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Förord 

Vid inlämning av en större uppsats finns det mycket blandande känslor; lättnad, 

ångest, overklighet och glädje. Vi har haft både bra och dåliga dagar men nu känner vi att vi 

är nöjda och att det är dags att någon annan får ta del av det vi skapat. Vår önskan är att denna 

uppsats ska vara en liten ögonöppnare för läsaren och förhoppningsvis bidra med inspiration.  

 

Ett stort tack till Håkan Sandberg på Destination South Lapland som lät oss genomföra denna 

fallstudie och försåg oss med användbar information. Vi vill även tacka alla som ställde upp 

på intervjuer och besvarade enkäten, utan er hade det inte varit möjligt. 

 

Till slut vill vi rikta ett stort tack till vår handledare, Bosse Bodén som har väglett oss genom 

denna resa och hjälpt oss hitta rätt.  

 

Tack.  

 

Tove Eriksson och Nathalie Svensson, 

Östersund, 11 juni 2013 



 

 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to study the destination management organization Destination 

South Lapland and identify both the importance its members ascribes the organization and 

how it can help to strengthen and develop tourism industry in the area. 

To achieve this purpose a questionnaire with the members of the DMO and four interviews 

were conducted with questions concerning the DMOs business, its importance for the 

industry, possibilities and challenges. The empirical data was analyzed together with chosen 

theories regarding the DMOs role and challenges inter alia. 

The results show that the members mainly view the DMO as an opportunity to enhance their 

marketing but they also express that they have experienced minor benefits from the 

organization so far. It appears that the respondents identify opportunities for the industry and 

the region through the DMO, such as contributing to the region’s growth and increasing the 

employment, but that one of the challenges is to convey this to the organization’s stakeholders 

and create legitimacy. 

The main conclusions and recommendations we want to give Destination South Lapland is 

that they should review their communication with the stakeholders, involve the public to a 

greater extent and in particular clarify how the company can help develop the tourism 

industry and the region. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att studera destinationsbolaget South Lapland och identifiera dels 

den betydelse dess medlemmar tillskriver bolaget, dels hur den kan bidra till att stärka och 

utveckla turistnäringen i området.  

För att uppnå denna uppsats syfte och frågeställningar genomfördes en enkätundersökning 

med destinationsbolagets medlemmar samt fyra informantintervjuer där respondenterna fick 

svara på frågor som berör destinationsbolagets verksamhet, dess betydelse för näringen och 

vilka möjligheter och utmaningar som finns. Den empiriska insamlingen har analyserats 

tillsammans med valda teorier som bland annat behandlar ett destinationsbolags roll och 

utmaningar. 

Resultatet visar att medlemmarna främst ser destinationsbolaget som en möjlighet till förstärkt 

marknadsföring men att de generellt sett inte upplevt någon nytta av bolaget hittills. Det 

framgår att respondenterna ser möjligheter för näringslivet och regionen med 

destinationsbolaget, såsom att det kan bidra till tillväxt och ökad sysselsättning, men att en av 

utmaningarna är att förmedla detta till bolagets samtliga intressenter och skapa en legitimitet. 

De främsta slutsatserna och rekommendationerna vi vill ge Destination South Lapland är att 

de bör se över kommunikationen med intressenterna, involvera allmänheten i större 

utsträckning och framförallt förtydliga hur bolaget kan bidra till att utveckla turistnäringen 

och regionen. 

  

 

Nyckelord: Destinationsbolag, Samverkansproblematik, Destinationsutveckling, Legitimitet 
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1 Inledning  

Turismen är världens största näringsgren inom tjänstesektorn sett till antalet anställda. Det är 

en näring som ständigt utvecklas och blir alltmer viktigt för regioner att arbeta med (Svensk, 

1998). Det handlar framförallt om att turismen används som en metod för att utveckla 

destinationen genom att stärka samhällets attraktivitet som turistmål (Rosenberg, Wahlberg, 

2004). I Sverige är turistnäringen på framväxt och allt fler ser turismen som en möjlighet till 

arbetstillfällen och inkomst. I och med detta startas flera småföretag och hobbyföretag runt 

om i landet, framförallt kan denna trend ses på landsbygden i norra Sverige. Dessa företagare 

ser potentialen i den natur som omger oss i Sverige och att det är något som attraherar 

besökare (Karlsson & Lönnbring, 1998). Dessa företag har svårt att erbjuda turisten den 

helhet av natur, kultur, bekvämligheter och upplevelser som hen förväntar sig (Svensk, 1998). 

För att besökarna ska komma till destinationen krävs det att såväl resa, boende och aktiviteter 

finns tillgängligt samt att dessa har tillräckligt stor attraktionskraft. Det krävs därför att 

destinationen har ett erbjudande som är tillräckligt bra för att locka dit besökarna (Holloway, 

2009).  I och med att många av dessa företag är små och har turismen som en sidoverksamhet 

eller enbart erbjuder boende eller aktiviteter kan det vara svårt för dem att uppfylla detta på 

egen hand.  På grund av detta har många företag insett att det är allt viktigare med samarbete 

då det ger möjlighet att nå ut på marknaden och en chans att skapa relationer och dra 

ömsesidig nytta av de resurser som finns, något som styrks av Bolin och Elbe (2011). Att 

skapa ett sådant samarbete grundar sig i att aktörer tillsammans blir starkare och får möjlighet 

att dra ned på kostnader, öka kunskapen samt bidra till en positiv utveckling av destinationen 

(von Friedrichs, 2001).  

Många företag väljer därför att gå samman i någon form av lokalt nätverk för att utveckla en 

destination och på så sätt attrahera turister till området (Svensk, 1998). Ett sätt att bilda ett 

sådant samarbete och utveckla ett sådant nätverk i en region är genom bildandet av 

destinationsbolag, något som har tillämpats flitigt i Sverige de senaste åren (Von Friedrichs 

Grängsjö, 2003). Ett destinationsbolag ska agera som ett samarbetsorgan, en mötesplats och 

som en länk mellan marknaden och kommunen för att samordna åsikter, marknadsföra och 

utveckla destinationen (Pearce et. al., 1996). Funktioner som marknadsföring, samordning och 

ett gemensamt bokningssystem kan centraliseras i bolaget och olika aktörer inom 

turismbranschen kan således hjälpas åt för att främja en utveckling av turistdestinationen (von 

Friedrichs, 2001). 

1.1 Problemformulering 

Ett av Sveriges destinationsbolag är ”Destination South Lapland” (hädanefter DSL) som 

bildades år 2012 av fyra norrländska inlandskommuner; Dorotea, Strömsund, Vilhelmina och 

Åsele. Bolagets huvudsakliga syften är att marknadsföra och sälja regionens turistrelaterade 

produkter och tjänster, vara ett samverkansorgan för turism. Utöver detta ska bolaget 

säkerställa kvalitet, utveckla de produkter och tjänster som marknadsförs samt stärka 

samarbetet mellan den privata och offentliga sektorn. Destinationsbolaget drivs i projektform 

och involverar fyra kommuner vilket innebär att det finns många intressenter och därmed flera 
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starka viljor och synpunkter på hur samarbetet ska ske och vad det ska leda till. Trots att 

destinationsbolaget är nystartat har ett samarbete kring turismutveckling pågått under en 

längre mellan kommunerna. Isaksson och Sandberg (2008) har genomfört en studie av detta 

turismsamarbete med syftet att undersöka vilka drivkrafter som fanns för 

samarbete/konkurrens samt hur samarbetet såg ut på olika nivåer i regionen. Studien utfördes 

genom att kommunens representanter i styrgruppen intervjuades om deras syn på samarbete, 

konkurrens och betydelsen av turismsamarbetet. Detta har bidragit till ett ökat intresse för 

området och en insikt i hur samarbetet och konkurrensen ser ut i regionen. Sedan denna 

undersökning genomfördes har samarbetet som tidigare nämnts övergått till ett 

destinationsbolag och på så sätt har mycket förändrats såväl organisatoriskt, strategiskt och 

verksamhetsmässigt för turismsamarbetet i regionen. Eftersom att samarbetet har förändrats 

har det uppkommit ett behov av att studera hur samarbetet fungerar idag och betydelsen av att 

ha bildat ett destinationsbolag. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte med föreliggande arbete är att studera destinationsbolaget South Lapland och identifiera 

dels den betydelse dess medlemmar tillskriver bolaget, dels hur det kan bidra till att stärka och 

utveckla turistnäringen i området. Följande frågeställningar är vägledande för uppsatsen: 

 Behöver medlemmarna i DSL ett destinationsbolag? 

 Vilka svårigheter möter destinationsbolaget när det gäller samarbetet med 

intressenterna? 

 Vad innebär destinationsbolaget för turistnäringen i regionen? 

1.3 Avgränsning 

Denna studie behandlar projektet och destinationsbolaget Destination South Lapland och dess 

medlemmar. Att undersökningen avgränsats till att omfatta enbart ett fall har sin grund i att 

undersökningen annars skulle bli alltför omfattande samt att författarna ämnar få en djupare 

insikt och förståelse för ämnet och därmed vill fokusera på ett fall. Valet av Destination South 

Lapland som fallstudieobjekt är en följd av tillgängligheten och närheten till kontaktpersoner 

samt att författarna har ett personligt intresse för utvecklingen i regionen. Att studera DSL 

valdes även på grund av att författarna anser att detta är ett tämligen unikt fall då området 

södra lappland är väldigt stort och det kan tyckas vara ytterst problematiskt att bilda ett 

gränsöverstridande destinationsbolag med flera kommuner, vilket har bidragit till ett ökat 

intresse hos författarna.  

Destinationsbolagets betydelse har avgränsats till att studera betydelsen ur medlemmarnas 

perspektiv och identifiera deras upplevda betydelse och behov av bolaget. Studien fokuserar 

således på denna intressent och inkluderar inte destinationsbolagets effekter för 

lokalsamhället och dess invånare i någon större omfattning. Denna avgränsning har gjorts 

eftersom att författarna upplever att det finns forskning som behandlar turismens och 

destinationsbolagens effekter på lokalsamhället men att det däremot inte finns särskilt många 
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studier av hur företagarna och medlemmarna upplever ett destinationsbolag. Medlemmarnas 

syn på ett destinationsbolag ansågs även intressant att studera eftersom att detta kan bidra med 

värdefull information för destinationsbolagets ledning.  

1.4 Disposition 

I uppsatsens första avsnitt ges en presentation av studiens forskningsansats och teoretiska 

angreppssätt, processen för studien och en mer djupgående beskrivning av de olika 

insamlingsmetoderna framläggs och slutligen förs en diskussion av undersökningens 

trovärdighet. Därefter redovisas vetenskapliga teorier kring ett destinationsbolags roll, motiv 

till att starta ett destinationsbolag, utmaningar inom ett sådant samarbete och slutligen 

redogörs begreppet destinationsutveckling. Efter detta presenteras studiens empiriska resultat 

genom text, figurer och tabeller baserade på 26 insamlade enkäter från Destination South 

Laplands medlemmar och fyra informantintervjuer. Slutligen kopplas empiri ihop med den 

teori som tidigare presenterats för att analyseras och diskuteras utifrån undersökningens syfte 

och frågeställningar och detta mynnar ut i en slutdiskussion. Författarna tar i slutdiskussionen 

in sina egna tankar och åsikter om DSL som framkommit under studiens gång för att diskutera 

betydelsen för medlemmarna och hur projektet kan stärka näringen i framtiden.  
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2 Metod 

Nedan ges en presentation av studiens forskningsansats och teoretiska angreppssätt, efter 

detta redovisas processen för studien och en mer djupgående beskrivning av de olika 

insamlingsmetoderna. Därpå följer en diskussion av undersökningens trovärdighet och 

slutligen källkritik. 

2.1 Kunskapssyn och metodval  

I denna uppsats används en hermeneutisk syn på lärande, vilket innebär att fokus ligger på 

tolkning och förståelse av det som studeras (Thurén, 2007). Det centrala i hermeneutiken är 

att forskare skall kunna analysera och samtidigt försöka få fram en texts mening utifrån 

samma perspektiv som skaparen av texten har haft (Bryman, 2002). Tyngden läggs därför på 

studieobjektets uppfattning och utgör utgångspunkten för den analys som sker. Det 

hermeneutiska synsättet är vanligt vid kvalitativa studier eftersom hermeneutiken inte strävar 

efter att generalisera utan är ett redskap för att analysera och förstå uppfattningar från den 

andres synvinkel (Bryman, 2002). Det hermeneutiska synsättet används i denna studie 

eftersom det stämmer väl överens med författarnas intentioner med denna undersökning och 

har en tydlig koppling till studiens syfte; att generera är en ökad förståelse för 

destinationsbolag, företagens syn på destinationsbolaget och dess betydelse för näringslivet. 

Valet mellan en kvalitativt eller kvantitativt inriktad studie bör enligt Trost (2012) grundas i 

undersökningens syfte och när meningen, som i detta fall, är att skapa förståelse och beskriva 

en situation är en kvalitativ inriktning lämplig (Holme & Solvang, 1997; Andersen 1998; 

Merriam 1994). Denna studie strävar även efter att se situationen ur turistaktörernas 

perspektiv och studera deras uppfattningar vilket enligt både Alvesson och Sköldberg (1994) 

och Jonsson (1999) är en grund för kvalitativa studier. Denna studie är således mer kvalitativ 

än kvantitativ men har inslag av kvantitativa delar för att studera medlemmarnas generella 

upplevelse av destinationsbolaget.  

2.2 Tillvägagångssätt 

I grunden för denna studie fanns ett intresse att granska ett destinationsbolag och dess 

verksamheter, därför påbörjades arbetsprocessen med att läsa litteratur inom ämnet för att öka 

kunskapen om ett destinationsbolags organisering, arbetsområden och roll. Även relevant 

teori om samarbetsproblematik och möjligheter samlades in för att få en djupare insikt om 

ämnet. Dessa användes som utgångspunkt vid framtagandet av undersökningsdesignerna och 

därefter samlades empiriskt material in och analyserades tillsammans med valda teorier.  

För att skaffa sig djupare insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar 

denna kan enligt Merriam (1994) en fallstudiedesign vara lämplig att använda. Fallstudier kan 

vara både av kvalitativ och kvantitativ natur och användas för att få fram olika åsikter och 

synsätt för att på bästa sätt sedan kunna tolka dessa och skapa bättre förståelse (ibid.). Yin 

(2003) menar att en fallstudie är lämplig när syftet är att svara på frågan ”hur”. Eftersom att 
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denna studie syftar till att ta reda på hur de involverade turistföretagarna ser på ett 

destinationsbolag och hur ett destinationsbolag påverkar deras verksamhet används en 

fallstudieinriktad undersökning. En fallstudiedesign ansågs som det bästa alternativet för att 

uppnå syftet eftersom den kan ge rik information och bidra till en djupare förståelse. 

