ras redan från början av dessa men i namn av lokala aktörer. Detta s.k. partnerskap som 
kom att utgöra vad vi kallat länskonsortiet kom att styra projektet – medvetet eller 
omedvetet - i en riktning som utan större svårighet kan tolkas ligga i linje med de ingå-
ende organisationernas egenintressen. Destinationsutvecklingsprojektet Turism 2000 
kan i det perspektivet lika gärna ses som ett medel till att uppnå dessa institutionella 
aktörers egenintressen som ett mål att uppnå där regionala och lokala krafter förenas. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Den jämförelse med tidigare forskning som görs pekar på ett antal områden där analy-
sen av förutsättningarna för organiserad destinationsutveckling kan fördjupas.  

Alternativa förankringsfunktioners betydelse 

Den genomförda uppföljningen av Turism 2000 projektet pekar på att förankringsfunk-
tionen har en stor betydelse för framgången av ett destinationsutvecklingsprojekt. Av 
det följer att skillnader i organiseringen av denna förankringsfunktion och de problem 
och möjligheter som olika organiseringar är förknippade med är ett centralt område för 
fortsatt forskning om organiserad destinationsutveckling. 

Destinationsutveckling ur ett multiaktörsperspektiv 

Den multiaktörsansats som presenteras av Hjern (1987) och Hjern och Porter (1993) är 
ett sätt att undvika en överbetoning av enskilda utvecklingsprojekts betydelse. En hu-
vudpoäng med denna analysinriktning att samhällsförändring är ett resultat av flera ak-
törer som tillsammans driver utvecklingen. Enstaka organisationer försöker förändra de 
samhälleliga förutsättningarna, men deras åtgärder är bara inslag i den totala bilden av 
hur samhällförändringarna drivs framåt. Speciellt betonas att de offentliga aktörerna inte 
ensamma driver samhällsutvecklingen – som förutsätts i den Liberala modellen. Ofta är 
de inte ens de viktigaste aktörerna bakom sådan utveckling. Deras agerande måste sättas 
in i ett större perspektiv av samverkande och motverkande aktiviteter. På samma sätt 
betonar Carlsson (1993) att samhällsutveckling är svår att styra. De utvecklingsansatser 
som man gör bör snarare ses som försök att reglera samhällsutvecklingen. Man skall se 
aktiviteterna som sätt att försöka ”knuffa” utvecklingen i vissa riktningar.  

Destinationsutveckling är något av ett typexempel på utveckling genom multiaktörspå-
verkan. Olika aktörer – såväl offentliga som privata – kan förutsättas vara intresserade 
av att utveckla turismens förutsättningar på en viss destination. På många destinationer 
förekommer också försök att på olika vis och på eget initiativ utveckla destinationerna. 
En analys av sådana lokala försök till organiserad destinationsutveckling utan den pro-
jektram som Turism 2000 projektet medförde ger med den utgångspunkten en mer 
”vardagsnära” bild av organiserad destinationsutveckling än det udda och storskaliga 
försök som Turism 2000 står för.  

Den metod för analys av policyproblem som Hjern och Porter pekar på är avsedd att 
vara en modell för att avtäcka de krafter som finns bakom samhällsutveckling i det mul-
tiaktörsperspektiv de pekar på. Aspekter av denna analysinrikning är (1) att analysen 
skall utgå från de problem som aktörerna ”ute på fältet” själva upplever, samt (2) att 
implementationsstrukturen skall ”rullas upp” genom att man analyserar vilka aktörer 
som hjälpt till att problemlösningen. Genom en analys utifrån implementeringfunktioner 
kan man också se vilka roller och vilken betydelse som de olika aktörerna i implemente-
ringsstrukturen har.  
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Förutsättningar för destinationssamverkan 

I Turism 2000 projektet liksom i det ”moderna” utvecklingsparadigmet ses lokal före-
tagssamverkan som en nyckel till positiv destinationssamverkan. Samtidigt är sådan 
företagssamverkan betraktad som tämligen oproblematisk.  

Ett naturligt forskningsområde i ett destinationsutvecklingsperspektiv är därmed att ana-
lysera villkoren och förutsättningarna för sådan samverkan på en destination. En forsk-
ningsstrategisk ansats skulle dessutom vara att analysera dessa villkor och förutsätt-
ningar i ett destinationsutvecklingssammanhang – när principen om samverkan skall 
omsättas i samverkan i praktiken. Orsaken till detta är att samverkan rent allmänt har en 
positiv laddning – och att denna positiva laddning blir ifrågasatt först i ett sammanhang 
när principen om samarbete skall överföras i praktiskt handlande.  

De kulturella förutsättningarna för destinationsutveckling 

Destinationsutveckling är i mångt och mycket en fråga om kulturutveckling. Denna 
”mjuka” sida av destinationsutveckling är rätt lite beaktad i den destinationsutvecklings-
litteratur som finns. Sammantaget finns det en överbetoning av administrativ rationalitet 
som bas för utveckling i denna litteratur.  

I dagens organisationsutvecklingslitteratur har den kulturella dimensionen däremot fått 
allt större plats. Ser man destinationen som en form av organisation som skall utvecklas 
bör man därför också beakta de kulturella förutsättningarna.  

Institutionaliseringen av destinationssystemet 

I implementationsforskningen har framkommit att mottagarkapaciteten har en stor bety-
delse för framgången av ett utvecklingsprojekt. En aspekt av denna mottagarkapacitet är 
graden av organisatorisk mognad. En aspekt av denna är – i sin tur – graden av institu-
tionaliserad destinationssamverkan. Hur sådan institutionaliserad samverkan växer fram 
är i det sammanhanget en central forskningsfråga.  

Innovationsförutsättningar i ett destinationssystem 

Innovationer är viktiga i ett destinationsutvecklingsperspektiv. Av det följer att en ana-
lys av förutsättningar och villkor för innovationer i ett destinationsperspektiv är ett vik-
tigt forskningsområde.  

En sådan forskningsinriktning skulle också kunna ”korsbefruktas” med den forskning 
som finns om innovationer i nätverksstrukturer. Sådana nätverksstrukturer är själva ba-
sen för destinationen som ett produktionssystem.  

Partnerskap i samband med lokal turismutveckling 

Turistnäringen kan karaktäriseras av ett mycket småskaligt och svagt organiserat pro-
duktionsled i kombination med en relativt operativt aktiv politisk institutionaliserad 
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överbyggnad. Till bilden hör också ett relativt välorganiserat försäljningsled med, i var-
je fall på en mer internationell marknad, ett antal mycket kraftfulla researrangörer. 

Denna struktur aktualiserar det forskningsmässigt lämpliga i att ta upp en tråd från or-
ganisationsteorins sk. institutionella skolbildning vilken Perrow (1986) benämnt ”The 
Exposé Tradition”. Många av de studier som gjorts i denna tradition visar nämligen på 
det komplicerade samröret mellan å ena sidan starka institutionella aktörer och å den 
andra sidan svaga eller marginaliserade vilka de förra på olika sätt är satta att eller för-
utsätts hjälpa och stödja. Många av de studier som gjorts inom denna inriktning, vilka 
förutom Selznick (1965) och hans efterföljare även inkluderar så tidiga författare som 
Michels (1915), visar på att stora institutionella aktörer tenderar att tolka sin uppgift så 
att den i första hand är i linje med egna intressen. 
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 Bilaga 1 Indelning av företag i olika kategorier 

 

1. Kärnverksamheter 

 
SNI-kod 

Kommersiellt boende 
H  55111- Hotell, vandrarhem, campingplatser, stugbyar, m.m 
  55230 
Äta 
H  55300 Restauranger 
  55400 Barer och pubar 
Transporter 
I  60220 Taxiföretag 
  60230 Charterbussföretag 
  62200 Charter- och taxiflyg 
Aktiviteter  
Q  925 Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet 

926 Skidsportanläggningar 
927 Annan rekreationsverksamhet 

Typiska turistverksamheter 
G   52 Livsmedelsbutiker+resterande detaljhandel, ej 611-619 
I  63110- Serviceföretag transport + 63400  
  63220 
  63301 Researrangörer 

63302 Resebyråer 
  63303 Turistbyråer  
 

 
2. Delvis turistiska verksamheter 
G  50 Resterande handel och verkstäder för motorfordon 
I  63210 Övriga serviceföretag för landtransporter 

64110 Post 
O  93 Andra serviceföretag, dock ej 93030 (begravning) 
 
3. Mellanliggande/intermediära 
G  51 Parti- och agenturhandel 

65 Banker och andra kreditinstitut: ej 65110 Riksbanken 
K  70 Fastighetsbolag/förvaltare, ej 70204 bostadsrätter 

71 Uthyrning byggmaskiner 
72 Anläggnings- och kontorsmaskiner 
73 Andra maskinuthyrare 
91 Intresseorganisationer 
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Bilaga 2 Resultat av enkätstudien 

Turism 2000 projektet är avsett att vara ett lokalt destinationsutvecklingsprojekt. Det 
betyder att man försöker förändra det lokala turistiska produktionssystemet ute på de 
olika destinationer som ingår i projektet. Av central betydelse vid en uppföljning av 
projektets effekter är därför vilka spår projektet lämnat i detta lokala turistiska produk-
tionssystem. 

Ett grundläggande antagande i den uppföljning som görs är att de lokala turismföreta-
garna är nyckelkomponenterna i det lokala produktionssystemet. Det är i huvudsak de 
som genom sin verksamhet producerar den turistiska produkten. Det är därför av intres-
se att se vilka spår som projektet lämnat i företagarpopulationen 

Ett annat grundläggande antagande är att det långsiktiga syftet med destinationsutveck-
lingen må vara att skapa arbetstillfällen och nya produkter i turismsektorn på destinatio-
nerna, men att det är allt för tidigt att utvärdera projektet i dessa termer.  

De utvärderingskriterier som vi utgår från är istället (jmf metodavsnittet):  
(1) kännedom om projektet,  
2) deltagandet i projektet, 
(3) inflytande över projektet,  
(4) samsyn genom projektet,  
(5) samverkansklimatets förändring,  
(6) processinitiering genom projektet,  
(7) åsikter om projektet i allmänhet. 

Dessutom utgår värderingen från frågorna om vilka skillnader som finns på (a) destina-
tionsnivå, och (b) företagskategorinivå. 

1 Kännedom om projektet 

Förankring är ett honnörsord i modernt administrativt tänkande – liksom det är i Turism 
2000 projektets upplägg. En grundidé i den idéskiss som hela projektet baserades på var 
att det skulle vila på ”förankring, engagemang och ledning”. Man satsade också mycket 
tid och energi på att rent organisatoriskt försöka skapa en förankring av utvecklingspro-
jektet. Bland annat genom att bildandet av lokala strategigrupper där medlemmarna var 
tänkta att representera ett brett urval av aktörer ute på destinationerna. Strategigrupp-
medlemmarna förväntades sprida kunskap om projektet ute på destinationerna och de 
förutsattes fungera som ambassadörer för projektet i sina respektive organisationer och 
intressentgrupperingar. De skulle sprida information om projektet i dessa organisationer 
och intressentgrupperingar, liksom ute på destinationerna i allmänhet.  

Den lokala projektledaren hade också en central roll i förankringsarbetet ute på destina-
tionerna. Han/hon skulle verka som en motor i strategiarbetet i allmänhet och fungera 
som projektets ansikte utåt ute på ”hemmadestinationen”.  



 74

mycket välganska välinte så välinte alls

P
ro

ce
nt

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 
                                  Figur 3: Kännedom om projektet bland företagarna (andel i %) 

Kännedom rent allmänt  

En central fråga är om företagen ute på destinationerna överhuvudtaget känner till pro-
jektet. En vitt spridd kännedom om projektet är ett tecken på att informationen om pro-
jektet nått ut – och detta är ett första villkor för att förankringen har fungerat.  

• Av enkäten framgår att kännedomen om projektet är rätt begränsad i länet som 
helhet. Ungefär 20 procent av de som svarat på enkäten uppgav att de kände till 
projektet mycket väl eller ganska väl. Övriga 80 procenten upplevde sig inte så in-
satta.  

• Hälften av företagarna som svarat på enkäten kände inte till projektet alls.  

En gissning är även att andelen företagare som inte kände till projektet skulle bli än 
mindre om svarsfrekvensen var högre. Framförallt därför att de som varit engagerade i 
projektet är mer motiverade att besvara enkäten. Det är ”deras projekt”. 

Detta pekar på ett grundläggande problem med projektets upplägg. Ambitionen var att 
få en bred uppslutning kring strategiarbetet ute på destinationerna. Men resultatet pekar 
på att det var en begränsad grupp av företag som var insatta i arbetet.  
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    Tabell 12: Kännedom om projektet på olika destinationer 

22 11 3 4
55,0% 27,5% 7,5% 10,0%

15 18 7 2
35,7% 42,9% 16,7% 4,8%

22 21 18 11
30,6% 29,2% 25,0% 15,3%

43 14 5 6
63,2% 20,6% 7,4% 8,8%

6 6 2 6
30,0% 30,0% 10,0% 30,0%

69 29 9 8
60,0% 25,2% 7,8% 7,0%

66 34 6 4
60,0% 30,9% 5,5% 3,6%

3 2 1 4
30,0% 20,0% 10,0% 40,0%

246 135 51 45
51,6% 28,3% 10,7% 9,4%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

inte alls inte så väl ganska väl
mycket

väl

Hur välkänt?

Destinationsvariationer 

Om kännedomen om projektet varierar från destination till destination, så pekar detta på 
skillnader i hur framgångsrikt man informerat om projektet på olika destinationer – och 
detta kan då ses som ett tecken på hur framgångsrikt förankringen varit på olika destina-
tioner på detta grundläggande plan. 

