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SAMMANDRAG 
Turismmarknaden är en mycket heterogen marknad, men präglas främst av mindre 

företag. Företagen kan därför ha svårt att nå ut med marknadsföringen på grund av bland 

annat begränsade resurser. Detta gjorde att vi ville undersöka hur turismföretagen arbetar 

i nätverk i marknadsföringsfrågor och vilka problem som de kan uppleva när de 

samarbetar med företag som annars är deras konkurrenter. Vi ville också ta reda på vilka 

för- och nackdelar företagarna upplever med samarbete. Fenomenet har vi undersökt 

genom att göra djupintervjuer med representanter för ett antal turismföretag i 

Kristinehamns kommun. För att få en teoretisk förankring har vi studerat teorier om 

marknadsföring och nätverk. 

 Studien har visat att samarbete är viktigt för turismföretagen och de 

kostnadsfördelar som det innebär vid marknadsföring är en av huvudanledningarna till 

samarbete. Också utbytet av kunskap är ett motiv till samarbete. De undersökta företagen 

upplever idag ingen konkurrens vilket gör att de heller inte behöver hantera 

problematiken med samarbete kontra konkurrens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
The tourism market is a very heterogeneous one, but it is mainly characterized by smaller 

companies. Because of this, the companies may have trouble reaching out with their 

marketing if, for example, they have limited resources. This made us want to examine 

how the tourism companies work within networks concerning marketing questions and 

what problems they may experience when cooperating with companies that are otherwise 

their competitors. We also wanted to find out which advantages and disadvantages they 

feel there are when collaborating. The phenomenon has been examined through 

interviews we have done with a couple of tourism companies in the municipality of 

Kristinehamn. For theoretical support we have used some theories about marketing and 

collaboration networks.  

 The result of the study shows that cooperation is important for the tourism 

companies and the marketing cost advantages it involves are one of the main reasons for 

working together. The exchange of knowledge is a further explanation for collaboration. 

The companies we have examined do not experience any competition today and because 

of this they do not have to face the problems with collaboration versus competition.   
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1 INLEDNING 
Uppsatsens inledande del börjar med en problemdiskussion som utgör bakgrunden för 
studien. Därefter redogör vi för det syfte och de frågeställningar som vi har utgått från 
och de avgränsningar vi har gjort. Kapitlet innehåller också en presentation av 
Kristinehamns kommun och uppsatsens fortsatta disposition.    
 

1.1 Problemdiskussion 
Turismmarknaden växer hela tiden och mätt i antalet sysselsatta är turismen världens 

största näring (www.turismforalla.se 2007-04-03). I uppsatsen har vi valt att förhålla oss 

till begreppet turism enligt turistdelegationens definition; 

 

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför 

sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften.” 

(www.nutek.se 2007-04-23) 

 

Det finns ett stort antal turistdestinationer och företag som är verksamma i branschen.  

Turismföretagen tenderar att vara små och mer än 90 % av de svenska turismföretagen 

har färre än fem anställda Det stora utbudet av turistattraktioner gör att 

marknadsföringen får en allt större betydelse. (Grip Röst et al, 2003). Dagens 

konsumtionssamhälle innebär också att konsumenterna exponeras för stora mängder 

reklam. Detta gör att företagen får svårare att särskilja sig och förmedla rätt buskap till rätt 

målgrupp (Fill, 2005). 

 När en turist besöker en plats behövs både boende, mat, aktiviteter och liknande. 

Eftersom en enskild aktör sällan kan erbjuda allt detta behövs en gemensam 

marknadsföring bland flera aktörer för att visa ett helhetserbjudande av platsen för 

kunden (von Friedrichs Grängsjö). Då turismföretagen är små innebär det också att de 

ofta måste samarbeta i marknadsföringsfrågor för att kommunikationen med marknaden 

ska bli tillräckligt effektiv och möjligheten att nå ett större geografiskt område ska öka 

Därmed kan marknadsföringssamarbete med andra aktörer på marknaden vara en 

förutsättning för att företaget ska nå ut till sin målgrupp (Palmer & Bejou, 1995). Detta 

ger upphov till frågan; Vad har samarbete i nätverk för betydelse inom marknadsföring?  
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1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka och öka förståelsen för betydelsen av att samarbeta i 

nätverk i marknadsföringsfrågor inom turismnäringen och den problematik som kan 

uppstå vid samarbete kontra konkurrens.    