Författarna sökte efter möjliga fall att studera där ett antal destinationsbolag kontaktades. Vid 

kontakten med representanter för destinationsbolagen fördes en diskussion kring studiens 

innehåll och upplägg för att avgöra om det var ett lämpligt fall för denna studie. Det fall som 

används för denna studie är projektet och destinationsbolaget Destination South Lapland och 

dess medlemmar. Författarna fick en kontaktperson från bolaget som hjälpte till med frågor, 

idéer och kontaktuppgifter till medlemsföretagen likväl till andra intressanta personer som 

skulle kunna tänkas vara lämpliga att kontakta. Enligt Yin (2003) kan en fallstudie beskriva 

ett extremt eller ett unikt fall, och detta fall kan enligt författarna anses aningen unikt då 

destinationsbolaget omfattar flera kommuner och en väldigt stor yta, något som är ovanligt 

när det gäller destinationsbolag i Sverige.  

Fallstudier kan vara av olika karaktär men en fördel med samtliga fallstudier är enligt 

Merriam (1994) att flera olika datakällor kan användas, vilket har skett i denna studie för att 

få större djup och skapa en tydligare bild. En mängd data har samlats in genom en 

enkätundersökning, intervjuer och samtal men även genom offentliga dokument och 

sekundärdata som kan kopplas till fallet. Enligt Yin (2003) går det att skilja mellan en sluten 

och flexibel design av fallstudier där den senare innebär att tillvägagångssättet som används 

kan ändras i och med att nya intressanta vinklingar och information framkommer under 

arbetets gång. Det kan exempelvis vara att respondenten vid en intervju berättar något som 

gör det nödvändigt att genomföra ytterligare en intervju eller att läsa en viss rapport. Det är 

dock viktigt att vara medveten om att nya infallsvinklar kan påverka studien och därför måste 

forskaren se till att behålla fokus på studiens syfte (Ibid.). I denna studie kan det påstås att en 

flexibel fallstudiedesign användes då det framkommit nya vinklingar som bidragit till att 

ytterligare information samlats in. Angreppssätten har således förändrats under arbetets gång i 

och med att författarna fått tillgång till ny information men fokus har stått fast vid att uppfylla 

studiens syfte. 

2.3 Urval 

Vid undersökningar används vanligtvis speciella urvalstekniker för att kunna garantera att 

resultatet är representativt (Holme & Solvang, 1997). Ett representativt urval av 

undersökningsenheter är enligt Thurén (2007) ett krav för att undersökningen ska ha hög 

reliabilitet. Den urvalsmetod som används vid enkätundersökningen är en totalundersökning 

där inget urval görs bland enheterna vilket innebar att enkäten skickades ut till samtliga 

verksamma företag och aktörer som är listade som medlemmar i DSL. Detta urval valdes 

eftersom undersökningen ämnar studera destinationsbolagets betydelse för turistföretagare 

och aktörer som är delaktiga i projektet och mängden medlemmar ansågs hanterbar och 

lämplig för en kvalitativt inriktad enkätundersökning. Urvalet för enkätundersökningen bestod 

således av destinationsbolagets ca 65 medlemmar. 
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Vid intervjuer görs urvalet systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är 

teoretiskt och strategiskt definierade (Holme & Solvang, 1997). Strategiskt kan det innebära 

att extrema fall eftersträvas för att få så stor variationsbredd som möjligt i materialet. Detta 

urval görs utifrån den förförståelse, den kunskap och förutfattade meningar författarna har då 

de påbörjat studien (ibid.). Författarna valde att genomföra intervjuer med Åke Nilsson som 

representant från destinationsbolaget, projektets följeforskare Gun From, en anställd inom 

näringslivsenheten i regionen samt Kennet Nilsson på Almi Företagspartner Mitt. Dessa 

respondenter anses besitta relevant kunskap om destinationsbolag rent generellt, projektet 

DSL samt om hur ett destinationsbolag kan bidra till att stärka näringen i regionen. Att 

komplimentera enkätundersökningen med dessa informantintervjuer anses höja trovärdigheten 

i resultatet och bidra till att förse författarna med den kunskap som behövs för att uppnå 

studiens syfte och besvara frågeställningarna.  

Respondenterna för intervjun utsågs med ett snöbollsurval, vilket innebär att författarna 

skapar kontakt med respondenter som anses relevanta för undersökningen och sedan använder 

dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter (Bryman, 2011). En nackdel med ett 

snöbollsurval är att de som intervjuas kan nämna personer av samma åsikt, vilket kan leda till 

ett snedvridet resultat (Ibid.).  I denna undersökning anses detta inte vara något problem 

eftersom att de utvalda respondenterna inte tillhör samma organisation. 

2.4 Insamlingsmetoder 

Studien baseras på en enkätundersökning bland projektets medlemmar i de fyra 

representerade kommunerna samt intervjuer med representanter för destinationsbolaget och 

näringslivsutvecklingsenheten i regionen. Utöver detta bygger studien på intervjuer med en 

affärsrådgivare vid Almi Företagspartner Mitt och följeforskaren för projektet Destination 

South Lapland. Här nedan redovisas samtliga metoder utförligt. 

2.4.1 Enkätundersökning 

I denna studie användes en webbenkät eftersom det är ett kostnads- och tidseffektivt 

alternativ, något som stöds av Trost (2012). Ytterligare en anledning till att en webbenkät 

användes var att undersökningens urval bestod av turistaktörer belägna i fyra olika kommuner 

med långa avstånd sinsemellan och därför bedömdes denna metod vara det bästa alternativet 

för distribuering till samtliga inom urvalet. En nackdel med webbenkäter är enligt Trost 

(2012) att svarsfrekvensen har en tendens att bli lägre än vid postala enkäter. Detta kan delvis 

bero på att enkäten inte kommer fram till följd av felaktiga mailadresser eller att 

respondenterna har ett särskilt spamfilter som hindrar mailet från att komma fram. Det är även 

vanligt att respondenter glömmer bort att besvara enkäterna (ibid.). För att undvika felaktiga 

mailadresser kontrollerades mailregistret av destinationsbolagets representanter inför 

utskicket och för att hjälpa respondenterna att komma ihåg att delta i undersökningen 

skickades två påminnelser ut.  
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2.4.1.1 Enkätdesign 

Frågorna i enkäten utformades och bearbetades utifrån studiens syfte och dess teoretiska 

utgångspunkter. Enkäten inleds med några enkla faktafrågor som till stor del handlar om 

turistaktörerna och deras verksamheter, något som Holme & Solvang (1997) menar är ett 

bekvämt sätt att inleda en enkät på. En annan anledning till att börja med sådana frågor är att 

få en mer övergripande bild över spridningen bland respondenterna när det gäller deras 

verksamheter samt för att i analysen kunna ställa dessa mot varandra och undersöka om det 

går att uttyda likheter och skillnader utifrån exempelvis medlemmarnas verksamhet eller 

placering. Enkäten innehåller därefter frågor där respondenten ombeds ange sin uppfattning 

av olika faktorer på en skala från 1-7. Dessa handlar om den uppfattade nyttan, graden av 

nöjdhet och behovet av samarbete. Dessa frågor finns med eftersom studien ämnar identifiera 

respondenternas uppfattning om samarbetet och destinationsbolaget. Formuläret innehåller 

även en fråga där respondenten ska gradera betydelsen av destinationsbolagets verksamheter 

på en skala från 1-5, några exempel på dessa verksamheter är marknadsföring, 

kvalitetssäkring och återförsäljare. Dessa frågor finns med för att skapa en insikt om vilka 

verksamhetsområden som har störst betydelse för medlemmarna och därigenom kunna 

urskilja dess betydelse för näringen i regionen. Några frågor har utformats med öppna 

svarsalternativ för att generera djupgående svar där respondenten kan redogöra för sina egna 

uppfattningar och upplevelser, något som är viktigt inom hermeneutiken. Enligt Merriam 

(1994) är det viktigt att det finns utrymme för respondenterna att lämna information som 

möjliggör att ge mer djupgående svar. Trost (2012) påpekar att öppna svarsalternativ är 

tidsödande att analysera och sammanställa men poängterar att de kan bidra med nyanserade 

svar och intressant information om hur de svarande associerar och tänker. Eftersom att studien 

handlar om turistaktörerna och deras syn på projektet är dessa frågor behövliga för att besvara 

studiens syfte och därför anses den eventuella ökade tidsåtgången vara befogad. För att göra 

det möjligt för icke svensktalande företagare att delta i undersökningen framtogs även en 

engelsk variant av frågeformuläret. Den svenska versionen av enkäten återfinns i sin helhet i 

bilaga 1.  

2.4.1.2 Genomförande 

Enkäten skickades ut via mail tillsammans med ett missivbrev där respondenterna 

informerades om undersökningen och dess syfte. I detta mail informerades även 

respondenterna om hur lång tid enkäten förväntades ta att besvara, något som Trost (2012) 

framhåller som extra viktigt när webbenkäter används eftersom respondenterna inte kan göra 

denna bedömning på egen hand. Dessutom framgick det av mailet att respondenterna kommer 

förbli anonyma. Enkätundersökningen genomfördes i maj månad och var öppen för att 

besvaras i 12 dagar och under den perioden skickades två påminnelser ut. När enkäten hade 

stängts överfördes informationen, sammanställdes och bearbetades genom kvalitativ 

granskning samt delvis genom Statistical Package for Social Science. Totalt inkom 26 av 65 

utskickade enkäter vilket innebär att mer än häften av urvalet valde att inte delta eller av andra 

skäl inte hade möjlighet att besvara enkäten.  
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2.4.2 Intervjuer 

För att få en djupare insikt om samarbetsproblematiken och destinationsbolagets betydelse för 

näringslivet ansåg författarna att det var av vikt att samla in information från en annan part än 

medlemmarna. I denna studie användes därför kvalitativa intervjuer för att få en ökad 

förståelse och möjliggöra djupare insikter om situationen ur en annan synvinkel. Intervjuer 

kan nämligen enligt Björklund & Paulsson (2010) bidra till en djupare förståelse eftersom det 

är möjligt att anpassa frågorna efter de individuella respondenterna. Holme & Solvang (1997) 

menar att kvalitativa intervjuer syftar till att undersökningspersonernas egna uppfattningar 

kommer fram, vilket utgör ännu ett skäl till att använda metoden för denna studie. Ytterligare 

en anledning till att använda intervjuer var att den empiriska mängden data som förväntades 

uppnås genom enkätstudien inte ansågs tillräckligt omfattande för att uppfylla studiens syfte.  

I denna studie användes informantintervjuer, vilket innebär att intervjuer skedde med personer 

som står utanför den företeelse som studeras men som har god kunskap och mycket att säga 

om företeelsen (Holme & Solvang 1997). Intervjuerna genomfördes med Åke Nilsson, 

kommunalråd i Vilhelmina, som representant för projektet DSL, Kennet Nilsson från Almi 

Företagspartner Mitt, en representant från näringslivsutvecklingsenheten i en av kommunerna 

i regionen samt projektets följeforskare Gun From. Den sistnämnda av dessa genomfördes 

som en öppen intervju i en mer samtalsliknande form medan de övriga var semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Andersen (1998) är dessa intervjuformer lämpliga när motivet är just att 

öppna upp för nya synvinklar och erhålla djupare förståelse för ett fenomen. Informationen 

från intervjuerna används i analysen som en motpart till enkätresultatet för få en ökad 

förståelse för företagarnas åsikter i förhållande till destinationsbolagets och näringslivets 

representanter. 

2.4.2.1 Intervjuguide 

Den främsta styrkan med kvalitativa intervjuer är enligt Holme och Solvang (1997) att 

situationen liknar ett vanligt samtal där forskaren har minimal styrning och låter 

undersökningspersonerna påverka samtalets utveckling. Detta ansågs vara en fördel eftersom 

det möjliggör för respondenterna att utveckla sina tankar och lyfta fram aspekter som 

författarna inte varit medvetna om men som kan ha stor betydelse för studien.  För att 

garantera att intervjuerna behandlar de områden som författarna anser vara väsentliga för 

studien framtogs intervjumanualer med studiens syfte och teori som utgångspunkt. 

Manualerna kan ses som ett verktyg för att garantera att intervjun lyfter fram dessa områden 

men de behöver inte följas ordagrant utan det går att avvika från dem både vad gäller 

ordningsföljd och innehåll (Andersen, 1998). På så sätt var det möjligt att utveckla samtalet 

utifrån vad respondenterna sa och de idéer som framkom under intervjusituationen.  

Intervjuguiderna strukturerades med inledande frågor om respondenten och dennes erfarenhet 

och kunskap om destinationsbolag och samverkan. Därefter följde frågor om motiv till att 

starta sådana samarbeten, vilka behov det finns för det, vilka utmaningar det kan innebära och 

hur destinationsbolag kan stärka näringen. Intervjuerna med respondenten från 

destinationsbolaget, näringslivsutvecklingsenheten och projektets följeforskare innehöll även 
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frågor om DSLs mål och framtidsutsikter. Samtliga intervjumanualer återfinns i sin helhet 

som bilagor. 

2.4.2.2 Genomförande 

Innan varje intervjutillfälle skickades frågorna ut för att ge respondenterna möjlighet att 

förbereda sig. Författarna genomförde intervjuerna vecka 18, 19 och 20 och de tog mellan 20-

60 minuter. Den första intervjun genomfördes med en representant från DSL i form av en 

skype-intervju. I slutet av denna intervju blev respondenten tillfrågad om han hade tips på 

andra personer som skulle kunna tänkas vara lämpliga att intervjua. Som svar fick författarna 

tips om Destination South Laplands följeforskare Gun From och valde att kontakta henne för 

en samtalsliknande intervju på hennes kontor. Utifrån följeforskarens tips valde författarna att 

intervjua en person som arbetar med näringslivsutveckling inom regionen södra Lappland via 

telefon samt träffa en anställd vid Almi Företagspartner Mitt, Kennet Nilsson.  

Under intervjuerna användes en diktafon samtidigt som stödanteckningar fördes, vilket gjorde 

det möjligt att lyssna på intervjuerna i efterhand för att säkerställa att ingen viktig information 

glömdes bort. Starrin och Svensson (1996) belyser problemet med att respondenten kan 

uppleva en inspelning av intervjun som hämmande och därför inte uttrycker sin sanna åsikt 

eller undviker att uttala sig i vissa frågor. Författarna menar emellertid att en ljudupptagning 

gör att intervjuaren inte behöver föra anteckningar och därför kan fokusera helt och hållet på 

samtalet. Dessutom blir det möjligt för intervjuaren att i lugn och ro lyssna på intervjun i 

efterhand. I denna studie anses inte ljudupptagningen ha haft någon negativt inverkan på 

respondenterna då intervjufrågorna inte var av känslig karaktär. De inspelade intervjuerna 

transkriberades och användes tillsammans med enkätundersökningen i empirin.  