• Det stora mönstret är tydligt på alla destinationer: att en stor andel av turismföre-
tagen inte kände till projektet speciellt väl. Förankringsmekanismen har inte funge-
rat speciellt väl på någon av destinationerna.  

• Men det framgår också av enkätsvaren att andelen företag som har relativt god 
kännedom om projektet är störst i Bydalen, Vemdalen och Funäsdalen. Det pekar 
på att försöken att förankra projektet varit mest framgångsrika och effektiva på 
dessa destinationer.  

Att notera är att den relativa småskaligheten hos Bydalen och Vemdalendestinationerna 
kan vara en möjlig förklaring till att förankringen fungerat mindre dåligt på dessa desti-
nationer. Denna småskalighet gör att en förhållandevis stor andel av de lokala företa-
garna varit direkt involverade i strategiarbetet.   

En alternativ tolkning skulle vara att de Tre Dalarna - Funäsdalen, Vemdalen och Fu-
näsdalen - speciellt ”mogna” för organiserad destinationsutveckling av den typ som 
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Tabell 13: Kännedomen om projektet hos företag med olika mycket turistisk verksamhet 

93 79 41 32 245
83,8% 56,8% 36,6% 29,1% 51,9%

12 42 43 36 133
10,8% 30,2% 38,4% 32,7% 28,2%

3 13 16 19 51
2,7% 9,4% 14,3% 17,3% 10,8%

3 5 12 23 43
2,7% 3,6% 10,7% 20,9% 9,1%

111 139 112 110 472
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

inte alls

inte så väl

ganska väl

mycket väl

Hur
välkänt?

Total

ingenting
mindre
än 50% mer än 50% helt och hållet

Turisminriktning

Total

 

implementerades i Turism 2000 projektet, och att aktörerna på dessa destinationer där-
för tar till sig informationen om projektet på ett mer receptivt vis än vad som är fallet på 
andra destinationer. Intresset styr uppmärksamheten. 

Aktörsvariationer 

Det kan tänkas att det finns en skillnad i kännedomen om projektet hos företag med 
olika stor omfattning på turistisk verksamhet. Framförallt genom att aktörer som inte är 
direkt involverade i turistnäringen har en mer ytlig kännedom om projektet.  

Enkätsvaren pekar också på att det finns en sådan variation i kännedomen om projektet 
hos olika kategorier av företag.  

• 38 % av de rent turistiska företagen känner till projektet ganska eller mycket väl 

• motsvarande andel av företagen med mindre än 50 % turistisk verksamhet är 13%, 
och andelen utan turistisk verksamhet är 6 %.  

Detta pekar på ytterligare en dimension av förankringsproblematiken: projektet syftar 
till en bred samverkan mellan olika kategorier av företag, men enkätsvaren pekar på att 
det är framförallt företagen i den turistiska kärnan som har en bra kännedom om projek-
tet.  

Hur har man fått kunskap om projektet? 

En annan fråga är på vilket vis man fått kunskap om projektet? En central idé bakom 
projektet var som nämnt att de lokala projektledarna och strategigrupperna skulle vara 
en samlande kraft. De skulle samordna och förankra strategiarbetet på sina respektive 
destinationer. I detta ingick att de skulle sprida kunskapen om projektet och projektets 
resultat i sina organisationer och intressegrupperingar. Det är därför intressant att se om 
aktörerna ute på destinationerna fått kännedom om projektet genom strategigrupp och 
projektledning, eller om de fått kännedomen på något annat vis.  
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• Av enkätsvaren framgår att mer än 50 % av aktörerna fått kunskap om projektet på 
annat vis än genom just projektledning och strategigrupp.  

Detta pekar på en svårighet med förankringsarbetet som det utformades i Turism 2000 
projektet. Trots att man hade målsättningen att skapa en bred förankring av projektet 
genom valet av medlemmar i den strategigrupp som bildades, liksom genom anställ-
ningen av en projektledare som hade till uppgift att ”sälja” projektet ute på destinatio-
nerna, visade det sig att en stor del av destinationens viktiga aktörer – företagarna – inte 
hade fått kännedom om projektet genom denna organiserade förankringsmekanism. 

Destinationsvariationer 

En följdfråga är om det finns lokala skillnader i hur aktörerna fått kunskap om projektet. 
Ju större andel av aktörerna på en destination som fått kunskap om projektet genom 
projektledning och strategigrupp, desto aktivare kan man också anta att dessa varit i sina 
ansträngningar att förankra strategiarbetet.  

• Vad man kan se är projektledningen verkar ha varit mest aktiv i Funäsdalen, mätt 
på detta vis.  

                             Tabell 14: Hur företagen fått kännedom om projektet 
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• En intressant notering är också att den lokala företagarföreningen verkar ha varit 
aktiv som förmedlare av kunskap om projektet i Funäsdalen. Mer aktiv än företa-
garföreningarna på de andra destinationerna. Destinationen verkar ha varit ”mo-
gen” för ett destinationsutvecklingsprojekt. 

• I Ljungaleden verkar strategigruppen ha varit förhållandevis aktiv. En stor andel 
av företagarna som svarat på enkäten har fått kunskap om projektet genom den lo-
kala strategigruppen.  

   Tabell 15: Hur man fått kunskap om projektet på olika destinationer 

5 2 2 4 2 2
29,4% 11,8% 11,8% 23,5% 11,8% 11,8%

5 3 3 15 1 0
18,5% 11,1% 11,1% 55,6% 3,7% ,0%

2 17 14 8 1 0
4,8% 40,5% 33,3% 19,0% 2,4% ,0%

6 4 5 5 0 0
30,0% 20,0% 25,0% 25,0% ,0% ,0%

2 2 6 2 1 0
15,4% 15,4% 46,2% 15,4% 7,7% ,0%

19 4 7 8 4 2
43,2% 9,1% 15,9% 18,2% 9,1% 4,5%

10 16 2 8 3 1
25,0% 40,0% 5,0% 20,0% 7,5% 2,5%

2 0 3 1 1 0
28,6% ,0% 42,9% 14,3% 14,3% ,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra
Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

tv, radio,
tidning

företagar-
förening

projekt-
ledning

strategi-
grupp

annat
vis

alla
kanaler

Hur fått kunskap?

 
 
Resultatet har intressanta konsekvenser för tolkningen av strategigruppens och projekt-
ledningens relativa aktivitet som en framgångsfaktor. Det visar sig nämligen i enkätsva-
ren som helhet att projektet inte varit speciellt framgångsrikt i Ljungaleden – trots den 
relativt aktiva strategigruppen. En tolkning skulle då vara att det inte räcker med en bra 
information och kommunikation av ett destinationsutvecklingsprojekt för att det skall 
vara framgångsrikt. Det måste passa destinationen i olika avseenden: dess ”mognad” 
och dess förutsättningar i övrigt. 

Aktörsvariationer 

Jämför man hur olika kategorier av företagare fått kunskap om projektet, finner man att 
de renodlade turistföretagarna har fått sin kunskap om projektet direkt från källan i stör-
re omfattning än företag med mindre andel turistisk verksamhet.  
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   Tabell 16: Hur företag med olika omfattning turistisk verksamhet fått kännedom om projektet 

12 16 13 9
66,7% 30,8% 20,6% 12,3%

1 16 17 13
5,6% 30,8% 27,0% 17,8%

6 10 25
11,5% 15,9% 34,2%

5 9 16 21
27,8% 17,3% 25,4% 28,8%

3 4 5
5,8% 6,3% 6,8%

2 3
3,8% 4,8%

18 52 63 73
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

tv, radio, tidning

företagarförening

projektledning

strategigrupp

annat vis

alla kanaler

Hur fått
kunskap?

Total

ingenting
mindre
än 50% mer än 50% helt och hållet

Turisminriktning

 

• Kännedomen om projektet kommer hos mer än 1/3 av de renodlade turistföretagen 
från projektledningen; hos företag utan egentlig turismverksamhet är det ingen 
som fått kunskapen genom projektledningen.  

• Hos företag med mindre än 50 % turismverksamhet eller utan sådan verksamhet 
överhuvudtaget är det 1/3 som fått kunskap om projektet genom strategigruppen.  

Sammantaget pekar detta på att förankringsarbetet fungerat bra framförallt bland de 
renodlade turismföretagen. Däremot fungerade det inte på det väloljade vis som förut-
sattes i projektupplägget bland företagen utanför denna turistiska kärna.  

Kännedom om den lokala projektledaren 

Som nämnts förutsattes den lokale projektledaren ha en central roll i hela projektupp-
lägget. Han/hon var tänkt att fungera som en motor i hela utvecklingsarbetet, företräda 
projektet ute på destinationerna – och rent allmänt verka för att projektet förankrades 
ute på destinationerna. Ett tecken på hur förankrat projektet är, är därför om man vet 
vem som var den lokala projektledaren ute på destinationerna.  

• Rent allmänt visade enkätsvaren på en rätt stor okunskap i detta avseende: nära 70 
% av de som svarade på frågan visste inte vem den lokala projektledaren varit. 

Detta kan ses som ytterligare ett tecken på att förankringsarbetet inte varit en så smidig 
och effektiv process som antogs i projektupplägget. Ambitionen att få en bred förank-
ring bland företagen ute på destinationerna visade sig svår att förverkliga med den aktu-
ella förankringsmekanismen. 
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Tabell 17: Kännedom om projektledaren på 
olika destinationer 

6

37,5%

6

22,2%

18

41,9%

10

41,7%

9

64,3%

11

25,0%

5

12,8%

5

71,4%

70

32,7%

Antal
Andel

Antal
Andel

Antal
Andel

Antal
Andel

Antal
Andel

Antal
Andel

Antal
Andel

Antal
Andel

Antal
Andel

Södra
Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

ja

Känner till
projektled

 
 
 

Destinationsvariationer 

Det är tänkbart att den lokala projektledaren kan vara mer känd och välkänd på vissa 
orter jämfört med andra. Bland annat därför att det är en inflytelserik aktör som har 
funktionen som projektledare – eller på grund av att han/hon är mer aktiv i sin roll som 
projektledare och –förankrare.  

• Antalet företagare som känner till vem 
som den lokale projektledaren var är 
störst i Funäsdalen. 

• Andelen som känner till projektledaren 
störst i Bydalen och Vemdalen.  

• I Åre var det förhållandevis få 
företagare som kände till vem 
projektledaren var, mätt såväl i antal 
som andel.  

Den första observationen pekar på en aktiv 
och betydelsefull aktör i Funäsdalen.  

Den andra observationen måste ses i skenet 
av destinationernas småskalighet. På en liten 
destination är det förhållandevis få 
företagare som man skall förankra projektet 
hos, och det är naturligtvis underlättande om 
man syftar till att förankra projektet hos så 
många som möjligt av destinationens 
företagare. Det underlättar också för 
projektledningen att bli känd på destinatio-
nen.  

I Åre-fallet är frågan om inte destinationen 
var ”övermogen” för den aktuella typen av 
destinationsutvecklingsprojekt. Samma typ 
av projekt hade redan implementerats på 
destinationen och detta kan antas vara något 
som minskar intresset för projektet – och 
därmed uppmärksammar man inte heller 
vem som är projektledare.  
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Tabell 18: Kännedom om projektledaren hos företag med olika typ av deltagande i 
projektet. 

14
20,9%

4
6,0%

26
38,8%

16
23,9%

7
10,4%

67
100,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

inte alls

lokal projektledare

medlem i strategigrupp

deltagare i kurser

annat

Typ av
deltagande

Total

ja

Känner till
projektled

 

Aktörsvariationer 

Det kan ju vara så att den centrala aktören i projektupplägget är mer känd i turistföreta-
garkretsar än bland andra företagare. Detta kan ha betydelse för projektet som helhet, 
eftersom syftet med destinationsutvecklingen är att skapa en samverkan mellan alla fö-
retagare på destinationen. Om företagare utanför den turistiska kärnan inte har känne-
dom om vem den lokale projektledaren är, pekar detta på ett bristande förankringsarbete 
utanför denna kärna. Alternativt kan det peka på att företag utanför denna kärna inte är 
speciellt intresserade av utvecklingsarbetet. 

Enkätsvaren pekar också på att det fanns en skillnad i hur välkänd projektledaren var i 
olika kategorier av företag.  

• Bland renodlade turistföretag kände hälften av företagarna till vem projektledaren 
var. 

• Bland företag utan turismverksamhet eller med mindre än 50 % turistisk verksam-
het var det bara en femtedel som visste vem han/hon var. 

Vare sig den begränsade kännedomen utanför den turistiska kärnan om vem den lokale 
projektledaren var berodde på projektledningens agerande eller på företagens ointresse, 
pekar resultatet på ett problem med en destinationsutvecklingsstrategi som baseras på 
samverkan mellan företag av olika typer. Detta problem består i att finna en ledande 
aktör som förmår sprida budskapet om projektet även bland företag utanför den turistis-
ka kärnan.  

Man kan också se att kännedomen om vem den lokale projektledaren var fanns hos den 
grupp av företagare som varit personligt involverade i projektarbetet. Enkätsvaren pekar 
på att kännedom var rätt begränsad utanför denna grupp. 
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Återigen: detta pekar på svårigheten att förankra ett utvecklingsprojekt med den typ av 
företrätt inflytande som Turism 2000 projektet var uppbyggt på. Det är framförallt ge-
nom det egna, personliga deltagandet i projektet som ett intresse för projektet lockas 
fram.  