 

1.3 Frågeställningar 
För att uppnå vårt syfte har vi ställt oss följande frågeställningar: 

• Vilka fördelar respektive nackdelar anser turismföretagen att det finns med 

marknadsföring i nätverk? 

• Hur upplever turismföretagen konkurrensen på destinationen? 

• Hur hanterar turismföretagen problematiken med samarbete kontra konkurrens? 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att göra en fallstudie bland turismföretagen i Kristinehamns kommun. 

Anledningen till att vi har valt denna kommun är att inga tidigare studier har gjorts bland 

Kristinehamns turismföretag, vilket torde öka företagarnas vilja att ställa upp i vår 

undersökning. Samtidigt ligger kommunen på ett lämpligt avstånd från vår hemort 

Karlstad och därmed underlättar genomförandet av intervjuer då målet var att göra dessa 

ansikte mot ansikte. Eftersom det är fenomenet i sig som vi har valt att undersöka och 

inte specifikt Kristinehamns kommun, hade vi kunnat välja en annan närliggande 

kommun. Bristen på tidigare studier inom detta geografiska område blev den avgörande 

faktorn i valet av plats.  

 Tidsresurserna för uppsatsen är begränsade vilket har gjort att vi valt att avgränsa 

oss till att studera och göra intervjuer med sex företag samt Turistbyrån. Vi har valt att se 

på turistdestinationen ur ett producentperspektiv och ur ett lokalt perspektiv.  

 

1.5 Presentation av Kristinehamn 
Kristinehamn ligger vid Vänern och kommunen har cirka 23 000 invånare (Kristinehamns 

turistguide 2007). Av dessa bor 77 % i centralorten. Kristinehamn har goda 

kommunikationer i form av järnvägsförbindelse till Göteborg, Oslo och Stockholm samt 

att Europaväg 18 och Riksväg 63 går genom kommunen (www.ne.se 2007-04-03). 
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 År 2006 var ett mycket bra år för turismnäringen i Kristinehamn och det slogs 

många besöksrekord. De främsta turismattraktionerna i kommunen är Picassoskulpturen, 

Bojorten Christine af Bro och Kristinehamns konstmuseum (Kristinehamns turistguide 

2007).   

 

1.6 Disposition  
I uppsatsens nästa kapitel redogörs för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen 

grundas på. Efter kapitlets övergripande inledning är teorierna uppdelade i två 

huvudområden; marknadsföring och nätverk. Teorikapitlet ska ge läsaren en 

grundläggande förståelse för de teorier och den tidigare kunskap som finns inom det 

studerade området.  

 Kapitel tre behandlar den metod som vi har valt för studien och hur detta val har 

påverkat studiens resultat. I kapitlet redogörs för forskningsprocessen, materialinsamling 

och den kvalitativa metoden, samt hur vi har sammanställt, tolkat och analyserat 

resultatet. 

 Kapitel fyra presenterar resultatet av de genomförda intervjuerna och i kapitel fem 

analyseras detta resultat i förhållande till de teoretiska utgångspunkterna. Uppsatsens sista 

kapitel behandlar de slutsatser vi kommit fram till, vilket innebär att vi besvarar våra 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en presentation av våra förslag till framtida 

forskning.   
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2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör grunden för vår studie. 
Kapitlet inleds med en presentation av turismmarknaden och turistprodukten för att 
sedan behandla kapitlets två huvudområden; marknadsföring och nätverk.    
 

2.1 Turismmarknaden och turistprodukten 
Turismbranschen är en mycket heterogen marknad med företag inom en mängd 

verksamhetsområden och med olika förutsättningar. Branschen består av allt från små, 

lokala företag med begränsade ekonomiska och kunskapsmässiga resurser till globala 

bolag. Turismföretagen delas traditionellt in i fem olika kategorier: färdas, bo, äta, göra 

och sälja/paketera. Under dessa rubriker placeras bland annat loginäringen, 

restaurangnäringen, transportnäringen samt resebyråer och distributionsnäringen. Alla 

dessa företag är inte rena turismföretag utan en stor del bör räknas som turismrelaterade 

företag. Denna variation av verksamheter gör att företagens erbjudanden blir en del i ett 

samproducerat värdeskapande på en destination (Grängsjö, 1998). 