2.5 Validitet och Reliabilitet 

Att en studie är trovärdig, pålitlig och använder bra källor är viktigt för att läsarna ska 

uppfatta informationen som riktig och för att resultaten ska ha någon mening (Merriam, 

1994). Det handlar om i vilken utsträckning författarna kan lita på resultaten och benämns 

som reliabilitet och validitet. Validitet handlar enligt Merriam (1994) om huruvida 

undersökningen verkligen mäter det författarna tror sig mäta, vilket stöds av Thurén (2007) 

som även påpekar att det handlar om dess relevans till studiens syfte. Eftersom denna studie 

har ett fokus på turistaktörerna valde författarna att samla in empiri genom att skicka ut en 

enkät till alla medlemmar i destinationsbolaget, vilket anses ytterst relevant utifrån studiens 

syfte. Både enkäten och intervjuernas frågor har dessutom utformats med hänsyn till studiens 

syfte och frågeställningar och anses därför inneha en hög validitet, vilket Thurén (2007) säger 

är en förutsättning för att en undersökning ska vara användbar. Enligt Holme och Solvang 

(1997) är god validitet lättare att uppnå i kvalitativa undersökningar än i kvantitativa studier 

eftersom de innebär en större närhet till det eller den som studeras. 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén, 2007). 

Vid en hög reliabilitet ska urvalet för undersökningen dessutom vara representativt (Trost, 

2012). Eftersom svarsfrekvensen på enkätundersökningen i denna studie blev lägre än 
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förväntat kan reliabiliteten i undersökningen ifrågasättas. Dock så anser författarna att de 

insamlade enkäterna är tillräckligt många till antalet för att det ska anses vara representativt 

eftersom de ändå utgör 40 % av det totala urvalet. I och med att kvalitativa studier ämnar 

undersöka faktorer såsom människors beteende och åsikter som är föränderliga och 

mångdimensionella är en undersöknings reliabilitet i traditionell betydelse något som är svårt 

att mäta vid kvalitativa metoder (Holme & Solvang, 1997). Merriam (1994) anser att 

reliabiliteten istället ska granskas utifrån undersökningen och resultatens meningsfullhet och 

grad av beroende, och utifrån detta anses denna undersökning uppvisa en god reliabilitet.  

2.6 Källkritik 

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar ämnena destinationsbolag, samarbete och 

destinationsutveckling och den teoretiska bakgrunden baseras på ett litet urval av denna 

litteratur. Urvalet gjordes utifrån uppsatsens ämne, syfte och frågeställningar. De böcker som 

valts ut anses pålitliga och flera av dessa återfinns som kurslitteratur vid Mittuniversitetet. 

Destinationsbolag, samarbete, destinationsutveckling och turism är komplexa fenomen som 

ständigt förändras och vidareutvecklas. Studier och material riskerar därför att bli inaktuella 

vilket har beaktats i valet av källor. Äldre källor användes endast om de fortfarande anses 

aktuella eller i de fall där inget liknande material återfinns i form av nyare källor. Författarna 

har i så hög grad som möjligt gått tillbaka till originalförfattaren för att undvika flera led som 

kan skapa felaktiga tolkningar.  

I teoridelen har författarna använt vetenskapliga artiklar som handlar om destinationsbolag, 

samarbete och destinationsutveckling. Dessa har på ett kritiskt förhållningssätt granskats för 

att i så stor mån som möjligt undgå snedvridningar. Enligt Björklund och Paulsson (2010) är 

fördelen med vetenskapliga artiklar att informationen är koncentrerad till ett specifikt ämne 

och problemformulering, samt att det oftast är aktuell fakta eller problem som beskrivs i 

artiklarna. För att avgöra artiklarnas trovärdighet kontrollerades att dessa var vetenskapligt 

granskade och endast sådana artiklar användes.  

För att komplettera det teoretiska och empiriska materialet har destinationsbolagets egna 

handlingar används, detta för att införskaffa mer och nödvändig information om projektet. 

Dessa handlingar har författarna fått tilldelat av representanter från destinationsbolaget. Vissa 

är framtagna av företagen själva medan andra skett på uppdrag av dem. På grund av det kan 

det inte garanteras att innehållet är objektivt men detta har tagits i beaktning när källorna 

användes. Internet användes för att leta information på bland annat kommunernas hemsidor. 

Författarna har endast tagit information från sidor som anses pålitliga och som regelbundet 

uppdateras, dock har författarna varit medvetna om att informationen som samlats in från 

internet kan vara vinklade. Detta har tagits i beaktning och informationen användes enbart  för 

att öka kunskapen och bidra med fakta om destinationsbolaget och dess område. 
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3 Fallstudieobjekt  

3.1 Området södra Lappland 

Området södra Lappland består av kommunerna Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund 

(se figur 1). Området har ca 25 000 invånare men är till ytan lika stort som Belgien. Det 

sträcker sig från norra Jämtland och norrut in i Västerbotten och rymmer 10 000 sjöar, 150 

bergstoppar, fjällområden med liftar, samisk kultur och 200 mil skoterleder. Området 

marknadsförs som en av Europas sista vildmarker med både fjäll och skogsmarker av 

destinationsbolaget South Lapland. (Affärsplan, 2012)  

 

Bild 1 : Området södra Lappland. 

Källa: South Laplands hemsida 

Dorotea ligger i Västerbottens län och gränsar mot Vilhelmina, Åsele, Sollefteå och 

Strömsunds kommun och sträcker sig 15 mil från ena hörnet till det andra (Dorotea, 2012-05-

15). Turistnäringen tillsammans med skogs- och tillverkningsindustrin dominerar 

sysselsättningen i kommunen (Företagskatalog, 2012). Folkmängden i Dorotea kommun 

uppgick under första kvartalet 2013 till ca 2770 invånare (SCB, 2013-05-23).  

Vilhelmina kommun gränsar mot Norge och befolkningen uppgick under första kvartalet 2013 

till ca 6950 invånare (SCB, 2013-05-23). Enligt Vilhelmina kommuns turistekonomiska 

modell (2011) omsatte turismen 226 miljoner kr och sysselsatte 194 personer under år 2011.   
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Strömsund kommun ligger i norra Jämtland och med sin yta av 106 kvadratmil är det Sveriges 

sjätte största kommun (South Lapland, 2013-05-15). Kommunen gränsar till Krokom, 

Östersund, Ragunda, Dorotea, Vilhelmina och Sollefteå kommun. Enligt Strömsund 

kommuns turistekonomiska modell (2011) omsatte turismen i Strömsund 184 miljoner och 

var underlag för 125 helårsanställda under 2011. Befolkningen i kommunen uppgick under 

första kvartalet 2013 till ca 12 110 personer (SCB, 2013-05-23).  

Åsele kommun ligger som ett nav i Västerbottens inland där flera stora vägar från olika 

väderstreck möts (Åsele, 2013-05-15).  Kommunen har ca 2960 invånare (SCB, 2013-05-23) 

och arrangerar varje år en av Sveriges största marknader med ca 150 000 besökare (Åsele 

Marknad, 2013-05-15). 

3.2 Destination South Lapland 

Projektet “Destinations South Lapland (hädanefter DSL) började med att kommunerna 

Vilhelmina, Dorotea och Åsele genomförde en förstudie vars syfte var att på en övergripande 

nivå beskriva marknaden och tydliggöra den potential som finns för området. Den samlade 

bedömningen som uppkom var att det fanns goda förutsättningar att utveckla regionen Södra 

Lappland till en exklusiv internationell destination. Den 1 december 2009 genomfördes ett 

möte med ledande befattningshavare från Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Strömsunds 

kommuner, Näringsdepartementetet, länsstyrelsen i Västerbotten, Tillväxtverket, Vägverket 

samt lokala entreprenörer. På detta möte beslutades det att starta upp ett projekt med syftet att 

bilda ett destinationsbolag och en arbetsgrupp utsågs. Projektet skulle arbeta för att etablera 

ett destinationsbolag med affärsidén att “genom smart och kostnadseffektiv marknadsföring, 

paketering och försäljning av utbudet i området skapa en högre omsättning i turistrelaterade 

företag vilket i sin tur förväntas ge en ökad sysselsättning och tillväxt”. Därefter fortsatte 

förstudien och förarbetet inför att starta upp projektet. (Affärsplan, 2012) 

I februari 2012 startade projektet DSL som löper till och med 2013 ut. Projektet finansieras 

via Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten och av kommunerna 

tillsammans och ska ägas gemensamt av den privata och offentliga sektorn. Projektet arbetar 

med att marknadsföra och sälja turistrelaterade produkter som produceras av företag inom de 

fyra kommunerna. Företagen erbjuds bli leverantörer (medlemmar) i DSL och blir då bland 

annat bokningsbara via destinationsbolagets bokningssystem, får marknadsföring på hemsidan 

och i annonser, kan delta vid mässor och erbjuds samverkansträffar. I maj 2013 hade DSL ca 

65 leverantörer och åtta anställda; fyra affärsutvecklare som är utplacerade i kommunerna, två 

säljare som är placerade i Stockholm, en projektledare och en ekonomiansvarig. De två 

säljarna i Stockholm befinner sig i en lokal som projektet kallar Showroom och som används 

för att marknadsföra regionen, ordna möten med potentiella gäster samt finns tillgängligt för 

andra företag och leverantörer att använda för evenemang och marknadsföring. (South 

Lapland, 2013-05-20) 

I det långa perspektivet (2012-2015) skall destinationsbolaget ansvara för utveckling och 

samordning för samtliga turistrelaterade områden, vilket de anser kommer bidra till att skapa 
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ökad tillväxt och sysselsättning i området. Projektets övergripande mål är enligt affärsplanen 

(2012) att: 

 Etablera ett destinationsbolag 

 Locka fler inhemska och utländska turister till regionen 

 Öka besökarnas genomsnittliga konsumtion 

 Öka turismomsättningen under hela året 

 Öka sysselsättningen inom turistnäringen 

 Påskynda investeringstakten inom turistnäringen 

 Öka kvalitén på produkter och tjänster för att därigenom öka kundens tillfredställelse 

 Öka kompetens och färdighet för turistnäringens arbetskraft 

 Främja och bevara regionens natur, kulturarv och kulturella tillgångar 

 Påverka så att Vilhelmina flygplats har internationell tillgänglighet 

 Påverka vägutbyggnader som ger nationell och internationell tillgänglighet 
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4 Teori 

Med detta avsnitt ämnar författarna att ge dig som läsare en inblick i de vetenskapliga teorier 

som används för att uppnå studiens syfte. Författarna inleder med att måla upp teorier kring 

destinationsbolag, ett destinationsbolags roll och motiv till att starta ett destinationsbolag, för 

att sedan beskriva samarbetsproblematik och slutligen redovisa begreppet 

destinationsutveckling.  

4.1 Destinationsbolagets roll 

Enligt Pearce (1992) är ett destinationsbolag en organisation som är lokaliserad på ett 

specifikt geografiskt område och binder samman olika sektorer inom turismindustrin. 

Planering, utveckling och marknadsföring är verksamheter som ofta förekommer i sådana 

organisationer. Bodén, Grängsjö, Pettersson och Svensson (2006) menar att inrättandet av en 

sådan samarbetsorganisation för turism kan vara av stor betydelse för säsongsföretag och 

livsstilsföretag då det skapar en verksamhet som fortgår under hela året. Enligt Shockley-

Zabalak (2002) är en organisation såsom ett destinationsbolag beroende av sina medlemmar 

för att kunna arbeta för en destinations utveckling. Det innebär också att medlemmarna i sin 

tur har ett behov av att vara medlem eftersom de är en del av destinationen.   

Svensk (1998) menar att ett destinationsbolags arbetssätt och inriktning varierar beroende på 

vilken nivå den befinner sig på, den enskilda platsens förutsättningar och i vilken 

utvecklingsfas destinationen i fråga befinner sig. Det finns inte två destinationer som har 

exakt samma förutsättningar och således inte heller två bolag som arbetar på exakt samma 

sätt. För att generalisera kan det beskrivas som att de bolag som arbetar på ett nationellt plan 

framförallt är inriktade på imageförstärkande marknadsföring i form av mässor, 

reklamkampanjer, PR, annonser och trycksaker som inriktar sig till en bredare marknad. De 

regionala och lokala destinationsbolagen innehar även dessa funktioner men har andra 

koordinerade uppgifter. Dessa uppgifter bör försöka stödja de berörda turismföretagens 

verksamheter och hjälpa till med framtagandet av gemensamma policies och visioner. 

(Svensk, 1998) 

Ett destinationsbolag bör enligt Bornhorst, Ritchie & Sheehan (2010) arbeta för att förbättra 

välbefinnandet hos destinationens invånare, bidra till att besökare erbjuds upplevelser som är 

tillfredsställande och minnesvärda samt garantera tillhandahållandet av effektiv 

destinationsstyrning och utveckling. Enligt Gartell (1994) så ska ett destinationsbolag agera 

som en synlig enhet som uppmärksammar turismen på ett sätt som får invånarna på 

destinationen att förstå betydelsen av besöksnäringen, de ska göra destinationen 

konkurrenskraftig genom att hjälpa till att utveckla attraktiva turistanläggningar, skapa 

evenemang och bygga upp en image som ska främja destinationen. Däremot menar Elbe, 

Hallén och Axelsson (2009) att ett destinationsbolags huvuduppgift är att ansvara för 

marknadsföringen av sina destinationer. Destinationsbolag får ofta en central roll i 

marknadsföringen av en destination på grund av att de är skapta för att ha det övergripande 
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ansvaret när det kommer till främjandet av turismen och för att locka besökare till den plats 

eller region som de verkar inom (ibid.) 

Destinationsbolagets viktigaste uppgift bör enligt UNWTO (2007) vara att övervaka 

utvecklingen och genomförandet av den överenskomna strategin för turism. Denna roll kräver 

att de offentliga, privata och den tredje sektorns aktörer arbetar tillsammans genom hela 

processen. Middelton (1994) menar på ett liknande sätt att ett destinationsbolags syfte ska 

vara att genom samarbete och samordning försöka förädla den produkt som destinationen har 

att erbjuda turisterna. Det ska sträva efter att erbjuda turisten en tilltalande totalprodukt. 

Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert och Wanhill (2008) nämner därtill att för att kunna uppnå en 

konkurrenskraftig destination bör destinationsbolag inta roller som handlar om strategi och 

planering, produktutveckling, marknadsföring, kunskapsutbyte, hållbarhet, hantering av 

kvalitet och skapa en stark enad röst för den lokala industrin. Detta uppnås på bästa sätt om 

involverade intressenter tillsammans arbetar för att uppnå en struktur som fungerar på ett 

ömsesidigt, givande och effektivt sätt (ibid.). Ett destinationsbolags roll är enligt Pike (2004) 

att förstärka destinationens image, öka industrins lönsamhet, minska säsongsanpassningen, 

säkerhetsställa långsiktiga finansieringar, stärka destinationens konkurrenskraft.  