2 Deltagandet i projektet 

Engagemang är ett honnörsord i modernt utvecklingstänkande. Utan ett engagemang 
hos dem som berörs av projektet är risken stor att utvecklingsprojekt blir misslyckan-
den. Att utvecklingsprojektet skull vara baserat på ett engagemang var också en grund-
idé bakom hela Turism 2000 projektet, liksom det är i alla projekt som bygger på bot-
ten-upp idén. 

En fråga är om deltagarna i strategigrupperna visat på ett engagemang i sitt arbete. I en 
uppföljning av strategigruppernas verksamhet framkom att projektledarna ute på desti-
nationerna hade uppfattat att strategigruppsmedlemmarna hade varit mycket engagerade 
i strategiarbetet (HallerfelTurism 2000). En annan fråga är om projektupplägget lyckats 
skapa ett engagemang bland företagarna i allmänhet ute på destinationerna. Ett brett 
deltagande i projektanknutna aktiviteter är ett tecken på ett sådant engagemang bland 
företagarna. Det pekar på att de prioriterat deltagandet i projektet. Är deltagandet i olika 
projektanknutna aktiviteter litet, är detta, å andra sidan, ett tecken på att projektet är 
”något som någon annan håller på med”. 

Har man deltagit i någon projektanknuten aktivitet? 

Av enkätsvaren framgår att en stor andel av företagen ute på destinationerna inte uppfat-
tar att man deltagit i projektet på något vis:  

• Av de som svarade på frågan om hur de deltagit i projektet, var det mer än 60 % 
som inte deltagit alls.  

• De som uppgett att de deltagit på något vis, var till stor del projektledare och med-
lemmar i strategigrupper. 

• Utanför strategigrupperna är det allt som allt 46 av de som svarat på enkäten som 
har uppfattningen att de deltagit i projektanknuten verksamhet av något slag.  

Det stora mönstret är alltså att så många företagare ute på destinationerna inte varit en-
gagerade i någon form av projektanknuten verksamhet. Detta pekar på ett grundläggan-
de problem med hela projektupplägget: att projektet har fungerat mer eller mindre som 
ett ”slutet system”. Projektledarna har utbildats och utvecklats, och strategigruppsmed-
lemmarna har kommunicerat med varandra i utvecklingen av en länsstrategi – och enligt 
egen utsago lärt sig en hel del om både strategiarbete och destinationensförutsättningar 
att utvecklas (Hallerfelt 2000). Men utanför denna grupp har deltagandet i projektan-
knutna verksamheter varit begränsat. Åtminstone är det få företagare ute på destinatio-
nerna som uppfattat att de deltagit i någon projektanknuten aktivitet. 
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Figur 4: Omfattning av olika typer av deltagande 
 

Det är möjligt att projektanknutet kursdeltagande varit större hos icke-företagare ute på 
destinationerna. I upplägget ingick nämligen att den nödvändiga nationella finansiering-
en till mycket stor del bestod av ersättningar till personer som deltog i arbetsmarknads-
utbildning av olika slag – men med en underförstådd turistisk inriktning. En fråga som 
inte kan besvaras i den här studien är om detta lett till någon form av kompetensupp-
byggnad bland icke-företagare.  

Det ingick också i planeringen att även andra aktiviteter och verksamheter som genom-
fördes i JHTFs eller andra organisationers regi kunde och skulle samordnas med Turism 
2000 verksamheten och därmed räknas som en del i den kompetensutveckling som pro-
jektet skulle resultera i. En sådan sammanslagning av olika organisationers resurser för 
ett gemensamt mål är en poäng i ett partnerskapsprojekt. Det verkar dock som om före-
tagarna ute på destinationerna inte uppfattat att de deltagit in någon sådan Turism 2000 
anknuten verksamhet. Annars borde det ha visat sig av enkätsvaren.  
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Destinationsvariationer 

Ett grundantagande är att engagemanget varierar från destination till destination. Detta 
skulle då visa sig genom skillnader i deltagandet i projektanknutna aktiviteter.  

Enkätsvaren data pekar också på en viss variation i lokala engagemanget.  

• Antalet företagare som deltagit i projektanknutna kurser mm är störst i Funäsdalen 
och Krokom.  

• På övriga destinationer är det förhållandevis få företagare utanför den inre cirkeln 
av strategigruppsdeltagare som uppfattat att de på något vis deltagit i projektan-
knuten verksamhet.  

 

Att så få utanför den inre cirkeln av strategigruppsmedlemmar uppfattar att de deltagit i 
projektet på något vis pekar återigen på att projektet fått karaktären av ett slutet system. 

Att notera är att en tidigare uppföljning av strategigruppernas verksamhet visade att de 
som deltagit i strategiarbetet är nöjda med verksamheten och upplever att de fått ut 
mycket av denna. Men som helhet har projektet inte lett till någon mer omfattande 
kompetenshöjning utanför denna cirkel.  

Tabell 19: Engagemang i Turism 2000 projektet på olika destinationer 

8 2 5 2
47,1% 11,8% 29,4% 11,8%

18 3 4 1
69,2% 11,5% 15,4% 3,8%

22 1 7 11 2
51,2% 2,3% 16,3% 25,6% 4,7%

14 4 3 1
63,6% 18,2% 13,6% 4,5%

8 1 3 1 1
57,1% 7,1% 21,4% 7,1% 7,1%

29 1 5 9 2
63,0% 2,2% 10,9% 19,6% 4,3%

34 1 3 2 2
81,0% 2,4% 7,1% 4,8% 4,8%

3 4
42,9% 57,1%

136 4 31 35 11
62,7% 1,8% 14,3% 16,1% 5,1%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

inte alls

lokal
projekt-
ledare

medlem
i

strategi
grupp

deltagare
i kurser annat

Typ av deltagande
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Tabell 20:  
Omfattning på mötesdeltagande 

 Antal % 

  1 möte 14 17 

  2-4 32 39 

  5 eller fler 36 44 

 

Aktörsvariationer 

Vilka som är engagerade i projektarbetet är också viktigt. Om man får med alla katego-
rier av aktörer är detta en bättre förutsättning för destinationsutveckling baserad på bred 
samverkan än om endast en kategori engageras.  

• Det stora mönstret är att en mycket stor andel av företagen ute på destinationerna 
inte uppfattat att de deltagit på något vis i projektet. Oberoende av omfattningen av 
turismverksamheten. 

• Men det finns också ett mönster i mönstret: det är framförallt företag med mer än 
50 % turistisk verksamhet som deltagit i strategigruppsverksamhet och iprojek-
tanknuten verksamhet.  

• Bland företag med mindre än 50 % turistisk verksamhet eller ingen alls är delta-
gandet rätt blygsamt. 

Den sista punkten är ett problem i ett destinationsutvecklingsprojekt som förutsätter ett 
brett samarbete. Framförallt genom att ett litet deltagande i strategiarbetet kan antas leda 
till att detta arbete ses som något som uteslutande angår turistföretagen.  

Dessutom kan det låga deltagandet i kurser och ”annat” ses som ett tecken på ett 
bristande intresse av att öka sitt kunnande om turism – vilket är en black om foten i ut-
vecklingsarbetet.  

Omfattningen på deltagandet 

Ett annat mått på engagemanget är hur många möten som aktörerna deltagit i och som 
haft anknytning till Turism 2000 projektet.  

• Av enkäten framgår att nästan 44 % av de som deltagit i kurser, har gjort så 5 
gånger eller mer.  

En del av mönstret är att medlemmarna i strategigruppen möttes vid ett flertal tillfällen 
för att kommunicera med varandra i enlighet med den destinationsutvecklingsmodell 
som hela destinationsutvecklingsarbetet byggde på. Då var också den lokale projektle-
daren med.  
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    Tabell 21: Omfattning av deltagande på olika destinationer 

3 4 3
30,0% 40,0% 30,0%

1 4 3
12,5% 50,0% 37,5%

3 9 9
14,3% 42,9% 42,9%

3 3 3
33,3% 33,3% 33,3%

2 4
33,3% 66,7%

4 7 7
22,2% 38,9% 38,9%

3 3
50,0% 50,0%

4
100%

14 32 36
17,1% 39,0% 43,9%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

1 2-4

5
eller
fler

Omfattning av deltagande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinationsvariationer 

Det stora mönstret är att det är ett mycket begränsat antal företagare som deltagit i pro-
jektet i någon större omfattning. Det finns dock också en viss skillnad i omfattningen 
på deltagandet på de olika destinationerna.  

• Antalet företagare som deltagit i 5 möten eller fler är störst i Funäsdalen och 
Krokom. 

• Andelen företagare som deltagit i en sådan omfattning är störst i Bydalen och 
Vemdalen. (Åre är ett undantag i sammanställningen genom den mycket låga 
svarsfrekvensen på frågan.) 

De två punkterna pekar på att den aktuella utvecklingsmodellen kan vara lämplig främst 
på små destinationer, där man kan nå en förhållandevis stor andel av företagarna och 
aktivera dem på ett direkt vis i utvecklingsansträngningarna. Det relativt stora deltagan-
det på Krokomdestinationen, kombinerat med projektets begränsade effekter i övrigt på 
denna destination pekar på att det behövs mer än ett deltagande för att ett utvecklings-
projekt av den aktuella typen skall ha framgång.  
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Aktörsvariationer 

Man kan också se en skillnad i antalet möten som olika kategorier av turistföretag del-
tog i under Turism 2000 projektet. 

• Vad man kan se är att det framförallt är företag i den turistiska kärnan som deltagit 
i mötena.  

• Utanför denna kärna är deltagandet blygsamt.  

Detta pekar på ett problem i ett destinationsutvecklingsprojekt som uttryckligen bygger 
på utvecklingen av en destinationssamverkan mellan turismföretagare av alla kategorier 
på en destination. Genom upplägget blir projektet ett projekt som ”ägs” av de renodlat 
turistiska företagen.  

Samma problematik framgår av sambandet mellan omfattning på turistiska verksamhe-
ten och typ av deltagande i projektanknuten verksamhet. 
 Tabell 22: Omfattning deltagande företag med olika andel turistisk verksamhet 

1 6 6 1 14
50,0% 37,5% 20,7% 3,0% 17,5%

1 6 14 11 32
50,0% 37,5% 48,3% 33,3% 40,0%

4 9 21 34
25,0% 31,0% 63,6% 42,5%

2 16 29 33 80
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

1 möte

2-4

5 eller fler

Omfattning
av
deltagande

Total

ingenting
mindre
än 50% mer än 50% helt och hållet

Turisminriktning

Total

 
   

  Tabell 23 : Omfattning på turistisk verksamhet och typ av deltagande i projektet 

17 43 35 38
12,8% 32,3% 26,3% 28,6%

0 1 0 3
,0% 25,0% ,0% 75,0%

0 2 11 16
,0% 6,9% 37,9% 55,2%

1 9 15 10
2,9% 25,7% 42,9% 28,6%

1 2 4 4
9,1% 18,2% 36,4% 36,4%

19 57 65 71
9,0% 26,9% 30,7% 33,5%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

inte alls

lokal projektledare

medlem i
strategigrupp

deltagare i kurser

annat

Typ av
deltagande

Total

ingen-
ting

mindre
än 50%

mer än
50%

helt och
hållet

Turisminriktning
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• Det är främst renodlade turismföretagare och företagare som har mer än 50 % 
turistisk verksamhet som deltagit som medlemmar i strategigruppen.  

• Utanför denna kärna av turismföretagare är deltagandet i strategigruppen myck-
et blygsamt.  

• Samma mönster finns i deltagandet i projektanknutna kurser.  

Man kan också se hur spritt deltagandet är utanför den strategigrupp som formerades på 
varje destination – och som kan förutsättas vara representerad bland de företagare som 
deltagit i projektanknutna möten i relativt stor omfattning:  

• Det man kan se är att det är deltagarna i strategigrupperna som visat störst ”ut-
hållighet” i deltagandet.  

Sammantaget pekar även detta på att projektet i hög grad är ett projekt som engagerar 
företagen i den turistiska kärnan. Det är deras projekt, medan projektet går mer eller 
mindre spårlöst förbi andra företagare ute på destinationerna – inklusive företag med 
upp till 50 % turistisk verksamhet.  

3 Inflytandet över projektet 

Möjligheten att utöva ett inflytande över och i projektet förutsätts skapa ett ”ägande-
skap” - och därmed ett engagemang. Ju större inflytande, desto större engagemang. Det-
ta är i alla fall grundtanken som uttrycks i den ”moderna” empowerment principen. Att 
de som påverkas av ett projekt också har stora möjligheter att påverka projektet – dess 
utformning och upplägg – är också en central idé i det ”moderna” utvecklingsparadig-
met. 

Tabell 24: Omfattning på deltagande och typen av deltagande 

3 0 0
100,0% ,0% ,0%

0 0 4
,0% ,0% 100,0%

1 3 26
3,3% 10,0% 86,7%

8 24 3
22,9% 68,6% 8,6%

2 5 3
20,0% 50,0% 30,0%

14 32 36
17,1% 39,0% 43,9%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

inte alls

lokal projektledare

medlem i strategigrupp

deltagare i kurser

annat

Typ av
deltagande

Total

1 2-4
5 eller

fler

Omfattning av deltagande
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"Jag hade stort inflytande ..".
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                       Figur 5: Upplevt inflytande över projektet 

 

En fråga är då om projektets upplägg inneburit att aktörerna ute på destinationerna upp-
fattar att de haft ett inflytande i projektet – och framförallt på de strategier som togs 
fram under projektet. På längre sikt är ett sådant upplevt inflytande en nyckel till projek-
tets förutsättningar att genomföras – enligt principen att ”det är vårt projekt”.  