 Von Friedrichs Grängsjö (2001) menar att turistprodukten inte består av en enda 

vara eller tjänst, utan utgörs av flertalet varor och tjänster, och även flera leverantörer. 

Produkten konsumeras på en plats eller destination och det är kunden som kommer till 

leverantören. Hur attraktiv destinationen är för turisten bestäms av turistens krav på en 

hel turistprodukt, bestående av till exempel krav på resan, boende, mat och aktiviteter. 

Turisten eftersträvar en helhet som det är svårt för en enskild aktör att uppnå på egen 

hand. Detta medför att aktörerna på destinationen blir beroende av varandra då en mängd 

företag är involverade i skapandet av turistprodukten och därmed erbjudandet till kunden. 

Författaren anser att företagen på destinationen skapar relationer med varandra och bildar 

nätverk på destinationen. Kamfjord (2002) ger följande definition av turistprodukten; 

 

”Den totala turismprodukten är ett samlat erbjudande av varor, tjänster och allmänna 

nyttigheter som tillfredsställer den resandes behov i  samband med ett tillfälligt 

uppehåll utanför hemmet. Som en del av produkten räknas den plats eller det 

område där konsumtionen sker.” (Kamfjord, 2002, s 139) 
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För att få en bättre förståelse för turistprodukten är det därför viktigt att ge en förklaring 

av begreppet destination. 

 

2.1.1 Destination 

Med ett företagsekonomiskt synsätt är en destination ”Den plats som har ett ekonomiskt 

flöde genererat av turism, och en organisation för samordning av turismrelaterad 

verksamhet” (Grängsjö, 1998, s 41). En destination är alltså alla turistiska utbud inom ett 

visst geografiskt område, exempelvis en stad, kommun, nation, ö eller bergskedja (Elbe, 

2003). Destinationens identitet baseras på de föreställningar som besökarna har om 

platsen (von Friedrich Grängsjö, 2001). I folkmun används begreppet destination 

synonymt med resmål (Elbe , 2003). 

 Ashworth och Goodall (1994) menar att turistdestinationen absolut kan ses som en 

produkt, då destinationen är summan av alla turisttjänster i ett område och platsen för 

konsumtionen av dessa tjänster. Det är också destinationen som marknadsförs och säljs 

av resebyråer och liknande. Vi kommer därför i följande avsnitt gå djupare in på 

markandsföring och olika sätt för att genomföra detta marknadsföringsarbete. 

 

2.2 Marknadsföring 
Det finns ett antal gap som måste överbryggas för att en marknad ska uppstå. Dessa gap 

kan till exempel vara informatoriska eller geografiska. För att överbrygga gapen måste 

bland annat kunderna göras medvetna om erbjudandet och avståndet mellan säljare och 

köpare överbryggas (Elbe, 2003). Utifrån detta menar Axelsson (i Elbe, 2003) att 

marknadsföring är samtliga processer som utförs för att överbrygga dessa gap. 

 Weaver och Lawton (2002) ger följande definition av marknadsföring;  

 

”Marketing involves the interaction and interrelationships among consumers and 

producers of goods and services, through which ideas, products, services and values 

are created and exchanged for the mutual benefit of both groups.” (Weaver & 

Lawton, 2002, s 205) 
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2.2.1 Marknadsförarens verktyg 

Marknadsförare har fem verktyg att använda sig av i kommunikationen med målgruppen. 

Dessa är annonsering, sales promotion, public relations (PR), direktmarknadsföring och 

personlig försäljning. Verktygen kan kombineras på olika sätt och användas i olika grader 

för att nå målgruppen på bästa sätt. Dessa kombinationer brukar kallas 

marknadskommunikationsmixen (Fill, 2005). 