4.2 Motiv till att bilda ett destinationsbolag 

Att upprätta ett destinationsbolag kan enligt Weaver och Lawton (2010) vara en önskan från 

flertalet intressenter på en destination, från exempelvis företag, kommun och lokalinvånare. 

En destination kan beskrivas som ett turistiskt system där det krävs transport, boende, 

aktiviteter och service för att helhetsupplevelsen ska bli så positiv som möjligt för besökaren. 

Oftast agerar företagen i det turistiska systemet enskilt gentemot varandra men med ett 

destinationsbolag på destinationen kan dessa enskilda företag tillsammans underlätta för 

varandra i ett samarbete. Det för att skapa en bättre upplevelse för besökaren då helheten på 

destinationen ses som en tydligare enhet, vilket i sin tur bidrar till en nöjdare konsument, ett 

bättre rykte för destinationen och återkommande besökare. (Weaver & Lawton, 2010) 

Enligt Cooper et al (2008) och Elbe (2003) omfattar destinationer och den turistiska 

produkten många olika intressenter och komplicerade relationer. Detta bidrar till att 

turistprodukten anses vara en av de svåraste produkterna att hantera på marknaden samtidigt 

som det innebär ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna som erbjuder tjänster för turister. 

För att på bästa sätt kunna hantera detta kan destinationer enligt Pearce (1992) sammanföra 

alla parter för ett samarbete istället för att konkurrera med varandra och därmed även 

överbrygga eventuella gap som finns gentemot marknaden.  

Bodén et al (2006) menar att en organisering av de aktörer som arbetar gemensamt på en 

turistdestination bygger på att medlemmarna ser ett behov av en gemensam organisering. Det 

gemensamma behovet måste vara tillräckligt stort så att de sedan kan skapa en gemensam 

enhet, men samtidigt bevara sin autonoma ställning som egna organisationer. Pearce (1992)  

beskriver att den småskaliga storleken på många företag skapar ett sorts behov av att gå 

samman med andra för att på så sätt uppnå skalfördelar, få chansen att uppnå mål som 

enskilda aktörer inte kan uppnå på egen hand men som blir möjligt när de samarbetar/ går 
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ihop med andra. Genom att slå samman regionens resurser kan företagen skapa en starkare 

och enad röst samt använda sig av effektiva marknadsföringskampanjer. Å andra sidan menar 

Buhalis (2000) att viljan av att öka lokalbefolkningens välbefinnande samt maximera 

lönsamheten hos lokala företag för att förstärka den långsiktiga framgången för samhället är 

motiv som finns för att ett destinationsbolag ska bildas.  

4.3 Utmaningar och svårigheter 

Enligt UNWTO (2007) sträcker sig funktioner som destinationsstyrning och marknadsföring 

långt utanför destinationsbolagens roll men trots detta har bolagen ändå en viktig ledarroll. En 

helhetssyn på destinations styrning och marknadsföring kräver samarbete mellan olika nivåer, 

mellan olika organisationer inom den offentliga sektorn, samt mellan den offentliga och 

privata sektorn. Detta kan ge problem då destinationsbolag på en nivå behöver vara lokala nog 

för att låta sina turismintressenter identifiera sig med sina mål och syften men tillräckligt stor 

för att vara effektiva på marknaden genom att kunna införa en rimlig gemensam budget.  

Frisk (2003), Elbe, Hallén och Axelsson (2009) och Selin och Myers (1998) menar att de 

olika aktörerna som är involverade i ett destinationsbolag har olika syn, bilder och grad av 

intresse för utvecklingen. Detta har framkommit vara ett utav de stora hindren mot en 

långsiktig destinationsutveckling och för ett stabilt samarbete. Även Cooper et al (2008) 

menar att destinationer är svåra att organisera då det är flera intressenter inblandade, alla med 

olika syften, mål och motivation som ska samordnas. Det är viktigt för destinationsbolagen att 

se helheten och förstå varje medlems förväntningar (Shockley-Zalabak, 2002). Det tycks vara 

ytterst problematiskt att försöka förena näringslivets lönsamhetsmål inom turismen i glesbygd 

och offentliga organisationers sysselsättningsmål (Frisk, 2003). Gunn (1998) har också 

identifierat att bristen på samordning och sammanhållning inom näringslivet är ett välkänt 

problem. För att förbättra detta menar Selin & Myers (1998) att kommunikationen mellan 

destinationsbolaget och dess medlemmar är avgörande. I detta har turistorganisationen en 

betydande roll, då denna genom att koordinera och stimulera samarbeten kan bidra till att 

utjämna den bristande överensstämmelsen i relationen mellan det offentliga och näringslivet 

(Halldin & Hultman, 2005). 

Bodén et al (2006)  menar att en samarbetsorganisation står inför många olika utmaningar där 

den viktigaste uppgiften på kort sikt är att skapa en effektiv samarbetsorganisation och den 

viktigaste uppgiften på lång sikt är att skapa och underhålla en legitimitet bland 

organisationens medlemmar. Även Bruzelius och Skärvad (2004) anser att en organisation 

måste utveckla förtroendekapital hos sina intressenter, då detta kan bidra till att företag får 

möjlighet att utveckla verksamheten och öka förmågan att uppfylla målen. Enligt Halldin och 

Hultman (2005) bidrar förtroendet till en ökad effektivitet och ett bättre samarbete aktörerna 

emellan. Det tar tid att skapa ett förtroende och detta kan snabbt försämras eller förstöras 

genom dåliga beslut, otillräckligt upplevt värde hos intressenterna, dålig kommunikation 

mellan organisation och intressenter samt genom att organisationens mål inte överensstämmer 

med intressenternas (Bruzelius och Skärvad, 2004). För att ett destinationsbolag skall framstå 

som trovärdigt är det viktigt att det inre arbetet överensstämmer med riktlinjerna för 

samarbetet med medlemmarna (Bodén et al., 2006). Då skapas ett förtroende och legitimitet 
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för verksamheten bland dess medlemmar. För att förstärka legitimiteten i ett destinationsbolag 

kan företaget utveckla mål och visioner för hållbar destinationsutveckling där intressenterna 

får ta del av processen och också vara med och utvärdera arbetet, vilket bidrar till ett 

deltagande och ett högre medlemsvärde (Bruzelius & Skärvad, 2004). Genom uppnådda 

visioner och mål kan en organisation skapa ökad legitimitet hos sina intressenter men 

legitimiteten kan däremot sänkas om dessa inte uppnås. Därför är det viktigt att 

organisationen tydligt visar de visioner och mål som ligger till grund för arbetet och gör 

uppföljningar för att bibehålla en positiv relation till sina medlemmar och intressenter (ibid.).  

En annan svårighet som kan finnas för destinationsbolag är ansvaret för marknadsföringen då 

destinationsbolagen ofta har begränsade budgetar (Elbe et al., 2009). För att kunna utveckla 

samordnade marknadsaktiviteter för regionen i fråga kan bolagen anta en strategi som 

innefattar en mobilisering av intressenternas resurser. I och med att ett destinationsbolag kan 

innehålla olika intressenter såsom företag i olika storlek, offentliga organ och icke-

vinstdrivande organisationer kan det uppstå konflikter för att vissa aktörer anser att de bidrar 

mer än andra (ibid.).  

4.4 Samarbete  

Samarbete bygger enligt Padula och Dagnino (2007) på att aktörer tillsammans går ihop och 

blir starkare, vilket leder till en så kallad win- win-situation där alla parter i samarbetet drar 

nytta av varandra. Eston och Axelsson (1992) menar att samarbete uppstår när två aktörers 

mål står i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Den typ av samarbete som kanske 

är mest frekvent och betydelsefullt på landets olika turistdestinationer är marknadsförings-

samarbetet på dessa destinationer.  Buhalis (2000) anser att ett nära samarbete i stället för 

rivalitet mellan lokala leverantörer är essentiellt för att utveckla konkurrenskraftiga 

destinationer. Detta kan uppnås genom partnerskap mellan aktörer inom den offentliga och 

privata sektorn. Smith Ring (1996) menar att den huvudsakliga anledningen till att aktörer 

bildar eller skapar nätverk är att de vill dela värdefull information och kunskap med andra 

företag, bygga upp ett förtroendekapital hos de andra medlemmarna samt så småningom 

tillsammans arbeta för att uppnå individuella och gemensamma mål.  

Cooper et al (2008) anser att ett samarbete är en nödvändighet för att destinationer ska kunna 

överleva bland konkurrensen samt genom förändringar i miljön. Palmer och Bejou (1995) 

beskriver tre olika anledningar till varför aktörer bör inleda och delta i ett 

marknadsföringssamarbete. Den första anledningen är att ett sådant samarbete kan leda till 

skalfördelar. Detta för att en gemensam marknadsföring sinsats från företag (med satsade 

pengar) kan få större genomslag på marknaden och hjälpa till att sätta en destination på 

kartan. Den andra anledningen är att deltagandet hindrar aktörer att åka snålskjuts på andra 

och på marknadsföringskampanjerna. Den tredje och sista anledningen till att aktörer bör 

inleda och delta i ett samarbete är att det kan skapas en långsiktig strategisk marknadsföring 

och gemensam utvecklingsplan, vilket bidrar till att det blir lättare att uppnå mål och söka 

stöd från den offentliga sektorn. (Palmer & Bejou, 1995) 
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Elbe et al. (2009) antyder att ett samarbete fungerar om alla de inblandade aktörerna som är 

tänkta att arbeta tillsammans har gemensamma mål och att någon form av samordning 

existerar. Likaså menar Achrol (1997) att en organisation fungerar om aktörerna är 

samarbetsvilliga, har goda relationer till varandra, strävar mot en gemensam vision samt att 

kommunikationen fungerar på ett smidigt sätt.  

4.5 Destinationsutveckling 

Interaktionen mellan en destinations intressenter i syfte att stärka en destinations 

konkurrenskraft beaktas som den process som kallas destinationsutveckling. Målet för 

processen är att skapa ett attraktivt besöksmål. En hållbar destinationsutveckling innebär vid 

sidan av ekonomisk utveckling även att ta hänsyn till miljökonsekvenser av olika initiativ och 

ökade besöksströmmar och framförallt beaktande av konsekvenser för lokalsamhället. 

(Tillväxtanalys, 2012) 

 Halldin och Hultman (2005) anser att det mest centrala för hur en positiv 

destinationsutveckling ska kunna skapas i praktiken är: öppenhet, förtroende, legitimitet, 

kunskap och kontinuitet, samt engagemang och delaktighet.  Murphy och Murphy (2004) 

styrker detta och menar att näringslivet, lokalbefolkningen, den offentliga sektorn såväl som 

turisterna måste integreras för att kunna åstadkomma en framgångsrik destinationsutveckling. 

Enligt Grängsjö (1998) har ett destinationsbolag tre huvudsakliga intressenter som bör 

involveras; offentliga organisationer, turistföretag samt den externa marknaden av turister (se 

bild 2).   

 

Bild 2: Samarbetsorganisationernas intressenter. Källa: Grängsjö (1998) 
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5 Empiri 

Detta avsnitt baseras på 26 insamlade enkäter från DSLs medlemmar och fyra 

informantintervjuer. Intervjuerna genomfördes med projektets följeforskare Gun From samt 

med Åke Nilsson, kommunalråd i Vilhelmina, som representant för DSL. Intervjuer 

genomfördes även med en representant från näringslivsenheten i en kommun, som hädanefter 

refereras som utvecklingskonsult, samt med Kennet Nilsson från Almi Företagspartner Mitt. 

Föreliggande kapitel baseras således på information från medlemmarna i DSL och ovan 

nämnda respondenter om inte annat anges.  

5.1 Några bakgrundsvariabler 

Av det totala antalet respondenter i undersökningen (26) var flest verksamma i Strömsund (8) 

och Vilhelmina (8). Därefter kommer Åsele (6) följt av Dorotea (2). Två respondenter har valt 

att inte ange vilken kommun de är verksamma i och kategoriseras därför som anonyma (se 

figur 1). 

8

8

6

2
2
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Åsele
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Figur 1: Kommunvis fördelning av respondenterna 

Figur 2 redovisar respondenternas fördelning utifrån vilken typ verksamhet de bedriver. Den 

kategori som fick högst svarsfrekvens var logi (11), såsom hotell och vandrarhem. Kategorin 

annat var den kategori som fick näst mest svar (7), här kunde respondenten fylla i vilken 

verksamhet de bedriver och dessa var skoter, sevärt, researrangör, försäljning och bilmuseum 

samt en kombination av logi, mat och aktiviteter. Fem respondenter var verksamma inom 

aktiviteter, vilket kan vara till exempel guidade turer, fiske, skotersafari och uthyrning av 

diverse vildmarksutrustning. Den kategori som hade lägst svarsfrekvens var mat (4), det vill 

säga restauranger, mathantverk och gårdsbutiker. 

      Antal svar: 26 
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Figur 2: Respondenternas huvudsakliga verksamhet 

 Av de 26 respondenter som svarat på undersökningen har mer än hälften (62 %) varit 

medlemmar i mer än ett år, det vill säga att de var med i samarbetet innan projektet startades 

och destinationsbolaget bildades. När det kommer till de andra alternativen är svaren jämt 

fördelade med ungefär lika många respondenter för varje kategori, där 15 % har varit 

medlemmar i ett halvår, 12 % i ett år och 11 % i mindre än ett halvår (se figur 3).  
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Figur 3: Tid som medlem i DSL 

5.2 Destinationsbolagets verksamhet och roll 

Från intervjuerna 

Av intervjuerna framgår att respondenternas uppfattning om ett destinationsbolags 

verksamhet varierar. Kennet Nilsson (2013-05-16) menar att det handlar om att undersöka 

vilka möjligheter som finns och vilken roll som saknas på destinationen i fråga men att alla 

destinationsbolag ska arbeta med att marknadsföra destinationen. Enligt Åke Nilsson (2013-

05-02) är DSLs främsta roll att paketera produkter och främja samverkan mellan aktörerna i 

regionen. DSL ska främst arbeta med marknadsföring och försäljning av medlemmarnas 

produkter och bearbeta marknaden. Kommunerna har därför valt att starta detta projekt för att 

samla aktörerna och bygga South Lapland som varumärke. Vidare menar han att DSL ska 

arbeta med långsiktiga strategiska utvecklingsfrågor för regionen eftersom detta är något som 
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företagen själva kan ha svårt att mäkta med (ibid.). Gun From lyfter fram att DSL dessutom 

ska arbeta med kompetensutveckling och kvalitetssäkring men att detta inte framgått lika 

tydligt till medlemmarna (Gun From, 2013-05-08). Utvecklingskonsulten (2013-05-15) menar 

att DSL får större genomslagskraft och påverkansmöjligheter än de enskilda företagen och 

därför kan arbeta med att exempelvis förbättra transportmöjligheterna till regionen genom 

förhandlingar med flygbolag och liknande aktörer.  