Det direkta inflytandet 

Inflytande kan man ha på två huvudsakliga sätt. Ett sätt är genom ett direkt, personligt 
inflytande. Detta är själva grundtanken bakom ”empowerment” idén. Det direkta infly-
tandet skapar ett ägandeskap. En fråga är därför om aktörerna ute på de olika destinatio-
nerna uppfattar att de haft något direkt inflytande i projektet.  

• Vad man kan utläsa av enkätsvaren, så är det bara en liten andel som upplever att 
de haft något större inflytande över de strategier som togs fram under projektet.  

Det indirekta inflytandet 

Det andra huvudsakliga sättet att ha ett inflytande är genom att de intressen man har 
företräds i projektet. Detta är också en grundidé bakom upplägget med strategigrupper 
bestående av företrädare för ett brett spektrum av intressenter ute på destinationerna.  

• Vad man kan se, så är det något fler som upplever att deras intressen finns repre-
senterade i projektet, än de som upplever att de haft ett eget direkt inflytande över 
projektet. Skillnaden är dock inte så överväldigande stor.  
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     Figur 6: Jämförelse mellan direkt och företrätt inflytande 

 

Detta pekar på en grundläggande problematik när man försöker åstadkomma samhälls-
förändring ”botten upp”. Sådana samhällsförändringsförsök bygger på att de som på-
verkas av ett projekt också skall få möjlighet att påverka det. Helst skulle alla som ver-
kas få möjlighet att påverka. Dvs. projekten skall bygga på principen om direktdemo-
krati, men detta är en princip som blir alltmer ogenomförlig ju fler aktörer som är in-
blandade. När man försöker förändra ett helt samhälle, blir principen omöjlig.  

Försöker man å andra sidan skapa ett företrätt inflytande enligt den representativa de-
mokratins princip, så pekar enkätsvaren på att detta resulterar i en relativt låg grad av 
upplevt inflytande – med fara för ett begränsat engagemang i utvecklingsprojektet.  

 Destinationsvariationer 

Enkätsvaren pekar på att andelen aktörer som upplever sig haft ett direkt inflytande över 
strategiarbetet varierar från destination till destination:  

Ännu tydligare blir destinationsvariationerna om man summerar andelarna som in-
stämmer (såväl delvis som helt) i en variabel.  

• Det framgår då att antalet aktörer som upplever sig haft ett direkt inflytande över 
de strategier som arbetades fram under Turism 2000 projektet är störst i Funäsda-
len. Detta pekar på att det aktuella projektupplägget haft störst ”empowermentef-
fekt” just på denna destination. 
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• Samtidigt kan man utläsa att andelen företagare som upplever sig haft ett stort in-
flytande är förhållandevis stort även i Bydalen och Vemdalen. Detta pekar på be-
tydelsen av dessa destinationers relativa småskalighet. När det finns få aktörer på 
en destination blir – nästan med automatik – en stor andel av dessa involverade i 
ett projekt där flera samlas i en strategigrupp.  

 

Aktörsvariationer 

Man kan också se om olika kategorier av företagare har olika uppfattning. Man tänka 
sig att det finns en skillnad i upplevelsen av inflytande hos renodlade turistföretagare 
jämfört med företagare som har turism som en del eller biverksamhet.  

Om man ser till de företag som tycker sig haft ett inflytande (delvis såväl som helt), 
framträder också en tydlig skillnad i detta avseende.  

• Det största inflytandet tycker sig de renodlade turistföretagen ha haft.  

• Ju mindre andel turistisk verksamhet, desto mindre är det upplevda inflytandet 

• Företagen utan egentlig turistisk verksamhet upplever sig inte ha haft något infly-
tande över huvud taget.  

 

 

 

   Tabell 25: Upplevt inflytande på olika destinationer 

4 6 5 3
22,2% 33,3% 27,8% 16,7%

9 3 12 2 1
33,3% 11,1% 44,4% 7,4% 3,7%

4 9 18 2 6
10,3% 23,1% 46,2% 5,1% 15,4%

7 5 7 2
33,3% 23,8% 33,3% 9,5%

1 3 5 4 1
7,1% 21,4% 35,7% 28,6% 7,1%

14 7 16 3 1
34,1% 17,1% 39,0% 7,3% 2,4%

7 8 22 2
17,9% 20,5% 56,4% 5,1%

1 2 1 2
16,7% 33,3% 16,7% 33,3%

47 43 85 15 15
22,9% 21,0% 41,5% 7,3% 7,3%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

instämmer
inte alls

instämmer
inte

vet
ej/obestämd

instämmer
delvis

instäm-
mer
helt

"Jag hade stort inflytande ..."
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                           Tabell 27: Upplevt inflytande hos företag med olika storlek 

 
  ”Jag hade stort inflytande…” 

 

 
Instämmer 

inte alls/inte
Instämmer 
helt/delvis 

Ingen 
anställd 100% (36 st) 0

En till 
nio 80% (49 st) 20 % (12 st)

tio och 
mer 44% (25 st) 56 % (32 st)

Detta är ett uppenbart problem i ett destinationsutvecklingsperspektiv – förutsatt att man 
har ett samhällperspektiv på destinationen. Dvs. att man vill innefattar alla aktörerna på 
en ort, och inte enbart de renodlade turistföretagen, i destinationsbegreppet.  

Små och stora företag 

Det kan vara så att hela projektet är ett administrativt projekt som bättre passar i stora 
företag än i småföretag. Frågan är därför om småföretagare är mer tveksamma till om 
deras intressen företräds i projektet? 

• Av de företag utan anställda är alla som svarat av åsikten att de inte haft något 
stort inflytande över projektet. 

• Av företag med en till nio anställda är det 80 % som upplever att de inte haft något 
stort inflytande 

• Av företag med 10 anställda och mer är det 44 % som uppfattar att de inte haft ett 
stort inflytande över projektet  

   Tabell 26: Upplevt inflytande hos företag med olika omfattning av turistisk verksamhet 

9 6 6
42,9% 28,6% 28,6%

11 13 23 1 2
22,0% 26,0% 46,0% 2,0% 4,0%

14 9 27 5 3
24,1% 15,5% 46,6% 8,6% 5,2%

12 14 28 8 9
16,9% 19,7% 39,4% 11,3% 12,7%

46 42 84 14 14
23,0% 21,0% 42,0% 7,0% 7,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

ingenting

mindre än 50%

mer än 50%

helt och hållet

Omfatt-
ning
turistisk
verksa
mhet

Total

instämmer
inte alls

instämmer
inte

vet
ej/obestämd

instämmer
delvis

instäm-
mer
helt

Inflytande
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Samtidigt är det en relativt stor andel av alla kategorier av företag som uppfattar att de 
inte haft något stort inflytande över projektet.  

Sammantaget pekar detta på att (a) projektet är mer anpassat till större företag än till 
små, och (b) att det finns ett grundläggande förankringsproblem i projektupplägget. 
Dvs. att en stor andel av företagen ute på destinationerna inte upplever att de varit del-
aktiga i projektet.  

Upplevde att de haft ett inflytande över projektet 

En fråga är om man lyckats skapa ett brett upplevt inflytande över projektet, eller om 
inflytandet är begränsat till den innersta kretsen av strategigruppmedlemmar.  

Av enkäten framgår att: 

• Det är framförallt strategigruppsmedlemmarna som upplever att de haft ett stort 
inflytande över projektet.  

• Det är en marginell andel av turismföretagarna utanför denna inre krets av strate-
gigruppsmedlemmar som upplever att de haft något att säga till om.  

Detta pekar på ett problem för projektet som helhet. Framförallt därför att ett begränsat 
inflytande också förknippas med ett begränsat projektägarskap i modernt administrativt 
tänkande. I förlängningen antas ett sådant begränsat projektägarskap leda till låg pro-
jekteffektivitet.  

 

   Tabell 28: Deltagande och inflytande 

33 22 55 1 1
78,6% 55,0% 69,6% 6,7% 6,7%

0 0 1 1 2
,0% ,0% 1,3% 6,7% 13,3%

1 4 6 8 12
2,4% 10,0% 7,6% 53,3% 80,0%

6 10 12 5 0
14,3% 25,0% 15,2% 33,3% ,0%

2 4 5 0 0
4,8% 10,0% 6,3% ,0% ,0%

42 40 79 15 15
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

inte alls

lokal projektledare

medlem i strategigrupp

deltagare i kurser

annat

Typ av
delta-
gande

Total

instäm-
mer inte

alls
instäm-
mer inte

vet
ej/obe-
stämd

instäm-
mer

delvis
instäm-
mer helt

Inflytande
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4 Samsyn genom projektet 

Ett mål med projektet var att man ville skapa en samsyn på destinationerna. Genom att 
skapa en sådan samsyn hoppades man att destinationens olika aktörer skulle ha en platt-
form att utveckla destinationen utifrån. 

Ett viktigt medel för att skapa en sådan samsyn var det lokala strategiarbetet. Det var i 
detta arbete som samsynen förutsattes skapas – kring destinationens förutsättningar och 
hur man skulle göra för att utveckla destinationen. Medlemmarna i strategigrupperna 
var sedan tänkta att förankra och förespråka de strategier som utvecklades i sina respek-
tive organisationer och intressentgrupperingar.  

Känner man till den lokala strategi som togs fram under projektet?  

Ett mått på om man lyckats skapa en samsyn genom utvecklingsprojektet är då om aktö-
rerna ute på fältet känner till den strategi som utvecklats.  

• Av enkäten kan man utläsa att nära 40 % av de företagare som svarat på enkäten 
ansåg sig ha bra kunskap om den destinationsutvecklingsstrategi som utvecklats 
för de respektive destinationerna. 

Detta pekar på en viss framgång när det gäller att få ut budskapet om den strategi man 
avser att följa - med det projektupplägg som Turism 2000 hade. 
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         Figur 7: "Jag känner väl till den strategi som ..." 
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    Tabell 29: Kännedom om strategin på olika destinationer 

1 9 5 3
5,6% 50,0% 27,8% 16,7%

1 3 14 6 2
3,8% 11,5% 53,8% 23,1% 7,7%

3 12 12 12
7,7% 30,8% 30,8% 30,8%

4 5 6 3 2
20,0% 25,0% 30,0% 15,0% 10,0%

1 1 5 3 4
7,1% 7,1% 35,7% 21,4% 28,6%

8 1 18 8 6
19,5% 2,4% 43,9% 19,5% 14,6%

4 5 25 4 1
10,3% 12,8% 64,1% 10,3% 2,6%

1 1 4
16,7% 16,7% 66,7%

18 19 90 42 34
8,9% 9,4% 44,3% 20,7% 16,7%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

instäm-
mer inte

alls
instäm-
mer inte

vet
ej/obe-
stämd

instäm-
mer

delvis

instäm-
mer
helt

Känner till strategin

 
 

Destinationsvariabeln 

Ett grundantagande är att kännedomen om destinationsutvecklingsstrategin varierar från 
destination till destination. Av enkäten framgår att så också är fallet. Kunskapen om den 
destinationsutvecklingsstrategi som utvecklades varierar från destination till destination. 

• Antalet företagare som uppfattar att de har bra kunskap om destinationsutveck-
lingsstrategin är störst i Funäsdalen.  

• Andelen företagare som känner strategin väl är störst i Bydalen, Vemdalen och 
Funäsdalen. 

• Minst spridd är kunskapen i Åre.  
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Figur 8: Jag känner väl till den strategi som ... 

 

Aktörsvariationerna 

Företag med stor andel turistisk verksamhet kan antas vara mest intresserade av ett pro-
jekt som syftar till att utveckla förutsättningarna för just turismen. I förlängningen kan 
man därför också anta att det är företag i den ”turistiska kärnan” som har störst känne-
dom om den strategi som utvecklades under projektet. Intresset styr uppmärksamheten. 

Enkätsvaren pekar på att detta antagande är korrekt.  

• Det är framförallt företag i den turistiska ”kärnan” som anser sig ha bra kännedom 
om de strategier som utvecklades. 

Uppfattar man den utvecklade strategin som ”riktig”? 

En följdfråga blir om företagarna ute på fältet också uppfattar den strategi som utveck-
lats som ”riktig”. Om de inte anser att så är fallet, är samsynen fortfarande begränsad – 
utanför strategigruppen nota bene.  

• Av de som svarat på frågan är det 35 % som uppfattar att strategin pekar ut vad 
som är viktigast att utveckla på respektive destinationer.  

• Stora problemet är den låga svarsfrekvensen. Det är bara c:a 200 företagare som 
svarat på frågan, och av dem är det c:a 70 som tycker strategin är ”riktig”. 70 före-
tagare av totalt mer än 1000 pekar på ett generellt förankringsproblem.  
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    Tabell 30: ”Strategin pekar ut vad som är viktigast att utveckla.” 

1 10 6
5,9% 58,8% 35,3%

4 2 13 5 3
14,8% 7,4% 48,1% 18,5% 11,1%

2 1 15 13 10
4,9% 2,4% 36,6% 31,7% 24,4%

3 12 3 2
15,0% 60,0% 15,0% 10,0%

1 2 5 4 2
7,1% 14,3% 35,7% 28,6% 14,3%

5 7 16 10 2
12,5% 17,5% 40,0% 25,0% 5,0%

3 2 27 5 2
7,7% 5,1% 69,2% 12,8% 5,1%

1 1 3
20,0% 20,0% 60,0%

18 15 99 47 24
8,9% 7,4% 48,8% 23,2% 11,8%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

instäm-
mer inte

alls
instäm-
mer inte

vet
ej/obe-
stämd

instäm-
mer

delvis

instäm-
mer
helt

Strategin pekar ut

Destinationsvariabeln 

Av enkäten framgår också att synen på strategins ”riktighet” varierar från destination till 
destination.  