 

2.2.1 .1 Annonsering  

Annonsering avser all betald, icke-personlig presentation och marknadsföring av idéer, 

varor eller tjänster, som genomförs av en identifierad avsändare (Middleton & Clarke, 

2001). Annonsering har en viktig funktion i marknadskommunikationsmixen då den ger 

möjlighet att nå stora målgrupper med enkla budskap. Det ger mottagaren möjlighet att 

förstå vilken produkten är, vilka dess primära funktioner är och hur den förhåller sig till 

andra liknande produkter. Annonseringen har ett flertal roller inom marknadsföringen 

beroende på vad marknadsföraren vill uppnå (Fill, 2005). Middleton och Clarke (2001) 

menar att annonsering handlar om att manipulera efterfrågan och påverka 

konsumentbeteende.  

 Annonsering är det verktyg som marknadsföraren har störst kontroll över. Andra 

fördelar med verktyget är möjligheten att använda färg, ljud, ljus, tryck, animationer med 

mera samt att verktyget kan användas för både långsiktiga och kortsiktiga mål (Fill, 2005). 

 Att annonseringen når stora målgrupper gör att den rörliga kostnaden1 för verktyget 

blir låg, i jämförelse med andra verktyg. Den totala kostnaden för annonsering kan dock 

bli mycket stor (Fill, 2005). Inom turism och resebranschen är annonseringen oftast 

produktfokuserad och riktad mot allmänheten eller resebranschen (Middleton & Clarke, 

2001). 

 

2.2.1 .2 Sales promotion 

Huvuduppgiften inom sales promotion är att uppmuntra målgruppen till att bete sig på 

ett visst sätt. Genom sales promotion erbjuds kunden ett extra värde som fungerar som 

ett lockbete för att generera omedelbar försäljning och på så sätt kortsiktigt skapa 

                                                 
1 Kostnaden för att nå varje medlem i en målgrupp. 
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uppåtgående förändringar i försäljningen (Fill, 2005). Exempel på sales 

promotionaktiviteter riktade mot kunder är rabatter, kuponger, tävlingar, gåvor, 

demonstrationer och gratisprover (Kotler, 2003). Enligt Middleton och Clarke (2001) 

används sales promotion inom turism och reseindustrin för att manipulera efterfrågan vid 

oförutsedda händelser och vid normala dagliga, veckovisa eller säsongsmässiga 

variationer.  

 Nackdelarna med sales promotion är, enligt Fill (2005), att verktyget bygger på 

prisreduktion, vilket gör att det endast ger kortsiktiga effekter samt att det kan finnas 

dolda kostnader och att det finns en risk att företaget blir beroende av sales promotion.  

 

2.2.1 .3 Public Relations 

Huvudmålet för public relations (PR) är att göra företaget synligt (Fill, 2005) och PR har 

definierats som: 

 

”Public Relations is the management of relationships between organisations and 

their stakeholders” (Burning & Ledingham i Fill, 2005, s 680) 

 

PR handlar enligt Fill (2005) om att bygga goda relationer med företagets olika 

intressenter. Genom detta vill företaget få fördelaktig publicitet, bygga upp en positiv 

företagsimage och attityd bland intressenterna och skapa ömsesidig goodwill och 

förståelse. Exempel på metoder för PR är publicitet, lobbyverksamhet och relationer till 

stat, region och kommun. PR kräver därför enligt författaren ingen betald media, utan 

beslutet om budskap och meddelanden om företaget ska presenteras ligger hos dem som 

ansvarar för mediet. Verktyget är kostnadseffektivt och har hög trovärdighet, vilket gör att 

konsumenternas upplevda risker minskar. PR ger också en bra möjlighet att nå små, 

specifika målgrupper. 

 Middleton och Clarke (2001) anser dock att i verktyget ingår också deltagande i 

mässor, produktplacering, krishantering och sponsring. Vid mässor är det vanligt att 

mindre företag marknadsför sig i gemensamma montrar för att nå sina mål, exempelvis en 

monter för en destination. Detta synsätt innebär att i vissa fall kan PR medföra kostnader.  

 Verktygets målgrupp är mycket vidare än vid annonsering. Potentiella åhörare är 

bland andra nuvarande och potentiella kunder, leverantörer, distributörer, nuvarande och 
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framtida medarbetare, myndigheter, kommun, branschorganisationer och investerare 

(Middleton & Clarke, 2001).  