Från enkäten 

I enkäten ställdes en fråga för att undersöka vilken betydelse medlemmarna tillskriver DSLs 

olika verksamheter genom att gradera denna från låg betydelse till hög betydelse på en skala 

från 1 till 7. En sammanställning av medelvärdet på denna betygssättning återfinns i tabell 1. 

Respondenterna värderar följande aktiviteter högst; marknadsföring via hemsida (medelvärde 

3,5/7), möjlighet att delta på mässor (3,6/7), annonsering (3,5/7), samarbete med andra företag 

(3,4/7), långsiktigt strategiarbete (3,4/7) samt att nå ut till en större målgrupp (3,6/7). 

Kvalitetssäkring (2,8/7) och Showroom i Stockholm (2,4/7) har fått lägst betyg av 

respondenterna. Överlag så svarade majoriteten fyra av sju på de flesta verksamheter och det 

var få som tillskrev verksamheterna en högre betydelse än så, vilket har bidragit till att 

resultatet ser ut som det gör. (Enkätundersökningen, 2013-05-08)  

Destinationsbolagets verksamheter  Medelvärde  

Återförsäljare  3,6 

Nå ut till en större målgrupp 3,6 

Deltagande på mässor  3,6 

Marknadsföring via hemsida  3,5 

Annonsering  3,5  

Samarbete med andra  3,4  

Långsiktigt strategiarbete  3,4  

Kunskapsutbyte och utbildning 3,1  

Tillgång till bokningssytem 3,0 

Produktutveckling och paketering  3,0  

Kvalitetssäkring  2,8  

Showroom i Stockholm  2,3 

Tabell: Betygsättning av destinationsbolagets verksamheter 
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Det ställdes även en fråga i enkäten för att undersöka destinationsbolagets generella betydelse 

för medlemmarnas verksamhet. Medelvärdet på denna fråga blev 2,6, vilket innebär att de 

flesta respondenter anser att DSL har liten betydelse för deras verksamheter i nuläget. En 

respondent ansåg att DSL har stor betydelse för dennes verksamhet. En sammanställning av 

samtliga svar visas i figur 4. (Enkätundersökningen, 2013-05-08) 
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Figur 4: Destinationsbolagets betydelse för medlemmarna 

5.3 Motiv till att bilda ett destinationsbolag 

Från intervjuerna 

Det finns enligt Kennet olika anledningar till att bilda destinationsbolag men han menar att 

den främsta anledningen är att det behövs gemensam marknadsföring för att nå ut i 

mediebruset. Istället för att företagen ska marknadsföra sig var och en för sig kan de genom 

ett destinationsbolag marknadsföra sig som en enhet och samla mer medel för ändamålet. 

Företagen har inte de medel som krävs för att på egen hand bedriva aktiv marknadsföring, 

sköta hemsidor och försäljning utan det finns ett behov av att hjälpas åt och samordna detta. 

För att kunna tydliggöra regionen och driva utvecklingen åt samma håll behövs ett 

samordningsorgan såsom ett destinationsbolag. (Kennet Nilsson, 2013-05-16) 

Projektet DSLs främsta motiv är enligt Åke (2013-05-02) att utveckla turismen och öka 

sysselsättningen och tillväxten i regionen. Tanken med destinationsbolaget är att summan av 

alla aktörer ska skapa ett mervärde och att de tillsammans kan skapa en större dragningskraft. 

Ytterligare en anledning till att starta projektet var att kommunerna var för sig inte har de 

resurser som krävs för att kunna driva en effektiv marknadsföring och att ett samarbete 

möjliggör att erhålla mer statligt stöd (Åke Nilsson, 2013-05-02). Detta styrks av 

utvecklingskonsulten (2013-05-15) som menar att kommunernas egna turistbudgetar är för 

begränsade för att nå samma målgrupper som destinationsbolaget gör och att ett samarbete 

därför är vitalt för kommunernas framtid. Hen menar därför att möjligheten till gemensam 

Antal svar: 26 

Medelvärde: 2,6 

Liten   Stor

          

A
n
ta

l 



 

 

23 

 

marknadsföring är det främsta motivet för att starta och driva detta projekt. Gun (2013-05-08) 

lyfter däremot fram kvalitetssäkring av regionens produkter och kompetensutveckling som 

ytterligare motiv till att projektet startades, men menar att dessa motiv inte framkommit utav 

företagarna utan att det är någon annan som identifierat dem.  

Destinationsbolaget har ca 65 medlemmar som får tillgång till marknadsföring, en hemsida, 

ett bokningssystem med betalfunktion, återsäljare och en lokal i Stockholm samt kan erbjuda 

sina gäster resegaranti (Åke Nilsson, 2013-05-02). Att medlemmarna får allt detta och enbart 

betalar en provision på de bokningar som görs via det gemensamma bokningssystemet lyfter 

Åke fram som argument för att vara medlem i DSL. Gun (2013-05-08) menar att företagen 

främst är med av just dessa anledningar, för att få fler bokningar och kunna dra nytta av den 

marknadsföring som görs.  

Från enkäten 

I enkätundersökningen ombads medlemmarna svara på varför de valt att bli leverantörer till 

DSL. På denna fråga svarade de flesta att det var för att de ville synas, få hjälp med 

marknadsföring, för att de trodde på idén och konceptet om att gå ihop, att samarbete är den 

enda vägen till utveckling samt för att öka antalet bokningar och kunder. Det fanns även 

respondenter som framhävde att de gått med på grund av att de ville hjälpa 

destinationsbolaget, att detta samarbete skulle öka arbetstillfällen och hjälpa kommunerna 

samt för att stärka turistbyråernas roll.  

”Det är en bra plattform o vi har mycket större chanser att synas. Jättebra 

marknadsföringsmöjlighet för oss som litet företag” 

(Källa: Enkätundersökningen, 2013-05-08)  

5.4 Möjligheter och utmaningar 

Från intervjuerna 

De möjligheter som finns med projektet är enligt Åke (2013-05-02) obegränsade. Han menar 

att det är möjligt att skapa en väldigt stor tillväxt om DSL kan visa upp regionen som en 

destination eftersom de då blir intressanta för flera marknader och kan bidra till att öka 

aktörernas verksamhet och sysselsättning. Projektets möjligheter är goda eftersom 

destinationen innefattar kommuner och områden som ser olika ut och möjliggör en unik 

marknadsföring (Utvecklingskonsulten, 2013-05-15). Enligt Kennet (2013-05-16) kan ett 

destinationsbolag göra det enklare för gäster att hitta ett område och dess aktörer.  

Den största utmaningen med projektet DSL är att samordna alla intressen och skapa en 

gemensam målbild som alla arbetar mot (Åke Nilsson, 2013-05-02). Det innebär ett 

omfattande arbete att samordna fyra kommuner med olika kulturer och därtill tillkommer alla 

företag och aktörer som också ska dra åt ett och samma håll. Det är enligt 

utvecklingskonsulten (2013-05-15) särskilt viktigt att samordna destinationsbolaget med de 

kommunala turistavdelningarna för att undvika dubbelarbete. Hen menar att det inte varit 

tillräckligt bra kommunikation mellan dessa aktörer hittills och att det krävs en större 

involvering av exempelvis turistbyråerna i regionen framöver. Gun (2013-05-08) menar att 
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ännu en utmaning är att skapa ett förtroende för destinationsbolaget. Det är viktigt att 

destinationsbolaget visar resultat som accepteras av medlemmarna och tydliggör att de gör 

skillnad att vara med för att medlemmarna ska få ett förtroende för projektet och vilja vara 

delaktiga. Det finns en kritisk syn på destinationsbolaget och kommunernas satsning på 

projektet bland vissa politiska grupperingar och företag, därför anser Gun (2013-05-08) att 

DSL måste jobba mer med information till allmänheten och öppna upp för diskussion för att 

kunna skapa ett förtroende för projektet även från dessa håll. Detta är något som 

utvecklingskonsulten (2013-05-15) framhäver som en stor utmaning med hänsyn till den 

ekonomiska situation som väntas komma där kommunerna ständigt behöver skära ner på 

verksamheter.  

För att projektet ska kunna fortskrida krävs det att bolaget får intäkter genom 

bokningssystemet, något som inte har skett i större utsträckning hittills (Åke Nilsson, 2013-

02-05). Bokningssystemet har enligt Gun (2013-02-08) uppvisat problem och inte fungerat 

korrekt under en längre tid vilket kan få som följd att gästerna bokar direkt via företagen eller 

väljer att resa någon annanstans.  En utmaning som DSL står inför är att se till så att 

medlemmarna är medvetna om att det behövs en intäkt till destinationsbolaget samt att 

bokningarna sker i det gemensamma systemet (Åke Nilsson, 2013-05-02). Vidare menar Åke 

att destinationsbolaget måste arbeta för att förändra medlemmarnas syn på varandra så att de 

inte enbart ser de andra aktörerna som konkurrenter, detta för att de ska vara villiga att 

genomföra gemensamma marknadsföringskampanjer och kunna utarbeta samarbeten med 

varandra. Gun (2013-05-08) identifierar regionens tillgänglighet som ytterligare en utmaning 

och menar att en ökad tillgänglighet är något som krävs för att kunna driva det säljarbete som 

destinationsbolaget ämnar göra.  

”Man måste verkligen hårdjobba med den här tillgängligheten 

 för att man ska få nytta av säljet.” 

(Gun From, Intervju, 2013-02-08) 

Kennet anser att det inte kommer vara en lätt uppgift att driva projektet DSL eftersom det är 

ett så pass stort område. Han menar att det finns vissa problem med att ha ett väldigt stort 

område exempelvis när det gäller organisering och marknadsföring och påpekar att han inte 

vet om någon annan destination som omfattar ett lika stort område. Enligt Kennet är det en 

utmaning för destinationsbolaget att hitta det unika och marknadsföra det på grund av dess 

storlek och menar att det kan vara en fördel att begränsa sig. (Kennet Nilsson, 2013-05-16) 

Från enkäten 

Enligt enkätsvaren framkom det att den främsta fördelen med projektet är att den 

gemensamma marknadsföringen som medlemmarna får tillgång till. Utöver detta anser 

medlemmarna att fördelarna är att det skapas en gemensam hemsida, att de får möjligheter till 

ett samarbete med andra företag och kommunen samt att det skapas en målsättning. I slutet av 

enkäten var det möjligt för respondenterna att lämna ytterligare kommentarer och då framkom 

att en respondent anser att projektet, om det lyckas, kan sätta regionen på kartan mycket mer 

än i dag och öka antalet gästnätter i området.  (Enkätundersökningen, 2013-05-08)  
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De nackdelar som framgår av enkätundersökningen är att projektet kostar kommunen för 

mycket pengar, att det inte har genererat bokningar ännu samt att det inte har uppvisat några 

större resultat ännu. Några respondenter anser att det inte finns några nackdelar med DSL.  

När det kommer till vilka utmaningar som DSL står inför har vissa utmaningar kunnat avläsas 

ur enkätundersökningen. En respondent säger följande: 

”Just som det ser ut idag så känns det som att ”kasta pengarna i sjön”.  Det skulle  

kunna vara en stor ”puff” för oss och området om man gjorde om strukturen på hur  

man jobbar och är mer samarbetsvillig”  

(Enkätundersökningen, 2013-05-08).  

En annan respondent beskriver att ”det behövs en långsiktighet som sedan tas över regionalt 

(t ex turistbyråer), men samordnas centralt” (Enkätundersökningen, 2013-05-08) och menar 

att detta är viktigt men kommer ta lång tid att få till stånd. I de slutliga kommentarerna av 

enkäten framkom även att en respondent anser att det är viktigt att de strategiska besluten 

kring destinationsutvecklingen tas av turistföretagarna och menar att detta inte har skett i 

tidigare projekt vilket resulterat i förspilld tid och att företagarnas förhoppningar krossats. 

(Enkätundersökningen, 2013-05-08) 

5.5 Målsättningar 

Från intervjuerna 

Projektets mål är enligt Åke (2013-05-02) framförallt att utveckla turismen och öka 

sysselsättningen och tillväxten samt att bygga ett gemensamt varumärke. Gun (2013-05-08) 

anser att projektet har höga mål som är orealistiska för projekttiden. Hon har även 

uppfattningen att målet med att skapa ett destinationsbolag och hur detta ska organiseras inte 

har diskuterats med medlemmarna som därmed kanske inte är medvetna om alla 

målsättningar. Även utvecklingskonsulten (2013-05-15) uttrycker en oro för att företagarna 

inte var tillfrågade när målen skrevs eftersom att företag och kommuner har olika tankesätt, 

men menar att det nu finns näringslivsrepresentanter med i styrelsen vilket innebär att även 

företagens åsikter lyfts fram. 

Från enkäten 

Majoriteten av respondenterna (21/26) anser att det finns gemensamma mål i ganska stor 

utsträckning medan ett fåtal (5/26) anser att det inte finns något gemensamt mål (se figur 5).  
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Figur 5: I hur stor utsträckning medlemmarna anser att det finns ett gemensamt mål 

Respondenterna ombads även att svara på hur viktigt de anser att det är att ha ett gemensamt 

mål på en skala från 1 till 7, där 1 motsvarar ”inte alls viktigt” och 7 motsvarar ”jätteviktigt”. 

De flesta respondenterna anser att det är väldigt viktigt med gemensamma mål. Som figur 6 

visar var det ingen respondent som svarade att det inte var vikigt med gemensamma mål.  
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Figur 6: Hur viktigt det är med gemensamma mål 

Till denna fråga fanns det även möjlighet till att kommentera svaret.  Här nedan redovisas 

dessa kommentarer: 

”Definitionen gemensamma mål är lite otydlig, men ett gemensamt mål som är viktigt  

är att förbättra möjligheten för personer i mälardalen och i framtiden utland att  

faktiskt ta sig till destinationen”. 

 (Enkätundersökningen, 2013-05-08) 
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”Även invånare o andra företag (icke turist) vore önskvärt! Politiken spelar  

naturligtvis även den en stor roll för gemensamma mål skall nås”  

(Enkätundersökningen, 2013-05-08) 

”Jag vet inte hur många gäster som DSL får till region Västerbotten men det känns  

som vi arbetar var för sig på vår kant.” 