• Antalet företagare som har en positiv syn på den utvecklade strategin är störst i 
Funäsdalen.  

• Andelen företagare som har en positiv syn på strategin är störst i Funäsdalen, 
Vemdalen och Bydalen.  

En tolkning skulle vara att Turism 2000 upplägget är bäst anpassat till de senare tre des-
tinationers förutsättningar – och speciellt till Funäsdalens förutsättningar.  
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    Tabell 31: Åsikter om strategins ”riktighet” bland företag med olika omfattning turistisk verksamehet 

2 4 6 6
10,5% 8,0% 10,3% 8,5%

2 4 4 4
10,5% 8,0% 6,9% 5,6%

12 32 28 25
63,2% 64,0% 48,3% 35,2%

2 8 17 19
10,5% 16,0% 29,3% 26,8%

1 2 3 17
5,3% 4,0% 5,2% 23,9%

19 50 58 71
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

instämmer inte alls

instämmer inte

vet ej/obestämd

instämmer delvis

instämmer helt

Strategin
pekar ut det
som är viktigt
att utveckla

Total

ingenting
mindre
än 50% mer än 50% helt och hållet

Omfattning på turistisk verksamhet

 

Aktörsvariabeln 

Det kan vara så att strategin stöds mest av renodlat turistiska företag, medan andra före-
tag inte är lika benägna att stödja strategin. Detta skulle peka på en begränsning i den 
samsyn som finns mellan aktörerna på destinationerna – och på ett grundproblem i ett 
destinationssamverkansperspektiv. Åtminstone för en samverkan som förutsätts ske 
med den utvecklade strategin som paraply. Enkäten pekar också på att ett sådant pro-
blem föreligger.  

• Största stödet för strategin finns hos företagare i den turistiska kärnan på destina-
tionerna.  

• Längre ut i det turistiska systemet är det betydligt färre aktörer som är benägna att 
stödja strategin.  

Kännedomens betydelse 

Ytterligare ett resultat av enkäten är att det verkar finnas ett samband mellan kännedom 
och åsikt om strategins ”riktighet”.  

• Av dem som uppfattar att de känner väl till den strategi som utvecklades var det 
stora flertalet också benägna att skriva under på att den pekade ut det som var vik-
tigast att utveckla, dvs. att den var ”riktig”.  

• Av dem som inte kände till strategin så väl var den stora andelen också benägna 
att påstå att den inte var ”riktig”. 

Detta pekar på betydelsen av att så många som möjligt engageras i strategiarbetet för att 
på så sätt underlätta för strategins förankring och genomförande. 
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     Tabell 32: Kännedom och åsikt om strategin 

11 1 6
61,1% 5,6% 33,3%

1 4 11 3
5,3% 21,1% 57,9% 15,8%

3 3 70 11 1
3,4% 3,4% 79,5% 12,5% 1,1%

2 6 9 17 7
4,9% 14,6% 22,0% 41,5% 17,1%

1 1 2 15 15
2,9% 2,9% 5,9% 44,1% 44,1%

18 15 98 46 23
9,0% 7,5% 49,0% 23,0% 11,5%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

instämmer inte alls

instämmer inte

vet ej/obestämd

instämmer delvis

instämmer helt

Känner till
strategin

Total

instäm-
mer inte

alls
instäm-
mer inte

vet
ej/obe-
stämd

instäm-
mer

delvis
instäm-
mer helt

Strategin pekar ut det som är viktigast ...
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        Figur 9: Turism 2000 skapade ett bättre samarbetsklimat 

 

5 Samverkan 

Ett grundantagande bakom den destinationsutvecklingsmodell som man tillämpade un-
der Turism 2000 
projektet var att 
destinationssamverkan 
är nyckeln till ut-
veckling och framgång. 
En positiv syn på 
samverkan som en 
nyckel till utveckling är 
också en komponent i 
”modernt” 
utvecklingstänkande.  

Dels betonas partner-
skapet, dvs. samverkan 
mellan olika myndighe-
ter och organisationer i 
utvecklingsansträng-
ningarna. Dels betonas 
samverkan mellan små-
företag som en motor i 
en utveckling där stor-
företagets agerande inte 
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är en lösning utan snarare roten till problem. Genom samverkan tänker man att småföre-
tagen skall kunna överbrygga de småföretagsnackdelar som är en del av deras villkor.  

Hela Turism 2000 projektet är i grunden ett partnerskapsprojekt. Den lokala destina-
tionsutvecklingen är i sin tur grundad på en idé om samverkan mellan olika aktörer ute 
på destinationerna. Speciellt betonas att en samverkan mellan företagen ute på destina-
tionerna är viktig och väsentlig ur ett konkurrensperspektiv.  

Under den korta tid som projektet varit igång när enkäten skickades ut, är det inte san-
nolikt att så mycket sådan samverkan har hunnit manifesteras. Kontakter skall byggas, 
förtroende skapas, idéer kläckas och rutiner institutionaliseras. Detta tar tid och det är 
därför inte rationellt att försöka göra någon utvärdering av effekter i form av manifeste-
rad samverkan som skapas genom projektet.  

Har man skapat ett förbättrat samverkansklimat? 

Däremot kan man utvärdera om man lyckats skapa ett bättre samarbetsklimat på desti-
nationerna genom projektverksamheten. 

Vad man kan se av enkätsvaren, så är det omkring 30 % av företagen som har uppfatt-
ningen att samarbetsklimatet förbättrat genom projektet.  

• Det stora flertalet av företagen vet ej eller tar ingen egentlig ställning till påståen-
det att projektet skulle ha förbättrat samverkansklimatet  

• 20 % är direkt avvisande till påståendet. 

Destinationsvariabeln 

Jämför man de olika destinationerna, finner man att: 

• största andelen företag som anser att samarbetsklimatet förbättrats finns i Bydalen. 
Samtidigt är det svårt att dra någon slutsats av detta resultat, eftersom antalet som 
svarat på enkäten var så få. 

• Ser man till de andra destinationerna var det relativt många aktörer som ansåg att 
samarbetsklimatet förbättrats också på Ragunda, Vemdals och Södra Storsjö-
bygdsdestinationerna.  

• På Åre och Ljungaledsdestinationerna destinationen är det bara ett fåtal aktörer 
som anser att projektet haft någon betydelse för samarbetsklimatet.  

Sammanfattningsvis verkar alltså utvecklingsprojektet ha fallit i den bästa jorden i De 
Tre Dalarna, där det tydligen passade utvecklingsförutsättningarna relativt väl. 
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Tabell 33: Åsikter om Turism 2000 projektet skapat ett förbättrat samarbetsklimat på olika destinationer 

2 2 7 6 1
11,1% 11,1% 38,9% 33,3% 5,6%

3 3 16 3 2
11,1% 11,1% 59,3% 11,1% 7,4%

3 19 12 7
7,3% 46,3% 29,3% 17,1%

3 3 9 4 1
15,0% 15,0% 45,0% 20,0% 5,0%

1 8 4 1
7,1% 57,1% 28,6% 7,1%

6 6 16 11
15,4% 15,4% 41,0% 28,2%

5 4 25 3 2
12,8% 10,3% 64,1% 7,7% 5,1%

2 1 3
33,3% 16,7% 50,0%

20 21 102 44 17
9,8% 10,3% 50,0% 21,6% 8,3%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

instäm-
mer inte

alls

instäm-
mer
inte

vet
ej/obe-
stämd

instäm-
mer

delvis
instäm-
mer helt

Ett samverkansprojekt?

 

 

 

 

 

Aktörsvariabeln 

Ser man till olika företagskategoriers åsikter om projektets förmåga att skapa ett förbätt-
rat samarbetsklimat finner man en skillnad: 

• De turistiska kärnföretagen är mest positiva till projektets förmåga att förbättra 
samarbetsklimatet. 

• Samtidigt är det fortfarande mer än hälften av företagen också i den turistiska kär-
nan som inte uppfattat att projektet haft någon positiv effekt på samarbetsklimatet. 

Den senare punkten Den senare punkten kan ses som ett problem för ett projekt som 
syftar till en utveckling baserad på samsyn och samverkan, och där en samsyn som 
delas av olika kategorier av aktörer ute på destinationerna ses som nödvändig i ett 
konkurrensperspektiv. 
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           Figur 10: "Turism 2000 projektet skapade ett bättre samarbetsklimat" 

Har man anammat den strategi som utvecklades?               

En annan fråga är om aktörerna ute på fältet anammat den strategi som utvecklades? 
Om de utgår från den i den egna verksamheten? Detta är avgörande för hela projektets 
framgång, eftersom en grundföreställning bakom projektet är att strategin skall fungera 
som ett ”paraply”, under vilket de olika aktörerna skall verka. Genom att de olika aktö-
rerna ute på destinationerna strävar åt samma håll förutsätts destinationen få en starkare 
konkurrenssituation. 
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    Tabell 34: Jag utgår från denna strategi i mitt eget företagande 

4 2 8 4
22,2% 11,1% 44,4% 22,2%

5 3 13 4 2
18,5% 11,1% 48,1% 14,8% 7,4%

2 4 14 11 9
5,0% 10,0% 35,0% 27,5% 22,5%

10 1 6 3
50,0% 5,0% 30,0% 15,0%

1 1 7 3 2
7,1% 7,1% 50,0% 21,4% 14,3%

11 7 12 9
28,2% 17,9% 30,8% 23,1%

5 8 23 2 1
12,8% 20,5% 59,0% 5,1% 2,6%

3 1 2
50,0% 16,7% 33,3%

38 26 86 37 16
18,7% 12,8% 42,4% 18,2% 7,9%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

instäm-
mer inte

alls

instäm-
mer
inte

vet
ej/obe-
stämd

instäm-
mer

delvis

instäm-
mer
helt

Anammat strategin
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                                   Figur 11: Jag utgår från denna strategi i mitt eget företagande 

• Vad man kan se av enkätsvaren, är det en relativt liten andel av företagen som an-
ammat den utvecklade strategin och använder den – helt eller delvis – i den egna 
verksamheten. Den största andelen av företagarna som svarat på enkäten utgår inte 
från strategin eller verkar inte veta om de utgår från den i sitt företagande.  

Detta kan tolkas som att de flesta företagen inte tagit till sig något behov av att förändra 
sin verksamhet för att stärka destinationen som helhet, utan snarare ”gör som vanligt”.  

Destinationsvariationer  

Enkätsvaren pekar också på att det finns lokala variationer i hur de framtagna strategi-
erna anammats ute på destinationerna. 

• Bydalen, Vemdalen och Funäsdalen har de största andelarna företagare som tagit 
till sig strategierna och tillämpar dem i sitt företagande. 

• Antalet företag som tagit till sig strategin och tillämpar den i sitt eget företagan-
de är störst i Funäsdalen 

• Minst genomslag verkar strategin ha fått i Åre. 

Mönstret upprepar sig: projektets upplägg verkar passa bäst i De Tre Dalarna. Det är där 
som den utvecklade strategin får det största genomslaget och samordnande funktion. 
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Tabell 35: Har Turism 2000 förändrat 
ditt företags verksamhet? 

 Procent Frekvens 

  nej 87 183 

  ja 13           27 

  Total 100 210 
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Figur 12: Anammande av strategin hos företag med olika omfattning av turistisk verksamhet 

Aktörsvariationer 

En fråga är om olika kategorier av turistföretagare anammat projektet i olika hög grad? 

• Enkätsvaren pekar på att det är framförallt de turistiska kärnföretagen som anam-
mat den strategi som utvecklades under Turism 2000 projektet. 

• Man kan se att ju större andel av ett företags verksamhet som turismen står för, 
desto större är också tendensen att företaget anammat den utvecklade strategin: 

• Samtidigt pekar enkätsvaren på att anammandet av strategin är begränsat även 
bland de turistiska ”kärnföretagen”.  

Det sista pekar återigen på problemet med att förankra strategiarbetet ute bland företa-
garna på destinationerna.  

Har Turism 2000 projektet förändrat företagens verksamhet? 

En följdfråga är om företagen ändrat sin verksamhet 
på grund av projektet eller ej. Det kan ju vara så att 
företag ändrat sin verksamhet som en följd av pro-
jektet, utan att man för den delen utgår från någon 
överordnad strategi.  

• Av enkätsvaren framgår dock att projektet inte 
haft någon påverkan på nära 90 % av företagen. 

Detta pekar på ett problem med hela 
projektupplägget. Det verkar inte ha fått någon 
nämnvärd betydelse – åtminstone inte under den 
relativt korta tid som förflutit sedan destina-
tionsstrategierna utformades.  
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Tabell 24: Andel av företagen på olika 
destinationer som anser att verksamhe-
ten förändrats pga. Turism 2000 

 Antal Andel

S:a Stors-
jöbygden 0 0

Ljungaleden 0 0

Funäsdalen 11 28%

Ragunda 3 13%

Vemdalen 3 20%

Krokom 4 10%

Åre 2 5%

Bydalen 4 57%
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 Figur 13: Andel företag med olika omfattning av turistisk verksamhet  
 som förändrat verksamheten pga. projektet 

En alternativ tolkning är att strategierna som 
utvecklats inte innebär något nytt – att de 
snarare är en konfirmering av vad som redan 
är allmänt känt. Man fortsätter helt enkelt som 
förut. 

Destinationsvariabeln 

Av enkätsvaren framgår dock att det finns en 
rätt stor skillnad destinationerna emellan när 
det gäller hur stor andel av företagen som 
påverkats av projektet så att verksamheten 
ändrats.  

• Den största påverkan verkar finnas I By-
dalen, Vemdalen och Funäsdalen.  

Att andelen som påverkats i Bydalen är så stor 
i jämförelsen är snarast att hänföra till att det 
är bara några få företag som representerar 
destinationen i enkätundersökningen.  