 Fill (2005) menar att de största nackdelarna vid användning av PR är att företaget 

har liten kontroll över det budskap som levereras och att det är svårt att styra över i vilken 

utsträckning företaget kan använda sig av verktyget. Med Middleton och Clarkes (2001) 

synsätt har dock företaget kontroll över budskapet vid vissa typer av PR, exempelvis 

mässor. 

 

2.2.1 .4 Direktmarknadsföring 

 

”Direct marketing is a term used to refer to all media activities that generates a series 

of communications and responses with an existing or potential customer.” (Fill, 

2005, s 735) 

 

Direktmarknadsföring handlar om att styra konsumentbeteende och används som 

komplement till de andra verktygen. Exempel på direktmarknadsföring är telemarketing, 

instick, direktpost, e-mail och dörrförsäljning (Fill, 2005).  

 Databasen är kärnan inom direktmarknadsföring då det är genom den som företaget 

får information om kunderna för att kunna segmentera marknaden. Databasen innehåller 

information om huvudmarknaden och konsumenternas responser från tidigare 

marknadsföring (Fill, 2005).  

 De fördelar som finns med direktmarknadsföring är, enligt Middleton och Clarke 

(2001), den detaljerade kunskapen företaget får om kunderna, lägre kostnader per 

transaktion kopplat till möjligheten till kostnadsanalyser och möjlighet att analysera 

effektiviteten. Det ger också möjlighet att marknadsföra kris- eller restprodukter via 

Internet, exempelvis till sista-minutenpris eller via webbauktioner. Författarna menar att 

dessa fördelar kan skapa en mer kostnadseffektiv marknadsföring, främst för mindre 

företag som inte har möjlighet att genomföra stora annonseringskampanjer eller att 

företagen kan nå kostnadseffektivitet genom återförsäljningskanaler.  
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2.2.1 .5 Personlig försäljning 

Personlig försäljning karaktäriserar betydelsen av god relation mellan kund och leverantör. 

Verktyget möjliggör feedback och utvärdering av det budskap som sänds ut, vilket gör att 

budskapet kan göras mer personligt (Fill, 2005). Enligt Reid (i Fill, 2005) har säljstyrkan 

tre roller och funktioner inom den personliga försäljningen. Den första handlar om att 

skaffa information till företaget om konsumenter, marknader och konkurrenter. Den 

andra innebär att säljaren ger information till kunder och andra intressenter om företaget 

och dess produkter. Säljstyrkans sista uppgift är att använda information för att hjälpa 

kunden att lösa dennes problem. Detta innebär också en process som ska skapa 

kundengagemang. Middleton och Clarke (2001) menar att en framgångsrik säljare måste 

ha personlighet och förhandlings- och organiseringsfärdigheter. Då säljaren representerar 

företaget och dess varumärken måste personen också ha god företags- och 

produktkunskap. 

 Personlig försäljning inkluderar frontpersonalens aktiviteter, vilka utgör en stor del 

av verksamheten i turismföretagen. Inom turismbranschen fördelas därför 

säljaktiviteterna mellan ett fåtal professionella säljare och den dagliga försäljningen som 

genomförs av all personal som har kundkontakt. Bara de stora bolagen har speciella 

säljteam, men branschens natur gör att nästan all personal i de flesta företag har möjlighet 

till personlig försäljning  (Middleton & Clarke, 2001). 

 Fill (2005) anser att de fördelar som personlig försäljning innebär är framförallt 

möjligheten till dialog, de snabba responserna och effektiviteten. Nackdelarna är att 

personlig försäljning innebär stora kostnader och att det är svårt för de ansvariga att 

kontrollera det budskap som säljarna förmedlar.  