(Enkätundersökningen, 2013-05-08) 

Öppenheten och målbilden är väldigt otydlig och skapar förvirring och frågande bla om 

kostnader efter uppstartsfasen hos många aktörer. Man måste få detta klart för sig och  

sälja in sig aktivt mot alla även där ni inte tjänar pengar”  

(Enkätundersökningen, 2013-05-08) 

5.6 Samarbetet i DSL 

Från intervjuerna 

Projektet DSL har enligt Åke (2013-05-02) arbetat mycket med att samordna de fyra 

kommunerna och upprätta en gemensam syn på utvecklingen av regionen och i dagsläget 

anser han att kommunerna har samma målbild och drar åt samma håll. Gun (2013-05-08) 

påpekar att det finns olika attityder till projektet och samarbetet med kommunerna men att 

medlemmarna överlag är positiva till idén och framförallt att området marknadsförs. 

Marknadsföringen av området menar hon att även de aktörer som har fullbokat och därmed 

kanske inte ser någon större egennytta av destinationsbolaget är positiva till. Gun menar att 

medlemmarna tycker att det är viktigt att området marknadsförs men vill framförallt se att de 

får in fler bokningar genom projektet, något som ännu inte skett. När det gäller samarbetet 

mellan aktörerna finns det några som anser att det behöver stärkas och utvecklas ytterligare 

och några som anser att de hade ett fungerande samarbete redan innan projektet startades. 

Framförallt lyfter Gun fram att de flesta företagen främst fokuserar på hur DSL kan gynna den 

egna verksamheten och inte hur det kan bidra till att stärka regionen i ett större perspektiv, 

men att de inte riktigt är medvetna om vad DSL gör eller vad som ska ske framöver. (Gun 

From, 2013-05-08) 

Från enkäten  

Respondenterna blev i enkätundersökningen tillfrågade om hur stort behov de har av att 

samarbeta med andra.  Av detta framkom det att det finns ett visst behov av samarbete 

eftersom att majoriteten av respondenterna (21/26) har svarat över tre (se figur 7). En 

respondent har angett att den inte har något behov av att samarbeta med andra.  
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Figur 7: Medlemmarnas behov av samarbete med andra 

När det kommer till medlemmarnas nöjdhet med DSL så är den största delen av 

medlemmarna neutrala (9/25), det vill säga de varken är nöjda eller missnöjda (se figur 8). 

Åtta av respondenterna anser dock att de är ganska nöjda med DSL idag. Figuren visar även 

att en del av de som svarat är missnöjda (4/25) och om man räknar ihop dessa med de som 

angett att de är ganska missnöjda (4/25) så blir de lika många till antalet som de som angett att 

de är ganska nöjda. Ingen av de 25 respondenterna har angett att de är nöjda.  
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Figur 8: Medlemmarnas nöjdhet 
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5.7 Vilken nytta har ett destinationsbolag 

Från intervjuerna 

Åke anser att DSL kan stärka näringen genom kompetensutveckling och utbildningar inom 

exempelvis värdskap och marknadsföring. Utöver detta menar han att projektet kan bidra till 

att aktörerna förstår att de kan vara till nytta för varandra och ser varandra som 

samarbetspartners. Genom att gå samman och gemensamt marknadsföra det breda utbud som 

finns i regionen kan projektet öka omsättningen och tillväxten för hela regionen. Samtliga av 

de involverade kommunerna har enligt Åke en stor utflyttning på grund av brist på 

arbetstillfällen och han menar att turistnäringen kan växa och utvecklas till en basnäring i 

regionen. Åke menar att projektet kan skapa fler arbetstillfällen och en mer differentierad och 

stabil arbetsmarknad som i sin tur attraherar fler att flytta till regionen. (Åke Nilsson, 2013-

05-02) 

Utvecklingskonsulten (2013-05-15) framhåller att det inte finns några begränsningar för i 

vilken utsträckning projektet och dess samverkansarbete kan stärka näringen, men att det i 

nuläget enbart stärker näringslivet genom marknadsföring. Kennet (2013-05-16) anser att 

destinationsbolag är väldigt viktiga för näringslivet och kan bidra med kunskap om hur 

verksamheten ska utvecklas för att passa marknaden. Han menar att många turistorter är 

anpassade efter skandinaviska behov och behöver förändras för att attrahera internationella 

besökare och att destinationsbolagen kan vara ett gott stöd i detta arbete. 

Från enkäten 

När det kommer till vilken nytta medlemmarna har fått av DSL svarade tio respondenter att de 

hittills inte upplevt någon större nytta. Vissa beskrev att detta troligtvis berodde på att 

projektet är nytt och inte hunnit blivit fullt etablerat än. Det återfanns alltså en viss förståelse 

för att någon nytta inte märkts. Det fanns även åtta respondenter som ansåg att de har haft en 

en mindre nytta av DSL. Några av dessa betonade att den nyttan berodde på möjligheten till 

träffar med andra företag som bidragit till att de har fått ta del av andras erfarenheter och 

kompetens. En respondent beskriver även att denne har fått: ”vägledning inom etablering 

inom turismen” (Enkätundersökningen, 2013-05-08).Två respondenter beskrev en upplevd 

nytta i och med att de fått chans till marknadsföring och två respondenter uppgav att de fått ett 

fåtal bokningar. (Enkätundersökningen, 2013-05-08) 

5.8 Framtidsutveckling 

Från intervjuerna 

För att kunna stärka och utveckla turistnäringen anser Åke att det framförallt är viktigt för 

destinationsbolaget att öka lojaliteten och förtroendet (Åke Nilsson, 2013-05-02). Han betonar 

att DSL behöver visa resultat och förtydliga vilken nytta projektet har för medlemmarna samt 

se till att marknadsföringen sker åt båda håll genom att medlemsföretagen tydligt visar att de 

är en del av destinationsbolaget i sin egen marknadsföring. Gun (2013-05-08) anser att det 

viktigaste är att förbättra kommunikationen inom projektet och framförallt informationen till 

och dialogen med medlemmarna. Detta håller även utvecklingskonsulten med om och 
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understryker att DSL måste fokusera på att underhålla sina nuvarande medlemmar med mer 

information och fler besök (Utvecklingskonsulten, 2013-05-15). Hen tillägger att 

destinationsbolaget bör arbeta mer med att träffa företag och synas ute i regionen.  

Åke säger i intervjun att “lyckas vi inte göra det här och få alla att samarbete, då kommer det 

att ta många, många år att starta upp något” (Åke Nilsson, 2013-05-02). Av det framgår att 

projektets utfall även har en betydelse för möjligheten att genomföra samverkansprojekt i 

framtiden. Detta stärks även av utvecklingskonsulten som menar att det här är sista chansen 

för ett samarbete eftersom att det inte kommer vara möjligt att hitta finansiärer för framtida 

projekt om detta misslyckas (Utvecklingskonsulten, 2013–05-15). Enligt Åke är tanken med 

projektet att medlemmarna ska ta över och driva destinationsbolaget på egen hand så 

småningom, men han antyder att det är flera år kvar innan medlemmarna är redo och villiga 

att ta över. Han menar att organisationsmodellen behöver utvecklas för att passa 

medlemmarna samt att DSL måste arbeta för att engagera medlemmarna och diskutera 

projektets framtid gemensamt med dem (Åke Nilsson, 2013-05-02). Att diskutera projektets 

framtidsutveckling med medlemmarna är något som även Gun (2013-05-08) lyfter fram som 

en central del när det gäller destinationsbolagets framtidsutsikter. Hon menar att detta inte har 

gjorts i tillräckligt stor utsträckning hittills och att medlemmarna inte är medvetna om den 

långsiktiga planen för projektet. Vidare anser Gun att de offentliga aktörerna behöver ha en 

långsiktighet i satsningen och även visa en tilltro till näringslivet för att få medlemmarna att 

verkligen ställa upp i projektet (Gun From, 2013-05-08).  

För att DSL ska kunna fortsätta utvecklas och verka i regionen krävs det enligt Gun (2013-05-

08) att även allmänheten och de politiska blocken är positiva till satsningen och menar att 

destinationsbolaget måste utföra mer lobbyingarbete gentemot dessa intressenter. 

Utvecklingkonsulten (2013-05-15) lyfter däremot fram att turistbyråerna och de som arbetar 

med turistfrågor på kommunen behöver involveras mer i arbetet. Hen menar att det är viktigt 

att de informeras om destinationsbolagets arbete för att undvika dubbelarbete samt för att 

kunna genomföra egna marknadsföringsåtgärder utifrån den egna kommunala budgeten som 

kompletterar destinationsbolagets arbete. Vidare påpekar hen att det kommer vara en 

utmaning att få projektet att fortlöpa om och när projekttiden tar slut men att det viktiga inte 

är destinationsbolaget i sig utan samordningsfunktionen som bolaget utgör. Det är viktigt att 

det finns ett nätverk mellan aktörerna och att någon visar en framtidstro för regionen och 

samordnar arbetet gentemot en gemensam målbild. (Utvecklingskonsulten, 2013-05-15) 

Från enkäten 

I enkätundersökningen frågades vad medlemmarna ville få ut av DSL i framtiden. Detta var 

en öppen fråga och de flesta av respondenterna svarade att de vill att marknadsföringen ska 

öka och förbättras, att projektet ska leda till fler bokningar samt att samarbetet som finns i dag 

ska utvecklas ytterligare. Det förklaras av en respondent att hen anser att destinationsbolaget 

”ska leda samarbetet mellan kommunerna”(Enkätundersökningen, 2013-05-08). En annan 

respondent svarade att DSL ska ”vara ansiktet utåt mot resten av världen” 

(Enkätundersökningen, 2013-05-08). Det finns även ett fåtal som framhäver att de vill få mer 
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hjälp när det kommer till paketering av resor, det vill säga att kunderna ska få möjlighet till att 

boka både resa, mat, boende och aktiviteter på en och samma gång. En respondent anser att 

”Om ni vill ha verkan måste det till ett helvetes nytänkande om vi ska lyckas. Annars kan vi 

ställa oss till en fortsättning av engagemanguppgivenhet” (Enkätundersökningen, 2013-05-

08). Utöver detta var det en respondent som ansåg att destinationsbolaget ska agera för att få 

igenom politiska beslut gällande infrastruktur och informationsmaterial om området. Två av 

respondenterna tror inte att de kommer få ut något av DSL i framtiden.(Enkätundersökningen, 

2013-05-08) 

För att undersöka hur respondenterna ställer sig till att engagera sig ytterligare i projektet 

framöver ställdes frågan ”Hur delaktiga vill ni vara i destinationsbolagets aktiviteter?”. 

Respondenterna kunde besvara frågan på en skala mellan mindre än i nuläget och mer än i 

nuläget, från 1 till 7. En sammanställning av resultatet från denna fråga kan ses i figur 9. De 

flesta respondenter (16/26) har svarat mellan 3 och 5 och är därmed tillfredsställda med sin 

delaktighet i destinationsbolagets aktiviteter. Nio respondenter har angett ett svar mellan 1 

och 3, vilket innebär att de vill vara mindre delaktiga och lika många har svarat mellan 5 och 

7 och vill vara mer delaktiga än vad de är idag.   
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Figur 9: Hur delaktiga medlemmarna vill vara i destinationsbolagets aktiviteter 

Respondenterna fick möjlighet till att kommentera sina svar och det framkom från dessa att 

delaktighet är ett måste när det gäller marknadsföringsarbetet. En respondent anser att det 

skulle vara bra om DSL presenterar vad som ska göras på mässorna ett år framåt så att 

medlemmarna kan planera in eventuell delaktighet. Två respondenter vill enbart vara 

delaktiga på de aktiviteter som passar deras verksamhet och att en respondent anser att de 

utbildningsdagar som ordnas placeras för långt bort för att det ska vara möjligt att delta. En 

respondent menar att det tar för lång tid att ta sig till mässorna samt att de sker i högsäsong 

vilket gör att de behöver fokusera på annat och inte har tid att åka på mässor. En respondent 

menar att den inte vill vara mer delaktig i destinationsbolagets verksamheter eftersom att den 

har tillräckligt att göra med sitt eget bolag. 
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I enkätundersökningen uttryckte två respondenter att fler intressenter borde involveras i 

projektet. Detta demonstreras av följande citat: 

”Även invånare o andra företag (icke turist) vore önskvärt! Politiken spelar naturligtvis 

 även den en stor roll för att gemensamma mål skall nås!” 

(Enkätundersökningen, 2013-05-08) 

 

”Mer transparens för företagarna o invånarna i kommunerna skulle  

skapa mer insikt o positiv anda!”  

(Enkätundersökningen, 2013-05-08) 
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6 Analys 

I detta kapitel kopplas empiri ihop med den teori som tidigare presenterats för att analysera 

och diskutera detta utifrån undersökningens syfte och frågeställningar.  

6.1 Ett destinationsbolags roll 

Ett destinationsbolags roll och verksamhet är något som enligt Svensk (1998) ser olika ut för 

varje destinationsbolag. Kennet (Almi) håller med om detta och anser att bolaget ska anpassa 

sig efter de behov som finns på destinationen. Dock framhåller han att samtliga 

destinationsbolag bör arbeta med att framhäva och marknadsföra destinationen, något som 

stöds av Elbe et al. (2009) som menar att ett destinationsbolag har det yttersta ansvaret för att 

locka besökare till regionen genom marknadsföring. Eston och Axelsson (1992) trycker på att 

marknadsföringssamarbetet är det mest betydelsefulla för turistdestinationerna. Åke 

(kommunalråd) berättar att projektet DSLs främsta arbetsuppgift är att just att marknadsföra 

området och bygga ett gemensamt varumärke och Gun (följeforskaren) menar att detta är 

något som samtliga medlemmar tycker är positivt. Det framgår även tydligt av 

enkätundersökningen att marknadsföringsarbetet är det som medlemmarna anser vara mest 

betydelsefullt. Av de verksamheter som medlemmarna ombads betygsätta utifrån dess 

betydelse har nämligen samtliga verksamheter som inbegriper marknadsföring värderats som 

de mest betydelsefulla, med undantag för tillgången till en marknadsföringslokal i Stockholm. 

Vid sidan av dessa fäster medlemmarna stor vikt vid möjligheten till samarbete med andra 

aktörer och Åke (kommunalråd) menar att det är DSLs främsta roll att främja sådan 

samverkan. Utvecklingskonsulten menar att samarbete är nödvändigt för kommunernas 

framtid och Buhalis (2000) påpekar att ett samarbete mellan de lokala aktörerna krävs för att 

destinationer ska utveckla en konkurrenskraftig destination. Att medlemmarna ser positivt på 

och uttrycker ett behov av att samarbeta med andra aktörer kan således innebära en möjlighet 

att gå samman för att förbättra destinationens konkurrenskraft och enligt Weaver och Lawton 

(2010) även skapa en bättre upplevelse för besökaren. Middleton (1994) håller med om detta 

och menar att samverkan och samordning är ett verktyg som destinationsbolag ska använda 

för att utveckla och förädla en tilltalande totalprodukt för kunden. Produktutveckling och 

kvalitetshöjning är dock något som medlemmarna värderar ganska lågt, och Gun 

(följeforskaren) lyfter fram att dessa delar tillsammans med kompetensutveckling är 

verksamheter som DSL inte har förankrat bland medlemmarna. Medlemmarna anser istället 

att det långsiktiga strategiarbetet och kunskapsutveckling är viktigare för deras verksamheter. 