Aktörsvariabeln 

En poäng med Turism 2000 projektets upplägg var att skapa en bred samverkan mellan 
företagen på de olika destinationerna. I den här studien har vi fokuserat på turismföreta-
gen i synnerhet. Frågan är alltså om projektet lett till att turismföretagare med olika om-
fattning på turistiska verksamheten förändrat sin verksamhet.  

• Av enkätsvaren framgår att det i första hand är de turistiska ”kärnföretagen” som 
uppfattar att de förändrat sin verksamhet pga. projektet  



 106

Tabell 37: Andel av företagen på olika  
destinationer som inte förändrat sättet  
att se på turismen genom projektet 

25
86,2%

36
87,8%

52
88,1%

54
93,1%

17
89,5%

91
91,0%

87
100%

6
85,7%

368
92,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra
Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

nej

 

6 Processinitiering genom projektet 

Har projektet förändrat synen på turismens möjligheter? 

Det ingår i modernt utvecklingstänkande att enskilda utvecklingsprojekt skall ses i stör-
re processamband. De är inte slutna system som en gång för alla skapar en önskvärd 
förändring. All samhällsutveckling är ett flöde som man hoppas kunna ”knuffa” i någon 
riktning med ett enskilt projekt. 

Hela Turism 2000 projektet är avsett att vara en start för en kontinuerlig destinationsut-
veckling – som förutsattes fortsätta efter projektets formella slut. En del av detta synsätt 
kommer till uttryck genom att hela projektet förutsattes vara femårigt, medan den tid 
som finansierades genom projektmedlen var de första två åren. De nästkommande tre 
åren förutsattes fortsätta av bara farten. En förhoppning som uttrycktes i projektet var 
också att destinationerna själva skulle inse behovet av en fortsatt destinationsutveckling.  

Avgörande för projektets förmåga att skapa en fortsatt utveckling är om det förmått för-
ändra bilden av turismen - dess betydelse som näring på destinationerna och dess förut-
sättningar. Det är också en del av projektets förutsättningar att det skulle resultera i en 
kompetensutveckling i just dessa avseenden.  

Lyckas man förändra bilden av turismens betydelse ute hos företagen ute i regionerna, 
är detta ett tecken på att projektet startat en process. En fråga blir därmed om man också 
lyckats med detta? Om bilden av turismens betydelse förändrats genom projektet? 

• Av enkätsvaren framgår att projektet inte inneburit någon förändrad bild för den 
stora majoriteten av företagare. 90 % av företagarna ansåg inte att de påverkats 
av projektet i synen på turismen.  

Destinationsvariationer 

En följdfråga är om det finns lokala 
skillnader i projektets förmåga att för-
ändra sättet att se på turismens betydel-
se. 

• Av enkätsvaren framgår att 
Åredestinationen skiljer ut sig i 
detta avseende – på ett negativt vis. 
Där är det ingen av de företagare 
som svarat på enkäten som anser att 
projektet inneburit en förändring i 
sättet att se på turismen.  

• På övriga destinationen är det om-
kring 10 – 15 % av de som svarat 
på enkäten som anser att bilden för-
ändrats. 
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Tabell 38: Andel av företag med olika omfattning på 
turistisk verksamhet som fått sin bild av turismen för-
ändrad 

90
96,8%

105
92,1%

82
92,1%

85
86,7%

362
91,9%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

ingenting

mindre än 50%

mer än 50%

helt och hållet

Omfattning
på turistisk
verksamhet

Total

nej
Förändrad

 

Att företagarna på Åredestinationen inte anser att bilden förändrats kan tänkas bero på 
att detta är en väletablerad destination med stor ”turistisk mognad”. Företagarna är re-
dan väl insatta i turismens förutsättningar och möjligheter.  

Ett projekt av Turism 2000 karaktär leder i ett sådant fall inte till något nytänkande. Det 
skulle snarare innebära ett bekräftande av vad man redan vet; att kunskapsbyggandet 
inte är ett kunskapsbyggande utan ett kunskaps-bekräftande.  

Aktörssvariationer 

Man skulle kunna tänka sig att 
det finns skillnader i hur olika 
aktörskategorier påverkats av 
projektet. Framförallt kan man 
tänka sig att företag som i sig har 
en stor turistisk mognad inte 
påverkats så mycket. De känner 
redan turistbranschen. Andra, 
mer perifert turistiska företag 
skulle då kunna tänkas bli mer 
påverkade av ett projekt som 
lyfter fram turismen som en 
bransch med möjligheter.  

Av enkätsvaren framgår dock att 
förhållandet var det omvända: 

• Av de renodlat turistiska företagen var det 13% som ansåg att deras bild av tu-
rismen hade förändrats genom projektet, medan 

• 8% av företagen utanför denna turistiska kärna hade fått en förändrad bild av tu-
rismen.  

• 3% av företagen utan någon turistisk verksamhet uppfattar att de fått en föränd-
rad bild 

Ur ett destinationsutvecklingsperspektiv innebär detta resultat av projektet ett problem. 
Helt enkelt därför att även de delvis turistiska företagen skall inse betydelse och förut-
sättningar för turismen för att motiveras att engagera sig i utvecklingen av denna näring 
på destinationen.  

• Samtidigt kvarstår att det stora mönstret är att så få av företagen – av alla katego-
rier – ansåg att projektet haft någon betydelse för deras syn på turismens betydelse 
för orten/regionen! 

Resultatet pekar på att projektet gått tämligen spårlöst förbi, mätt i andelen företagare 
med turistisk verksamhet som fått sin bild av turismen förändrad. 
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Tabell 39: Förändrad bild av turismens betydelse hos företagare som deltagit i projektet på olika vis 

                     

112 10
91,8% 8,2%

3 1
75,0% 25,0%

20 11
64,5% 35,5%

30 4
88,2% 11,8%

9 2
81,8% 18,2%

174 28
86,1% 13,9%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

inte alls

lokal projektledare

medlem i strategigrupp

deltagare i kurser

annat

Typ av
deltagande

Total

nej ja
Förändrad bild?

 
 
 

Betydelsen av deltagandet 

En speciell grupp av aktörer är de som deltagit i strategiarbetet och/eller som på annat 
vis har stor kännedom om projektet. Det kan visa sig att de har en annan bild än ”vanligt 
folk” på destinationen. Enkätsvaren pekar också på ett sådant samband mellan hur stor 
kännedomen är om Turism 2000 projektet och om projektet förändrat bilden av turis-
men. 

• Mer än en tredjedel av medlemmarna i strategigrupperna uppger att de fått en 
förändrad bild av turismen genom projektet. 

• Utanför strategigrupperna är andelen företagare som fått en förändrad bild av 
turismens betydelse mycket begränsad.  

• Man kan också se om det finns ett samband mellan kännedomen om de destina-
tionsstrategier som arbetades fram under projektet och andel som fått en föränd-
rad bild av turismen:  

• Enkäten pekar på att det finns en tendens att ju bättre kännedom företagarna ute 
på destinationerna hade av destinationsstrategierna, desto större andel av företa-
garna hade fått en förändrad bild. 

Detta pekar på betydelsen av att delta i projekt av den här typen – och indirekt på bety-
delsen av en aktiv projektledning som informerar och kommunicerar med alla aktörerna 
på en destination. Ju mer insatt man är i strategiska arbetet, desto mer påverkas bilden 
av turismen.  
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Har någon tagit över? 

En grundtanke med projektet var att det skulle vara starten på en destinationsutveck-
lingsprocess – som inte skulle avslutas i och med att det aktuella utvecklingsprojektet 
avslutades. Detta skulle snarare vara starten på en kontinuerlig utveckling. Efter att Tu-
rism 2000 projektet avslutats var tanken att destinationerna skulle själva driva utveck-
lingen – med egna medel och i eget intresse. En fråga är då om man lyckats med detta: 
om det är någon som tagit över och fortsatt driva projektet efter att det Turism 2000 
projektet formellt avslutades.  

• Av enkäten framgår att en stor andel av företagarna helt enkelt inte visste. Detta 
pekar på den osäkerhet om projektets framtid som också framgick av projektbe-
skrivningen.  

• Intressant i sammanhanget är att kännedomen om projektövertagandet framförallt 
finns bland strategigruppsmedlemmarna. Bland turismföretagarna som inte deltagit 
i projektverksamheten är känneomen mycket begränsad. 

Den sista punkten pekar på att hela destinationsutvecklingsprojektet fungerat som ett 
slutet system. Informationen om projektet och projektets fortsättning har inte spritts 
ute bland turismföretagarna i gemen på destinationerna. (Se vidare tabell på nästa 
sida). 
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         Figur 14: Kännedomen om projektet och förändrad bild av turismen 
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    Tabell 41: Kunskap om vem som tagit över på olika destinationer 

3 1 12
18,8% 6,3% 75,0%

7 0 20
25,9% ,0% 74,1%

9 12 23
20,5% 27,3% 52,3%

5 1 15
23,8% 4,8% 71,4%

2 5 6
15,4% 38,5% 46,2%

7 12 24
16,3% 27,9% 55,8%

12 2 27
29,3% 4,9% 65,9%

0 3 4
,0% 42,9% 57,1%

45 36 131
21,2% 17,0% 61,8%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

Total

nej ja vej ej
Övertagande?

 

 
Destinationsvariabeln 
Jämför man de olika destinationerna, ser man två mönster:  

• Dels finns det en stor okunskap rent generellt om destinationsutvecklingen – man 
vet inte om det är något som fortsätter och i så fall I vems regi.  

• Dels finns den en rätt stor skillnad i kännedomen om att någon tagit över och fort-
sätter arbetet med att utveckla destinationen. 

Ett resultat av enkäten är att det råder rätt stor osäkerhet om eventuellt övertagande av 
destinationsutvecklingsansvaret. 

   Tabell 40: Har någon tagit över? 

23 5 95
18,7% 4,1% 77,2%

0 2 2
,0% 50,0% 50,0%

7 16 7
23,3% 53,3% 23,3%

10 10 15
28,6% 28,6% 42,9%

2 2 7
18,2% 18,2% 63,6%

42 35 126
20,7% 17,2% 62,1%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

inte alls

lokal projektledare

medlem i strategigrupp

deltagare i kurser

annat

Typ av
deltagande

Total

nej ja vej ej
Övertagande?
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Tabell 42: Kunskap om övertagande hos företag med olika omfattning på turistisk verk-
samhet 

5 1 12
27,8% 5,6% 66,7%

5 6 45
8,9% 10,7% 80,4%

13 12 37
21,0% 19,4% 59,7%

21 16 36
28,8% 21,9% 49,3%

44 35 130
21,1% 16,7% 62,2%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

ingenting

mindre än 50%

mer än 50%

helt och hållet

Omfattning
på turistisk
verksamhet

Total

nej ja vej ej
Övertagande?

 
 

Att det finns en stor okunskap rent generellt om vem som tagit över ansvaret för desti-
nationsutvecklingen är inte så märkligt. Framförallt därför att kännedomen om det des-
tinationsutvecklingsprojekt som bedrivits under Turism 2000 perioden inte var speciellt 
stor bland företagarna i allmänhet. Känner man inte till det projekt som genomförts, är 
det inte så konstigt att man inte heller känner till om någon tagit över och fortsatt med 
projektet.  

Att skillnaden mellan destinationerna är så pass stor när det gäller kunskapen om att 
någon tagit över pekar på att det finns ett mer utvecklat Destination Management på 
vissa destinationer, jämfört med de andra: det finns faktiskt någon som fortsätter verka 
för destinationens utveckling som helhet, och det finns en medvetenhet om vem denna 
samordnande aktör är hos en betydande andel av destinationens aktörer. 

• De destinationer där ett sådant destination management kan skymta, är Bydalen, 
Vemdalen, Funäsdalen – och Krokom. 

Aktörsvariationer 

• Jämför man olika kategorier av företag i turistsektorn på de olika orterna, finner 
man att kännedomen om vem som eventuellt tagit över ansvaret för destinationsut-
vecklingen efter Turism 2000 projektet skiljer sig avsevärt. I den mån det finns 
någon som tagit över, är det framförallt företag med mer än 50 % turistisk verk-
samhet som vet vem det är.  
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Tabell 44: "Turism 2000 var bara 
prat..." 

instämmer inte alls 8% 

instämmer inte 25% 

vet ej/obestämd 43% 

instämmer delvis 18% 

instämmer helt 6% 

Tabell 43: Andelen företag på olika destinationer som anser projektet vara ett effektivt sätt  

0 2 15 1 0
,0% 11,1% 83,3% 5,6% ,0%

2 4 13 5 2
7,7% 15,4% 50,0% 19,2% 7,7%

0 1 10 14 16
,0% 2,4% 24,4% 34,1% 39,0%

1 2 9 6 1
5,3% 10,5% 47,4% 31,6% 5,3%

0 1 8 4 1
,0% 7,1% 57,1% 28,6% 7,1%

4 5 16 9 5
10,3% 12,8% 41,0% 23,1% 12,8%

2 2 27 7 1
5,1% 5,1% 69,2% 17,9% 2,6%

0 0 3 0 3
,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

Södra Storsjöbygden

Ljungaleden

Funäsdalen

Ragunda

Vemdalen

Krokom

Åre

Bydalen

instäm-
mer inte

alls

instäm-
mer
inte

vet
ej/obe-
stämd

instäm-
mer

delvis

instäm-
mer
helt

Effektivt för utveckling?