Detta indikerar att medlemmarna tycker att det är viktigare att destinationsbolaget arbetar med 

frågor som behandlar den långsiktiga gemensamma utvecklingen av turismen i området än de 

enskilda produkterna. 

Att arbeta med att ta fram och genomföra gemensamma strategier för turism är något som 

Cooper et al. (2008) anser att destinationsbolag ska arbeta med och UNWTO (2007) anser att 

det är destinationsbolagens viktigaste uppgift. Utvecklingskonsulten anser att DSL bör arbeta 
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med strategisk utveckling såsom att förbättra tillgängligheten eftersom de har större inflytande 

och möjlighet att påverka än vad de enskilda företagen har. Pike (2004) menar att ett 

destinationsbolag kan stärka en destinations konkurrenskraft genom att bland annat arbeta 

med sådana långsiktiga finansieringar och strategifrågor. 

Ett väl fungerande destinationsbolag kan enligt Bodén et al. (2006) vara av stor betydelse för 

dess medlemmar och näringslivet, dock visar resultaten av undersökningen att de flesta av 

medlemmarna inte anser att DSL har så stor betydelse för dem. Medlemmarna ser inte heller 

att DSLs verksamheter har någon större betydelse för dem och de flesta uppger att de inte 

upplevt någon större nytta av destinationsbolaget vilket kan tolkas som att medlemmarna inte 

anser sig ha något större behov av DSL. Enligt Padula och Dagnino (2007) ska ett samarbete 

leda till att alla parter drar nytta av det, men medlemmarna i DSL uppvisar en förståelse för 

att projektet än så länge inte uppvisat någon nytta för dem och de flesta respondenter är ändå 

nöjda eller likgiltiga med projektet hittills. Gun (följeforskaren) anser att det är viktigt att 

kunna uppvisa resultat som accepteras av medlemmarna. Att de flesta respondenter uppgett att 

DSL varken har någon större betydelse för dem eller utgör någon nytta samtidigt som de 

angivit att de har ett visst behov av att samarbeta med andra och ser fördelar med projektet 

indikerar dock att DSL inte har lyckats uppvisa sådana resultat.  

6.2 Motiv till att bilda ett destinationsbolag 

Bodén et al (2006) menar att medlemmarna i ett destinationsbolag ser ett behov av en 

gemensam organiserig. Detta behov ska vara tillräckligt stort för att det sedan ska kunna 

skapas en gemensam enhet. Både DSL och dess medlemmar uttrycker att de har ett visst 

behov av att arbeta tillsammans. Dels för att kommunerna och medlemmarna inte har 

tillräckligt med resurser för att klara sig på egen hand och dels för att lättare kunna skapa en 

större dragningskraft samt för att kunna locka till sig en gemensam målgrupp. Pearce (1992) 

menar på att den småskaliga storleken på många företag skapar ett sorts behov av att gå 

samman för att på så sätt kunna uppnå skalfördelar. Genom att slå samman regionens resurser 

kan medlemmarna skapa en stark enad röst samt få möjlighet till att använda sig av effektiva 

marknadsföringskampanjer (ibid.). Åke (kommunalråd) intygar att ett utav motiven till att 

starta DSL var för att kunna bedriva effektiv marknadsföring, likaså menar 

utvecklingskonsulten att en gemensam marknadsföring är ett utav de främsta motiven. Den 

största anledningen till varför medlemmarna har valt att bli leverantörer åt DSL är just på 

grund av möjligheten till att synas och få hjälp med marknadsföring. Detta indikerar att 

destinationsbolagets motiv till att starta DSL stämmer överrens med anledningarna till varför 

medlemmarna idag är med i samarbetet.  

6.3 Utmaningar och svårigheter 

Elbe et al. (2009) menar att ett utav de stora hindren mot ett stabilt samarbete och en 

långsiktig destinationsutveckling är att de olika intressenterna som är involverade i ett 

destinationsbolag har olika syn på och grad av intresse för samarbetet och utvecklingen. Åke 

(kommunalråd) bekräftar att det är en utmaning för DSL att samordna de fyra kommunerna 
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och därtill alla företag och aktörer till att arbeta tillsammans och skapa en gemensam målbild. 

Frisk (2003) menar att det tycks vara ytterst problematiskt att försöka förena näringslivets 

lönsamhetsmål inom turismen i glesbygd och offentliga organisationers sysselsättningsmål. 

Av enkätundersökningen framgår att medlemmarna anser att det finns någon form av 

gemensamma mål, men vissa anser att de varit otydliga och att turistföretagarna bör 

involveras mer i den processen. Att det finns en sådan gemensam målbild som aktörerna 

strävar mot är enligt Elbe et al. (2009) en förutsättning för att ett samarbete ska fungera. 

Achrol (1997) tillägger att det även krävs att aktörerna är samarbetsvilliga och att 

kommunikationen fungerar, men i och med att några medlemmar uppfattar en otydlighet i 

målsättningarna kan det antas att kommunikationen behöver förbättras. Selin och Myers 

(1998) menar att kommunikationen mellan destinationsbolaget och dess medlemmar är 

avgörande. Destinationsbolaget ska genom att koordinera och stimulera samarbeten bidra till 

att utjämna den bristande överrensstämmelsen i relationen mellan det offentliga och 

näringslivet (ibid.). Utvecklingskonsulten menar att det inte har funnits tillräckligt bra 

kommunikation mellan destinationsbolagets alla aktörer hittills och att det krävs en större 

involvering av exempelvis turistbyråerna i regionen.  

Det är enligt Bruzelius och Skärvad (2004) viktigt att förstärka legitimiteten i ett 

destinationsbolag, något som kan ske genom att utveckla mål och visioner för hållbar 

destinationsutveckling där intressenterna får ta del av processen och också vara med och 

utvärdera arbetet. Medlemmarna anser att en fördel med projektet DSL är att det skapas en 

gemensam målsättning. De flesta respondenterna anser även en sådan existerar och att detta är 

en viktig faktor för utveckling, några poängterar dock att målbilden är otydlig och skapar 

förvirring. Utvecklingskonsulten uttrycker en misstanke om att medlemmarna inte varit 

involverade i processen med att sätta upp mål och visioner, vilket skulle kunna förklara denna 

otydlighet som upplevs av några medlemmar. Genom att involvera medlemmarna och de 

andra intressenterna ytterligare i målsättningsprocessen kan DSLs legitimitet stärkas och bidra 

till en positiv utveckling av destinationen.  

Den viktigaste uppgiften för ett destinationsbolag på lång sikt är enligt Bodén et al. (2006) att 

skapa och underhålla en legitimitet och Gun (följeforskare) anser att den utmaning som DSL 

står inför just nu är att skapa ett sådant förtroende för destinationsbolaget. För att göra detta är 

det viktigt att bolaget visar resultat och tydliggör att det gör skillnad att vara med. Enligt 

Bruzelius och Skärvad (2004) tar det tid att skapa ett förtroende och detta kan snabbt 

försämras eller förstöras genom ett otillräckligt upplevt värde hos intressenterna. De flesta 

medlemmarna anser att de inte har upplevt någon nytta med projekten hittills, men har dock 

förståelse för detta då DSL är nybildat. Detta indikerar att en framtida utmaning 

destinationsbolaget står inför är att leverera ett resultat samt öka medlemmarnas delaktighet 

och förtroende. 
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6.4 Framtidsutveckling 

Ett destinationsbolag har enligt Grängsjö (1998) tre huvudsakliga intressenter; offentliga 

organisationer, den externa marknaden samt olika turistföretag som ska vara involverade. 

Figuren nedan (se figur 10) är författarnas egen bearbetning av ”Samarbetsorganisationens 

intressenter” (se bild 2, s.28) utifrån en sammankoppling av empiri och teori.  

 

 

Figur 10: Egen bearbetning av samarbetsorganisationens intressenter 

6.4.1 Turistföretag 

Både Gun (följeforskare) och utvecklingskonsulten anser att den största faktorn som måste 

förbättras för att kunna utveckla DSL är kommunikationen, både inom bolaget men även 

dialogen med medlemmarna. Selin och Myers (1998) styrker att kommunikationen i ett 

destinationsbolag är avgörande för en positiv utveckling. En välfungerande kommunikation 

kan bidra till att utjämna en eventuell bristande relation mellan det offentliga och näringslivet 

(Halldin & Hultman, 2005). Även en medlem uttrycker att det finns en bristande 

kommunikation då denne upplever att arbetet inte samordnas. Detta indikerar att 

kommunikationen, både den interna och den mellan bolaget och medlemmarna bör förbättras 

för att projektet ska kunna utvecklas till det positiva.   

Åke (kommunalråd) antyder att för att stärka och utveckla turistnäringen ytterligare är det 

framförallt viktigt för DSL att öka medlemmarnas förtroende för destinationsbolaget och dess 

legitimitet. Bruzelius och Skärvad (2004) betonar att detta är viktigt då det kan bidra till att 

destinationsbolagen får möjlighet att utvecklas samt ökar förmågan att uppnå sina mål. De 
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flesta medlemmarna i DSL anser i dagsläget att de inte har märkt någon nytta och att DSL har 

liten betydelse för dem, något som kan bidra till en försämrad legitimitet (ibid.). DSL behöver 

därför visa medlemmarna resultat och förtydliga vilken nytta projektet kan ge för att stärka 

legitimiteten och utveckla verksamheten. 

6.4.2 Allmänheten 

För en fortsatt utveckling av DSL antyder Gun (följeforskare) att allmänheten och de politiska 

blocken bör vara positiva till satsningen och menar att DSL måste utföra mer lobbyingarbete 

gentemot dessa intressenter. Detta är även något vissa medlemmar ser ett behov av då de 

anser att det är bra om det involveras mer intressenter som kan hjälpa till att stärka 

samarbetet. Murphy och Murphy (2004) menar att näringslivet, lokalbefolkningen och den 

offentliga sektorn måste integreras för att åstadkomma en framgångsrik 

destinationsutveckling. På grund av detta har författarna modifierat Grängsjös (1998) modell 

”samarbetsorganisationernas intressenter” och lagt till allmänheten som intressent. 

Buhalis (2000) menar att ett motiv till att starta ett destinationsbolag kan vara viljan av att 

stärka samhället genom att öka lokalbefolkningens välbefinnande och företagens lönsamhet 

vilket ytterligare ger skäl för att involvera allmänheten som en av destinationsbolagets 

intressenter. Enligt Åke (kommunalråd) var dessutom ett av motiven till att DSL bildades att 

skapa fler arbetstillfällen och öka tillväxten i regionen. En medlem i DSL berättar att hen är 

leverantör till bolaget av den anledningen att det kan stärka dennes kommun och att det skapar 

fler arbetstillfällen. Detta bekräftar och indikerar att en framtida utveckling och involvering av 

allmänheten kan stärka och utveckla både destinationsbolaget, turistnäringen och regionen.  

6.4.3 Offentliga organisationer 

Utvecklingskonsulten anser att det är viktigt att samordna de kommunala turistavdelningarna 

för att undvika dubbelarbete och menar att detta är något som hittills inte har skett samt att det 

krävs en större involvering av turistbyråerna. Detta antyder att samarbetet och 

kommunikationen mellan DSL och den offentliga sektorn är bristande, något som enligt 

UNWTO (2007) gör det svårt att arbeta med destinationsutveckling. Gun (följeforskare) anser 

att de offentliga aktörerna måste involveras, ha en långsiktighet i satsningen och visa tilltro till 

näringslivet för att få medlemmarna att verkligen ställa upp i projektet. Hon antyder även att 

det finns olika attityder till projektet och samarbetet mellan kommunerna. Elbe et al (2009) 

menar att de olika aktörerna i ett destinationsbolag har olika syn, bilder och grad av intresse 

för utvecklingen och uppger att detta är ett hinder för ett stabilt samarbete och en långsiktig 

destinationsutveckling. Därför indikerar detta att DSL kan behöva se till så att även alla de 

involverade kommunerna har en fungerande kommunikation och uppvisar samma attityd 

gentemot projektet så att detta inte hindrar en framtida utveckling av destinationen. 

6.4.4 Den externa marknaden av turister 

Enligt Pearce (1992) kan ett destinationsbolag arbeta med att identifiera och överbrygga de 

gap som finns gentemot marknaden och Kennet (Almi) menar att ett destinationsbolag kan 

arbeta med att anpassa destinationens utbud efter turisternas önskemål. Därför är det viktigt 
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för DSL att arbeta med marknadsanalyser för att identifiera turisternas behov och kunna 

utforma marknadsföringen utefter dessa. Hallén och Axelsson (2009) menar att ett 

destinationsbolags huvuduppgift är att ansvara för marknadsföringen av sina destinationer och 

majoriteten av alla medlemmar i DSL värderar dessutom marknadsföring och att nå ut till nya 

målgrupper högst när det kommer till bolagets verksamheter. Gun (följeforskare) berättar att 

ett utav de främsta motiven till att bilda DSL är marknadsföring och indikerar därför att 

marknadsföring bör vara en fortsatt prioritet i framtiden.  

7 Slutdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras det som framkommit i empirin och som tolkats i analysen för 

besvara undersökningens frågeställningar. Författarna tar i detta avsnitt in våra egna tankar 

och åsikter om DSL för att diskutera dess betydelse för medlemmarna och hur projektet kan 

stärka näringen i framtiden. Slutligen presenteras några implikationer för framtida forskning 

i ämnet.  

Att upprätta ett fungerande samarbete inom en destination är väldigt invecklat och särskilt 

komplext när det gäller turism och dess aktörer då alla har olika mål och intressen. I regionen 

södra Lappland och när det gäller DSL kan det anses vara än mer komplicerat eftersom 

samarbetet involverar fyra kommuner och ett väldigt stort område. Betydelsen av att utarbeta 

gemensamma mål och strategier är därför väldigt stor och de utgör en grundläggande faktor 

för ett fungerande samarbete. Medlemmarna i DSL anser att de har gemensamma mål i 

ganska stor utsträckning men det är viktigt för destinationsbolaget att förtydliga och förankra 

dessa mål ytterligare bland sina medlemmar för att utveckla samarbetet. Vi anser att en 

förutsättning för att kunna uppnå en positiv destinationsutveckling är att samtliga aktörer 

involveras i processen med att ta fram gemensamma mål så att dessa återspeglar samtliga 

aktörers intressen. Företagarna och de andra medlemmarna är i detta fall en aktör som det är 

av särskild vikt att involvera eftersom det trots allt är deras verksamhet som utgör grunden för 

ett destinationsbolags existens.  