 

7 Åsikter om projektet i allmänhet 

Två frågor i undersökningen avsåg uppfattningen om Turism 2000 projektet i allmän-
het: om det uppfattades som ett effektivt sätt att bedriva destinationsutveckling, eller om 
det uppfattades som ett ”pratprojekt”. Frågeställningen är aktuell därför att det finns en 
föreställning om att företagare – och då speciellt småföretagare – är i hög grad hand-
lingsorienterade, medan hela Turism 2000 projektets upplägg går ut på diskussion och 
reflektion. Dvs. motsatsen mot handling.  

 

Upplever man att projektet är ett effektivt sätt att 
utveckla en destination? 

• Enkätsvaren visade på att närmare en fjärdedel 
av dem som svarade på enkäten såg projektet 
som ett ”pratprojekt” – helt eller delvis. 

Detta kan ses som ett problem i ett 
destinationsutvecklingsperspektiv. Det antyder att 
en stor andel av företagarna som skall ge 
utvecklingsprojektets dess ”kraft” inte ser det som 
särskilt meningsfullt att delta i kommunikationen 
om destinationens framtida strategi.  
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Lokala variationer 

• Enkätsvaren pekar på att Funäsdalen och Bydalen är de destinationer där utveck-
lingsprojektet har flest anhängare.  

• Minsta andelen anhängare finns i Södra Storsjöbygden.  

Tänkbart: att det finns en mer drivande Destination Captain på vissa destinationer, och 
att denne fått med sig övriga aktörer i projektarbetet. Då uppfattas hela projektet mer 
positivt. Men om projektet upplevs som ett administrativt ”uppifrånprojekt” är risken 
stor att projektet också uppfattas som ett tomt pratprojekt utan förankring i verklighe-
ten.)  

Aktörsvariationer 

Man kan tänka sig att projektet uppfattas mer positivt av vissa aktörer än av andra. 
Framförallt kan man tänka sig att turistföretag är mer intresserade – och därmed mer 
positiva till utvecklingsprojektet.  

• Vad man kan se av enkäten, är det också fler företagare i den turistiska ”kärnan” 
som ser projektet som ett effektivt utvecklingsprojekt. 

• Men det stora mönstret är fortfarande att en stor andel av företagen ute på destina-
tionerna inte är anhängare av projektupplägget. 

 
Tabell 45: Åsikter om projektets effektivitet bland turismföretagare med olika andel turistisk 
verksamhet 

0
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100

ingenting mindre än
50%

mer än
50%

helt och
hållet

Pr
oc

en
t

instämmer helt
instämmer delvis

 
 

Man kan också tänka sig att synen på projektet och projektets effektivitet beror på om 
man deltagit i projektverksamheten eller ej. Detta antagande visade sig stämma: de som 
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deltagit i strategigruppernas verksamhet var benägna att se projektet som effektivt och 
inte som ett ”pratprojekt”  

 

Vad ser man som viktigt i ett destinationsutvecklingsprojekt? 

När man försöker finna ut vad företagarna ute på fältet själva anser ett utvecklingspro-
jekt skall fokusera på för att de skall vara motiverade att delta i ett sådant projekt, finner 
man att åsikterna är mycket spridda. 

Ett sätt att skapa ordning i svärmen av åsikter är genom att försöka kategorisera dessa 
åsikter. I tabellen som börjar på nästa sida används två kategoriseringsvariabler: F = 
betoning av utveckling på företagsnivå, samt D = betoning av utveckling på destina-
tionsnivå. 

 
 

 

 

Tabell 46: Inställningen till projektet hos företagare som deltagit i projektet på olika vis 

3 19 66 17 8
2,7% 16,8% 58,4% 15,0% 7,1%

2 1 0 1 0
50,0% 25,0% ,0% 25,0% ,0%

10 14 1 3 3
32,3% 45,2% 3,2% 9,7% 9,7%

0 11 10 11 1
,0% 33,3% 30,3% 33,3% 3,0%

1 3 3 4 0
9,1% 27,3% 27,3% 36,4% ,0%

16 48 80 36 12
8,3% 25,0% 41,7% 18,8% 6,3%

Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel
Antal
Andel

inte alls

lokal projektledare

medlem i strategigru

deltagare i kurser

annat

Total

instämmer
inte alls

instämmer
inte

vet
ej/obestämd

instämmer
delvis

instämmer
helt

Bara prat?
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Tabell 47: Åsikter om vad turismutvecklingsprojekt skall fokusera på 

  ”Vad skulle ett turismutvecklingsprojekt fokusera på för att
du skulle vara intresserad av att delta aktivt i det?”  
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D  "Helt" paket för turister, med boende, mat, äventyr, under-
hållning. För att få hit fler turister under längre tid på icke
säsong. 

              1 

D  Samverkan-kompetens-nätverksskapande (lokala)-infoträffar           1     

  Absolut inte utbildning/teori/marknad. Vi behöver stärka
våra produkter 

        1       

D  Att förstärka sommarprodukter         1       

D  Att låta bygden leva och involvera turismen i den.         1       

 F Att mitt företag blev lite delaktig i turism, kontaktnät, bytes-
utveckling, samverkan, försäljning av mina produkter osv. 

1               

D  Att turismen skulle öka på vårt område och inte bara i cen-
tralorterna. 

      1         

D  Attraktivt boende, attraktivt fiske, flera skoterleder           1     

  Avancerad marknadsföring och bra reklam     1           

  Be någon annan läsa!!!             1   

D  Bra kommunikationer för att kunna komma till byn             1   

D  Byalagets förslag till Ljungdalsprojekt   1             

D  Bygga nytt, höja servicenivån, kommunikation. Ta vara på de
kulturella värdena som finns, renovera bygga museum m.m. 

  1             

D  Camping och något mer som fick turister att stanna istället
för att åka förbi 

          1     

D  Campingen-utvecklingen, utvecklingen av centrum, upp-
snyggning av centrum, skyltning. Konkreta verklighetsför-
ankrade åtgärder. Flummiga projekt- Nej tack! 

1               

D  Destinationsutveckling               1 

D  Direkt försäljning av paketerade produkter till olika intresse-
grupper. 

          1     

 F Direktstöd på olika sätt till mitt företagande. Ekonomiskt och 
utbildningsmässigt. 

1               
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  Ekonomi, Strategi för längre tid     1           

 F Ekonomi, språk, personlig utveckling     1           

 F Ekonomisk nytta för deltagarna.       1         

  Ekonomiskt långsiktigt bärande som lockar många turister 1               

  En försäljningsorganisation för länets turistföretagare.           1     

  En inbjudan till något till att börja med 1               

  En samordning mellan Sundsvall, Storlien, väg 86, skulle
vara bra. Casino, Paviljong, Döda Fallet, Jamtli, Ristafallet,
Åre mm 

      1         

D  En utbyggnad av Funäsdalsbergets liftanläggning skulle nog
vara det mest effektiva just nu. 

    1           

  Export     1           

 F Finansieringsfrågor. Få hit nya företag. Anordna "jippon" på
betald arbetstid. 

    1           

D  Fiske för barnfamiljer, snöskoterturism   1             

D  Fisketurism         1       

D  Fjällområdet             1   

D  Fokusera på destinationen, samverkan             1   

  Framförallt en fungerande turistbyrå med nätverk och samar-
bete runt länet. Ej bara denna evinerliga fiskeväg. Vi har så
mycket mer. 

          1     

  Fritid       1         

D  Få fram duktiga driftiga personer som kan fortsätta den sam-
ordnande projektidén (Ljungaleden). 

  1             

  Få stat, län och kommuner att förstå hur stor betydelse turis-
men har i samhället 

            1   

D  Förbättring av servicen- utbyggnad kommunikation   1             

D  Fördjupad lokal samverkan.Gemensam profilering och kvali-
tetssäkring samt ökad länsturismsamverkan/helhetsseende. 

            1   

  Först och främst vill jag veta om dess existens medan det
lever, ej när det är slut. 

          1     

 F Försäljning, produktutveckling       1         

D  Gemensam marknadsföring             1   

  Gärna som intervjuare igen eller tillsammans med flera per-
soner. 

1               
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  Gästen i centrum, inte företagen eller företagarna.           1     

D  Göra området mer levande och atraktivt         1       

D  Göra rättvisa åt och säkerställa uthålligheten hos resmålets
natur och kultur värden 

            1   

  Hela länet ska leva, inte bara Jamtli! Och det finns mer än
älgar att marknadsföra i länet, ett stort utbud av konst och
konstnärer t.ex. 

          1     

D  Höja servicenivån, tillgängligheten, kommunikation, utbygg-
nad/renovering av kulturdelar 

  1             

D  Infrastruktur   1             

  Inte prata utan börja göra             1   

D  Kommunikationer, marknadsföring             1   

 F Konkreta ärenden som direkt hjälper företagarna.           1     

  Kulturhistoria       1         

D  Ljungans strömfiske- restaurering   1             

D F Lönsamhet, samverkan             1   

 F MIG och min verksamhet samt bygdens andra turismverk-
samheter. Paketering. (Jag vill inte åka 5 mil för att samarbe-
ta med mina näraliggande partners). 

          1     

 F Marknad/försäljning 1               

 F Marknadsföring   1       1     

  Marknadsföring svenska fjällen vinter som sommar     1           

  Marknadsföring, söka kontakter med researrangörer i södra
Sverige och Europa. 

          1     

D  Mer paket som omfattar olika verksamheter   1             

D  Mera och flera skoter och vandringsleder för fiske och fritid           1     

D  Miljö, samarbetsprojekt     1           

D  Miljöfrågor     1           

D  Miljön     1           

D  Natur, jakt, fiske       1         

D  Naturutnyttjande, skoter, jakt ,fiske, vandring, häst, hund,
samer. 

            1   

  Närhet, lyssnande 

 

            1   
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D  Områdesutveckling, praktiskt. Kultur/tradition inom mat -
utveckling vildmarkssidan lokalt, utveckling guider för 50+ 

1               

  Paketering och transporter. Marknadsföring.           1     

 F Problemet kapital, investeringar               1 

  Redan deltagit i allt som finns         1       

D F Riskkapital för investeringar. Infrastruktur-investeringar             1   

D  Samarbete och att se framåt. Gemensamt bygga upp området.           1     

D F Samarbete, marknadsföring, paketering av olika aktiviteter. 
Hur man fyller i blanketter från alla håll och kanter. 

      1         

D  Samordna profil för bygden, samordna program, styra (ej
förbjuda) snöskotertrafiken (i positiv anda) 

  1             

D  Samordning inom området!       1         

D  Samorning till EN turistförening runt Storsjön   1             

D  Samverkan i kommunen   1             

D  Samverkan med Åre by             1   

D  Samverkan över gränser (geografiska gränser och branscher)               1 

D  Samverkan, paketering, försäljning, ekonomi           1     

  Service och mottagande samt höjd kvalitet inom besöksnär-
ingen 

          1     

  Småskalig turism 1               

D  Sommaraktiviteter, samordning         1       

D  Sommarturism             1   

  Ta tillvara idéer som kommer från andra än en liten "elit".       1         

  Taxi           1     

  Tid att diskutera, ventilera idéer. Ta vara på människors
kompetens. Särskilt personal på många företag. 

            1   

D  Tillvarata natur- och kulturella resurser, ex rodel, slalom vin-
ter och thaipaviljong sommar. 

      1         

D  Transporter             1   

D F Utveckla anläggningarna, aktivitetsutbudet. Hur man skaffar
riskkapital. 

        1       

  Utveckla turismen! Marknadsundersökning, marknadsföring,
produktutveckling, statens roll i turismen som broms eller
motor. 

            1   
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D  Utveckling av områdets leder, ta fram besöksmål m.m   1             

D  Utveckling av orten             1   

  Utveckling av skidanläggning på Funäsdalsberget     1           

D  Utveckling av sommar höst produkten             1   

D  Utveckling och tillvaratagande av naturresurser, samråd mel-
lan befintliga operatörer 

      1         

  Vet ej     3   1 2     

D  Vinter-sommarleder av alla de slag.     1           

  Visa våra enorma fjällområden och få ut budskap om detta
till övriga Europa. 

    1           

D  Industriminnen och turism 1               

  Marknadsföring av lokala aktörer i Sverige och utomlands.           1     

D  Öka antalet gästbäddar. Befästa multihallen. Öka samhälls-
service. Skattskrivning där man har sin inkomst. Fördubbla 
storleken av byn/Åre 

            1   

D  Öppet samordna resurserna i området. Bättre kommunika-
tioner. 

            1   

 

Om man försöker se vad som betonas – om det är destinationens utveckling eller före-
tagsutveckling som lyfts fram som angelägna – så ser man att det är förhållandevis 
många som ser destinationsutveckling som angeläget.  

• Detta kan tolkas som att det finns en beredskap ute på destinationerna att vara med 
och utveckla dessa.  

Formerna för sådan destinationsutveckling är dock fortfarande något som behöver dis-
kuteras vidare. Inte minst mot bakgrund att så många av företagarna ute på destinatio-
nerna anser att Turism 2000 projektet var ett ”pratprojekt”.  
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Vad är det företagarna ser som viktigt att utveckla? 

En uppföljningsfråga är vad man anser vara viktigt att utveckla för att skapa en positiv 
utveckling på destinationerna.  

 Vad man kan se av enkäterna så är nästan allt i behov av förbättring för att tu-
rismen skall ha en positiv utveckling. 

 De åtgärder som ses som viktigast är dock (1) bättre kommunikationer, (2) 
marknadsföring av orten, samt (3) bättre finansieringsmöjligheter och statligt stöd.  