Ett destinationsbolag bildas för att det finns ett behov av att samordna olika aktörer på en 

region. Detta behov kan bestå i att de egna resurserna inte är stora nog för att genomföra den 

marknadsföring och de satsningar som krävs för att bli konkurrenskraftig på marknaden. DSL 

startades utifrån att kommunerna upplevde ett behov av att samarbeta för att kunna utveckla 

turistnäringen i regionen och sätta regionen på kartan. Medlemmarna i destinationsbolaget har 

ett visst behov av att samarbeta med andra företag men de uttrycker att destinationsbolaget 

inte har någon större betydelse för dem i nuläget. Detta anser vi vara en av de största 

utmaningarna som DSL står inför eftersom att tanken är att företagarna ska vilja och kunna ta 

över och driva destinationsbolaget så småningom. För att företagarna ska vara villiga att lägga 

ner tid på detta är det en förutsättning att de är ser en nytta med destinationsbolaget och är 

medvetna om vad det innebär för regionen. Att ständigt arbeta med att stärka och utveckla 

förtroendet för destinationsbolaget är viktigt att ha i åtanke om syftet är att upprätthålla ett 

välfungerande destinationsbolag. Det är viktigt att samtliga intressenter känner ett förtroende 
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till destinationsbolaget för att kunna upprätta en legitimitet. När det kommer till DSL 

upplever vi att bolagets legitimitet och medlemmarnas förtroende är bristande eftersom de 

inte ser någon större nytta med bolaget och inte är nöjda med verksamheten. Det krävs därför 

att DSL inom en snar framtid uppvisar resultat så att medlemmarna upplever en nytta och ser 

vikten i att ha ett destinationsbolag i regionen.  

I nuläget ser medlemmarna destinationsbolaget som en möjlighet till att marknadsföra sin 

egen verksamhet och anger att markandsföringsarbetet är det som har störst betydelse för 

dem. I och med att en av destinationsbolagets främsta roller är att marknadsföra regionen är 

det förståeligt att så är fallet, men destinationsbolagets övriga verksamheter verkar inte vara 

förankrade bland medlemmarna. De ger intryck av att främst vara intresserade av 

markandsföringen och att de resterande verksamheterna är ganska obetydliga för dem. De 

anger dock att de har ett behov av att samarbeta med andra aktörer men menar samtidigt att 

destinationsbolaget inte har någon större betydelse för deras verksamhet. I och med att 

medlemmarna ändå är positiva till projektet och ser fördelar med det anser vi att ett ökat 

deltagande från medlemmarnas sida kan bidra till att bolaget arbetar med verksamheter som 

faktiskt har betydelse för medlemmarna. För att nå en positiv destinationsutveckling krävs det 

att samtliga aktörer är engagerade och delaktiga. Därmed krävs det att medlemmarna inte 

enbart ser sig som leverantörer vars produkter ska markandsföras och säljas av DSL utan även 

är engagerade i det interna arbetet samt i framtagandet av långsiktiga strategier för utveckling 

av regionen.  

Utöver medlemmarna består DSLs intressenter även av den offentliga sektorn och marknaden. 

I den analys som gjordes i tidigare skede av denna undersökning framkom det att det också är 

viktigt att lokalbefolkningen och andra företag i regionen involveras då dessa påverkas av 

destinationsbolagets verksamhet (se figur 10). Eftersom att DSL är verksamma i fyra 

kommuner och finansieras delvis av kommunala medel är det extra viktigt att involvera dessa 

aktörer. I nuläget finns det dessutom en kritisk syn på DSL bland några aktörer i kommunerna 

vilket försvårar för bolaget att legitimera sin verksamhet. För att kunna skapa ett förtroende 

och en legitimitet för deras arbete är det därför viktigt att föra en dialog med dessa aktörer och 

låta dem vara delaktiga i verksamheten. Att lyckas förändra denna syn på bolaget och skapa 

ett förtroende är en utmaning som DSL står inför och vi anser att DSL måste arbeta mer 

gentemot allmänheten för att kunna erhålla en positiv och hållbar destinationsutveckling. 

Ytterligare en utmaning som DSL står inför är att etablera en fungerande kommunikation 

både internt och mellan destinationsbolaget och dess intressenter. Kommunikation är 

nämligen en avgörande faktor när det gäller en destinations utveckling.  Vi anser att 

kommunikationen i DSL är idag bristande, vilket även de externa respondenterna antyder. För 

att destinationsbolaget ska kunna stärka och utveckla turistnäringen i regionen krävs det att 

kommunikationen fungerar i alla led och det är framförallt mellan destinationsbolaget och de 

kommunala avdelningarna samt gentemot allmänheten som den behöver förbättras.   

Vi anser att DSL i dagsläget inte innebär särskilt mycket mer än ytterligare en 

marknadsföringskanal för turistnäringen i regionen. Destinationsbolaget kan dock stärka 
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näringen även genom att främja samverkan mellan aktörerna i regionen, skapa en bättre 

totalprodukt och därigenom öka destinationens konkurrenskraft, men för att göra detta krävs 

det att DSL tar sig an de utmaningar som identifierats i denna studie. Genom att skapa en 

gemensam målbild, stärka legitimiteten och engagemanget, involvera allmänheten samt 

förbättra kommunikationen anser vi att DSL kan stärka näringen i regionen. Detta är inget 

som kommer att avklaras inom en snar framtid och dessutom något som ständigt behöver 

uppföljas och utvecklas. Om destinationsbolaget i framtiden ska kunna bedriva sin 

verksamhet är det av yttersta vikt att de arbetar med dessa frågor för att dess intressenter ska 

se ett behov av att det finns. Destination South Lapland måste se till att medlemmarna 

tillskriver bolaget en betydelse och tydligt visa hur ett sådant samarbete kan bidra till att 

stärka och utveckla näringen i regionen.  

7.1 Framtida forskning 

Att samverkan mellan aktörerna på en destination är viktig och enligt några även en 

nödvändighet för destinationens överlevnad håller vi med om, men det behöver nödvändigtvis 

inte ske genom ett destinationsbolag. En tanke som genererats under arbetets gång är således 

att det kan vara intressant att studera olika samverkansorganisationer för att utröna fördelar 

och nackdelar med olika organisationsstrukturer. En annan implikation för framtida forskning 

är att studera flera destinationsbolag och försöka indikera gemensamma framgångsfaktorer. 

Slutligen anser författarna att det kan vara intressant att studera ett destiantionsbolags interna 

kommunikation eller undersöka hur ett bolag arbetar gentemot lokalsamhället och dess 

invånare för att skapa en legitimitet för sin verksamhet. 
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Bilaga 1. Studie av leverantörernas syn på Destination South Lapland  

Denna undersökning genomförs för att få veta era åsikter om destinationsbolaget och dess 

verksamhet. Alla svar behandlas konfidentiellt och du förblir anonym.  

 

I vilken kommun ligger ert företag? 

 Dorotea 

 Strömsund 

 Vilhelmina 

 Åsele 

 Annat 

 

Vad är er huvudsakliga verksamhet? 

 Logi 

 Aktiviteter 

 Mat  

 Övrigt ______________ 

 

Hur länge har ni varit leverantörer till DSL? 

 Mindre än ett halvår 

 Ett halvår 

 Ett år 

 Mer än ett år 

 Vet ej 

 

Varför är ni med som leverantör till DSL? (Öppen fråga) 

 

Vilket behov har ni av att samarbeta med andra företag?     

1 – 7 (Inget behov – Stort behov ) 

 

I vilken utsträckning är ni nöjda med DSL idag?  

Nöjd - Ganska nöjd - Neutral - Ganska missnöjd – Missnöjd 

 

Vilken betydelse har DSL för er verksamhet?     

1 – 7 (Liten – Stor) 

 

Beskriv vilken nytta ni har haft av DSL hittills (Öppen fråga) 

 

Vad vill ni få ut av DSL i framtiden? (Öppen fråga) 

Beskriv vad ni vill att DSL ska åstadkomma framöver och vilken nytta ni vill få ut.  
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Vilken betydelse har destinationsbolagets verksamheter för turistföretagarna i regionen?   

1 = Låg betydelse, 5 = Hög betydelse 

 

 Tillgång till bokningssystem 

 Marknadsföring via hemsida 

 Möjlighet att delta vid mässor 

 Annonsering 

 Återförsäljare 

 Samarbete med andra företag 

 Kunskapsutbyte/Utbildning 

 Produktutveckling och paketering 

 Långsiktigt strategiarbete 

 Showroom i Stockholm 

 Nå ut till en större målgrupp 

 Kvalitetssäkring 

 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med projektet DSL? (Öppen fråga) 

 

Hur delaktiga vill ni vara i destinationsbolagets aktiviteter?  

1 – 7 (Mindre än i nuläget – Mer än i nuläget) 

 

Förklara gärna (Öppen fråga) 

 

 

I vilken utsträckning anser ni att medlemmarna i DSL har ett gemensamt mål? 

1 – 7 (Liten – Stor) 

 

Tycker ni att det är viktigt att ha gemensamma mål? 

1 – 7 (Inte alls viktigt – Jätteviktigt) 

 

Motivera gärna (Öppen fråga) 

 

 

Har du några ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem 

gärna här nedan. (Utrymme för egna synpunkter) 
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Bilaga 2. Intervjuguide Åke Nilsson 2013-05-02  

1. Hur länge har du varit involverad i DSL? 

 

2. Har du varit delaktig i turismsamarbetet i regionen innan DSL bildades?  

 

3. Varför och när uppstod samarbetet mellan kommunerna? 

 

4. Vilka är de tre främsta motiven till att DSL bildades? 

a. Motivera 

 

5. Hur ser samarbetet i DSL ut i nuläget?  

a. På vilket sätt samarbetar kommunerna? 

b. Hur tycker ni att samarbetet fungerar? 

c. Beskriv er verksamhet kortfattat 

 

6. Anser ni att era mål överensstämmer med turistföretagarnas mål?  

a. Är detta viktigt? 

 

7. Vilka är svårigheterna och möjligheterna när det gäller detta samarbete? 

 

8. Varför ska turistföretagen i regionen gå med i DSL?  

a. Vad är er uppfattning om anledningarna till att vissa företag valt att inte gå med 

i DSL? 

b. Anser ni att det finns några nackdelar med att vara medlem i DSL? Vilka? 

 

9. Vad förväntar ni er av medlemmarna? 

a. Anser ni att medlemmarna är tillräckligt aktiva i verksamheterna som DSL 

erbjuder? 
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10. Vad tror ni att medlemmarna förväntar sig av destinationsbolaget/projektet? 

 

11. Hur kan medlemsföretagen påverka projektet och dess verksamhet? 

 

12. Hur anser ni att destinationsbolaget/ projektet stärker och utvecklar turistnäringen? 

a. Vad görs för att utveckla turistföretagarna? 

 

13. Hur kan destinationsbolaget/projektet generellt stärka och utveckla regionen? 

 

14. Hur vill ni att samarbetet ska utvecklas i framtiden? 

a. När projektet lider mot sitt slut, tror ni att företagarna kommer vilja och kunna 

driva det vidare?  

 

15. Har du några ytterligare synpunkter? 
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Bilaga 3. Intervjuguide Gun From 2013-05-08  

1. Berätta om din följeforskning för Destination South Lapland. 

 

2. Vad är din uppfattning om de tre främsta motiven till att DSL bildades? 

 

3. Vad är din uppfattning om företagarnas syn på samarbetet idag?  

a. Hur ser du på samarbetet? 

b. Finns det ett behov av att samarbeta med andra företag? 

 

4. Anser du att destinationsbolagets mål överensstämmer med turistföretagarnas mål?  

a. Är detta viktigt? 

 

5. Vilka svårigheter och möjligheter ser du när det gäller detta samarbete? 

 

6. Varför väljer turistföretagen i regionen gå med i DSL?  

a. Har du uppfattat några nackdelar med att vara medlem i DSL? Vilka? 

 

7. Vad förväntar sig medlemmarna av destinationsbolaget/projektet? 

 

8. Hur kan medlemsföretagen påverka projektet och dess verksamhet? 

 

9. Hur anser du att destinationsbolaget/ projektet stärker och utvecklar turistnäringen? 

a. Vad görs för att utveckla turistföretagarna? 

b. Har företagarna några synpunkter kring detta som du vet om? 

 

10. Hur kan destinationsbolaget/projektet generellt stärka och utveckla regionen? 

 

11. Hur ser du på projektets framtid?  
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a. Hur kan samarbetet utvecklas?  

b. Vad tycker företagen? 

c. När projektet lider mot sitt slut, tror ni att företagarna kommer vilja och kunna 

driva det vidare?  

 

12. Har du några ytterligare synpunkter? 
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Bilaga 4. Intervjuguide Utvecklingskonsult 2013-05-15 

1. Hur väl känner du till turismsamarbetet DSL? 

 

2. Har du varit involverad i processen?  

 

3. Om du ser på det ur näringens och regionens perspektiv: 

a. Vilka behov finns det för ett sådant projekt? 

b. Vad skulle du säga är de största motiven för DSL? 

 

4. Vad är din uppfattning om samarbetet i DSL i nuläget? 

a. Mellan företag-företag 

b. Mellan kommun-företag 

 

5. Har du koll på DSLs mål?  

a. Anser du att de är anpassade till näringslivet? 

 

6. Vilka svårigheter och möjligheter ser du när det gäller detta samarbete? 

a. Ur kommunens perspektiv? 

b. Ur näringens perspektiv? 

 

7. Hur anser du att ett destinationsbolag generellt kan stärka och utveckla turistnäringen i 

en region? 

a. På vilket sätt stärker och utvecklar DSL näringen? 

b. Hur ser utfallet ut idag? 

 

8. Vad kan göras för att ytterligare stärka och utveckla näringen? 

 

9. Hur ser du på projektets framtid? 

 

10. Har du några ytterligare synpunkter? 
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Bilaga 5. Intervjuguide Kennet Nilsson 2013-05-16 

 

1. Vilken roll kan ett destinationsbolag ha? 

a. Vilken roll har destinationsbolagen i Jämtland? 

 

2. Hur anser du att destinationsbolag och liknande organisationer kan stärka och utveckla 

turistnäringen i en region? 

a. Vad bör destinationsbolag arbeta med för att stärka näringen? 

b. Vilken betydelse har destinationsbolagen för turistnäringen i Jämtland? 

 

3. Vilka motiv/anledningar finns det till att det startas destinationsbolag på regioner? 

a. Finns det ett behov/en efterfrågan från näringens sida? 

 

4. Hur gick det till vid uppstarten/framväxten av destinationsbolagen här? 

a. Vilka var de största utmaningarna? 

 

5. Vilka möjligheter och svårigheter kan uppstå vid samarbetsprojekt som 

destinationsbolag? 

a. Ser du några särskilda utmaningar och möjligheter vid sådana samarbeten över 

kommungränser? 

 