Att man ser marknadsföring av orten som en så viktig åtgärd pekar på en insikt i desti-
nationsbegreppets betydelse för utvecklingen av turismen.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Utbildningar, företagare
Utbildningar, personal

Företagssamarbete
Stimulans,

Marknadsföring, orten
Bättre finansiering

Nya företagare
Bättre

Bättre samhällsservice
Bättre områdesledning
Bättre kommunalt stöd

Bättre länsstöd
Bättre statligt stöd

Bättre naturutnyttjande

 

Figur 15: Vad som anses vara viktigt att utveckla  

(0 = ”inget viktigt”, 1 = ”ganska viktigt”, 2 = ”viktigt”, 3 = ”mycket viktig)  
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Bilaga 3: Utskickad enkät 

 

Lokal Turismutveckling 
 
I den första delen av enkäten ombeds du svara på frågor om din syn på de turistiska förut-
sättningarna för turistområdet.  
 
1. Var tycker du att det geografiska område där du är verksam har sin styrka respektive svaghet? 
  

Mycket stor 
styrka  

Ganska 
stor styrka Neutralt 

Ganska stor 
svaghet  

Mycket 
stor 
svaghet

A Tillgång på kompetent arbetskraft ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

B Tillgång på arbetskraft rent allmänt   ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

C Tillgång på investeringsvilligt kapital ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

D Tillgång på ägarkapital ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

E Kulturella resurser ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

F Naturresurser ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

G Kommunikationer ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

H Företagsamhet ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

I Företagarnas kompetens ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

J Ledarskap på områdesnivå ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

K Stöd från kommunen ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

L Stöd från länet ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

M Stöd från staten ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

N Samhällsservice ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

O Social miljö ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

P Annat, nämligen: ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 
 

2.  Hur viktigt är följande åtgärder för att det området skall kunna utvecklas positivt? 

  Mycket 
viktigt 

Ganska 
viktigt 

Inte så 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

A Utbildningar för företagare  ∋ ∋ ∋ ∋ 

B Utbildningar för personal ∋ ∋ ∋ ∋ 

C Ökat samarbete mellan företagen ∋ ∋ ∋ ∋ 

D Åtgärder för att stimulera nyföretagande ∋ ∋ ∋ ∋ 
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E Mer marknadsföring av orten/området ∋ ∋ ∋ ∋ 

F Förbättrade finansieringsmöjligheter ∋ ∋ ∋ ∋ 

G Åtgärder för att locka nya företagare till området ∋ ∋ ∋ ∋ 

H Förbättrade kommunikationer ∋ ∋ ∋ ∋ 

I Förbättrad samhällsservice ∋ ∋ ∋ ∋ 

J Förbättrad ledning på områdesnivå ∋ ∋ ∋ ∋ 

K Bättre stöd från kommunen ∋ ∋ ∋ ∋ 

L Bättre stöd från länet ∋ ∋ ∋ ∋ 

M Bättre stöd från staten ∋ ∋ ∋ ∋ 

N Åtgärder för att förbättra utnyttjandet av befintliga 
natur och kulturresurser 

∋ ∋ ∋ ∋ 

O Annat, nämligen: ∋ ∋ ∋ ∋ 
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Här följer några frågor om ditt företagande. 

3 Antal anställda inklusive dig själv? 
A Heltid: __________ st 
B Deltid: __________ st
C Säsong:_________ st

 
4 Vilket år startades företaget? 

 
 

5 Vilket år började du arbeta i företaget? 

  

 

6 Hur stor del av företagets verksamhet svarar 
turismen för? 

A  Helt och hållet       ∋ 

B  Mer än 50 %          ∋ 

C  Mindre än 50 %     ∋  

D  Ingenting                ∋ 
 

7. I vilken takt tycker du att företaget utvecklats? 

A   För snabbt              ∋ 

B   I lagom takt            ∋ 

C   För långsamt          ∋ 
 

 

8 Om du svarat för snabbt eller för långsamt, vilka 
är problemen? 

 

 

 

 

 
9 Är företaget anslutet till den lokala turistorgani-
sationen? 

Ja ∋ 

Nej ∋ 
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10 Hur viktiga är följande ”drivkrafter” för ditt företagande? 

  Mycket vik-
tigt 

Ganska 
viktigt 

Inte så 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

A Att tjäna mycket pengar  ∋ ∋ ∋ ∋ 

B Att få genomföra mina egna idéer ∋ ∋ ∋ ∋ 

C Att bygga upp goda kontakter med 
mina kunder  ∋ ∋ ∋ ∋ 

D Att föra en småföretagartradition 
vidare ∋ ∋ ∋ ∋ 

E Att kunna styra över min egen framtid ∋ ∋ ∋ ∋ 

F Att se att andra får nytta och glädje 
av mina tjänster och produkter  ∋ ∋ ∋ ∋ 

G Att ta hand om och motivera anställ-
da ∋ ∋ ∋ ∋ 

H Att känna att jag gör ett meningsfullt 
arbete  ∋ ∋ ∋ ∋ 

I Att ständigt lära mig något nytt ∋ ∋ ∋ ∋ 

J Att ha kontroll över min egen arbets-
situation  ∋ ∋ ∋ ∋ 

K Att överleva som turistföretagare  ∋ ∋ ∋ ∋ 

L Att vara ekonomiskt oberoende ∋ ∋ ∋ ∋ 

M Att kunna konkurrera på marknaden  ∋ ∋ ∋ ∋ 

N 
 

Att upptäcka och utveckla nya möj-
ligheter ∋ ∋ ∋ ∋ 

 

 

Frågorna 11-14 är inte relevanta för den här rapporten.
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   I denna del av enkäten ställs frågor kring dina erfarenheter av och åsikter om samverkan.  

 

 15 Vilken typ av samverkan har du erfaren-
het av? 

Inköp ∋ 

Produktion ∋ 

Marknadsföring ∋ 

Försäljning ∋ 

Produktutveckling ∋ 

Marknadsundersökningar ∋ 

Utbildning av personal ∋ 

Annat, nämligen ________________ 
 

 
16 Hur viktigt tycker du att samverkan med 
andra företag är för ditt företag? 

Mycket viktigt ∋ 

 Ganska viktigt ∋ 

Inte så viktigt ∋ 

Inte alls viktigt ∋ 
 

17 Vilka är dina erfarenheter i stort av sam-
verkan med andra företag? 

Mycket goda ∋ 

 Ganska goda ∋ 

Ganska dåliga ∋ 

Mycket dåliga ∋ 
 

18 Skulle du vilja ha mer samverkan med 
andra företag? 

Ja ∋ 

 Nej ∋ 
 

 

 

 

19 Ser du några viktiga fördelar med  företagssam-
verkan? 

 Ja ∋ 

 Nej ∋  

  
Om ja, vilka fördelar ser du: 

  
 

 

 

20 Ser du några viktiga nackdelar med företags-
samverkan? 

 Ja ∋ 

 Nej ∋  

  
Om ja, vilka nackdelar ser du: 

 

 

 

 
 

21 Hur många turistprodukter har du utvecklat 
tillsammans med någon/några andra företagare i 
området de senaste  åren 

 

 

 
22 Anser du att ditt företag har betydelse för turis-
men på din ort? 

Mycket stor betydelse ∋ 

Ganska stor betydelse ∋ 

Inte så stor betydelse ∋ 

 Ingen betydelse ∋ 
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Nu följer frågor kring turismutvecklingsprojektet Turism 2000 som genomfördes mellan 
åren 1997 och 1999.   
 
23 Hur väl känner Du till projektet Turism 2000? 

Mycket väl  ∋ 

Ganska väl ∋ 

Inte så väl   ∋ 

Inte alls       ∋ 

 

 (Om du inte alls  känner till projektet gå vidare till fråga 33) 

24 Hur har du fått kunskap om Turism 2000 projek-
tet? 

Hört om det i TV, radio eller tidningar ∋  

Genom företagarförening ∋ 

Genom kontakter med projektledning ∋ 

 Genom kontakter med medlemmar i lokala stra-
tegigruppen ∋ 
 På annat vis, nämligen                                ∋ 

 

25 Vet du vem som var projektledare på er ort? 

Ja, nämligen                                          ∋ 

Nej ∋ 
 

26 Hur har du själv deltagit i Turism 2000 projek-
tet? 

Inte alls ∋  

Som lokal projektledare ∋ 

Som medlem i strategigrupp ∋ 

 Som deltagare i kurser, föredrag etc. ∋ 
 På annat vis, nämligen                                ∋ 

 

(Om du inte alls deltagit, gå vidare till fråga 28) 
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27 Vid hur många möten deltog du? 

Inga alls ∋ 

1 gång ∋ 

2-4 gånger ∋ 

5 eller fler gånger ∋ 
 

28 Om du deltagit i kurser eller föredrag, vad 
handlade kursen/kurserna om? 

 

 
 

29 Har Turism 2000 förändrat ditt företags verk-
samhet? 

Ja, ∋ 

Nej ∋ 
 

30 Om ja, på vilket sätt? 
 

 

 

 

31 Har någon person/organisation tagit över 
ansvaret för utvecklingen av destinationen efter 
projektet avslutades? 

Ja, nämligen                                         ∋ 

Nej ∋ 

Vet ej ∋ 
 

32 Vad skulle ett turismutveclingsprojekt fokuse-
ra på för att du skulle vara intresserad av att delta 
aktivt i det? 

……………………………………………………
…………………………………………………… 

……………………………………………………..
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Här följer några påståenden om Turism2000. I vilken grad instämmer du i dem? 

33  Instämmer 
helt 

Instäm-
mer 
delvis 

Vet ej 
/obestäm
d 

Instäm-
mer inte 

Instämmer 
inte alls 

A  Mina intressen företräddes i projektet ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

B  Jag känner väl till den strategi för turis-
mens utveckling på min ort som togs 
fram under Turism 2000  

∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

C  Jag hade stort inflytande över de strate-
gier som togs fram under Turism 2000 ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

D  Denna strategi pekar ut vad som är 
viktigast att utveckla på min ort ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

E  Jag utgår från denna strategi i mitt eget 
företagande ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

F  Turism 2000 skapade ett bättre samar-
betsklimat ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

G  Turism 2000 var ”bara prat” och ingen 
handling ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 

H  Turism 2000 projektet är ett effektivt sätt 
att utveckla turistnäringen på orten ∋ ∋ ∋ ∋ ∋ 
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Här följer några frågor om din syn på turismens framtid i området. 
 
 
34 Hur betydelsefull tror du att turistnäringen 
kommer att vara för din ort i framtiden? 

Mycket mer betydelsefull än idag ∋  

Mer betydelsefull än idag ∋ 

 Lika betydelse full som idag ∋ 

Mindre betydelsefull än idag ∋ 

Mycket mindre betydelsefull än idag ∋ 

 
35 Har Turism 2000 inneburit en förändring 
i ditt sätt att se på turismens betydelse för din 
ort/ditt område? 

Ja ∋  

Nej ∋ 

 

Om ja, på vilket sätt? 

 

 

 
 

36 Hur viktigt är det för dig att turistnäringen på 
på din ort utvecklas? 

 

Mycket viktigt ∋ 

 Ganska viktigt ∋ 

Inte så viktigt ∋ 

Inte alls viktigt ∋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Är någon person eller företag mer betydelse-
full än andra för turismutvecklingen i ditt områ-
de? 

Ja, ∋  

Nej ∋ 

 
 
 
Om ja, vem/vilket företag? 

 

 

 



 

 130

Företagande innebär tyvärr att problem ibland dyker upp. I denna del av enkäten ombeds 
du svara på frågor om problem som uppstår i företaget och hur ni hittar lösningar på  
dessa problem. 
 
38 Vilka problem har uppkommit i företaget under de senaste  åren, och hur allvarliga var i så fall 
dessa? 

  Mycket 
allvarlig 

Allvarlig Inte så allvar-
lig 

Inget pro-
blem 

A  Produkt/Tjänsteutvecklingsproblem ∋ ∋ ∋ ∋ 

B  Finansiella problem ∋ ∋ ∋ ∋ 

C  Marknadsföringsproblem ∋ ∋ ∋ ∋ 

D  Problem med anläggningar/lokaler ∋ ∋ ∋ ∋ 

E  Samarbetsproblem med andra företagare ∋ ∋ ∋ ∋ 

F  Personal problem ∋ ∋ ∋ ∋ 

G  Problem vid kontakter med myndigheter ∋ ∋ ∋ ∋ 

H  Annat problem, nämligen ∋ ∋ ∋ ∋ 

 
39 Vem har du vänt dig till för att lösa problem som du haft i ditt företagande och vem  fick du stöd 
av ? 

 Jag har löst alla problem själv   ∋ 
  

 När jag behövt hjälp har 
det varit till:   

  Har jag vänt 
mig till Har jag fått stöd av 

A  Nära anhöriga  ∋ ∋ 

B  Anställda  ∋ ∋ 

C  Revisorn  ∋ ∋ 

D  Andra företagare  ∋ ∋ 

E  Banken  ∋ ∋ 

F  Konsulter  ∋ ∋ 

G  Lokal Turistorganisation  ∋ ∋ 

H  Jämtland-Härjedalen Tu-
rism  

∋ ∋ 

H  Kommunen  ∋ ∋ 

I  Länsstyrelsen  ∋ ∋ 

J  Arbetsförmedlingen  ∋ ∋ 

K  Annan, nämligen  ∋ ∋ 
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40 Är det någon av ovan nämnda aktörer du tycker varit till särskilt stor hjälp? 

 

 
41 Är  det någon av ovan nämnda aktörer du hade väntat dig mer av? 

 

 
42 Har du några ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här eller på sepa-
rat papper. 

 

 

 

 

 
När du är klar, posta enkäten i det medföljande frankerade svarskuvertet. 

 

Än en gång, tack för din medverkan! 
 



ETOUR - European Tourism Research Institute
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