 

2.2.2 Word-of-mouth 

Utöver de fem verktygen sker marknadsföring genom att människor pratar med varandra 

och rekommenderar varor eller tjänster till varandra, detta kallas word-of-mouth (Fill, 

2005). På grund av tjänsters speciella egenskaper utgör word-of-mouth en viktig del i 

marknadsföringen av tjänster. Detta beror på att det är svårt för marknadsföraren att visa 

på tjänstens innehåll och kvalitet, vilket gör att konsumenterna ofta anser att 

rekommendationer är mera pålitligt än traditionell marknadsföring (Jobber, 2004).  
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 För att öka chansen att konsumenterna pratar om den egna varan eller tjänsten kan 

företagaren försöka påverka konsumenten. Företagaren måste dock vara medveten om att 

en konsuments motivation till att prata om en vara eller tjänst varierar från person till 

person. Motivationen, och även minnet, förändras också över tiden, vilket medför att 

konsumenter som har en positiv upplevelse av en produkt, speciellt inom tjänstesektorn, 

bör uppmuntras att berätta om denna så fort som möjligt (Fill, 2005). Jobber (2004) 

nämner fyra sätt som ökar chansen att word-of-mouth uppstår; 

1. Övertala nöjda kunder att berätta för andra om sin tillfredsställelse.  

2. Ta fram material som konsumenterna kan lämna vidare till andra. 

3. Rikta marknadsföringskampanjer mot de konsumenter som anses vara    

opinionsbildare.  

4. Uppmuntra potentiella konsumenter att prata med nuvarande konsumenter.  

 

Som tidigare nämnts kombineras de olika verktygen och word-of-mouth på olika sätt 

beroende på vad som marknadsförs. Därför kommer vi i följande avsnitt att redogöra för 

det speciella med att marknadsföra turism och destinationer.  

 

2.2.3 Marknadsföring av turism 

Att turismen är en del av servicesektorn är den faktor som marknadsförare måste ta störst 

hänsyn till vid marknadsföring av turistprodukter (Middleton & Clarke, 2001). Echeverri 

och Edvardsson (2002) anser att den stora skillnaden mellan traditionell marknadsföring 

och tjänstemarknadsföringen grundar sig på tjänsters speciella egenskaper. Författarna  

menar vidare att tjänster har tre karaktäristiker. Den första är tjänsternas immateriella och 

förgängliga egenskaper. Tjänster är abstrakta vilket gör att de är svåra att bedöma innan köp 

och att de är svåra att beskriva eller förklara. Tjänster kan inte heller lagras då produktion 

och konsumtion sker samtidigt vid en viss tidpunkt. Den andra karaktäristiken är 

samproduktion och kunden som medproducent, vilket innebär att tjänster ofta produceras, 

levereras och konsumeras till i stort sett samtidigt. Idag samproduceras många tjänster i 

nätverk och allianser där många olika aktörer och organisationer deltar. Detta innebär ofta 

att företagen samarbetar inom vissa områden samtidigt som de konkurrerar inom andra. 

Kunden agerar ofta direkt som medproducent i skapandeprocessen av en tjänst. Den 

tredje karaktäristiken är heterogenitet. Att kunden deltar i produktionen av tjänsten med sina 
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delvis unika krav och sitt beteende gör att både processen och resultatet kan variera. Detta 

gör det näst intill omöjligt att standardisera tjänsteprocessen och alltså också resultatet 

(Echeverri och Edvardsson, 2002). Dessa karaktäristiker överrensstämmer med de 

egenskaper som turisttjänsten, enligt Grip Röst et al (2003), har.  

 Echeverri och Edvardsson (2002) menar att tjänsters speciella egenskaper får 

konsekvenser för marknadsföringen. Det faktum att tjänsten är abstrakt och bara kan 

förklaras och beskrivas orsakar ofta orealistiska förväntningar hos kunden. De anser att 

den bästa metoden för tjänsteföretagen därför är att lova för lite och leverera för mycket. 

Marknadsföringens huvuduppgift inom tjänsteekonomin är dock att konkretisera 

erbjudandet så att rätt förväntningar skapas. Det handlar om, att som marknadsförare av 

en tjänst,  försöka ge konkreta bevis för eller ledtrådar till det som kunden kommer att 

uppleva eller få ut av tjänsten. Trots detta är tjänster svåra att jämföra med varandra innan 

de har prövats. Grip Röst et al (2003) menar att köp av en oprövad turistprodukt innebär 

ett risktagande från kundens sida. Riskerna kan vara ekonomiska, fysiska eller innebära 

risk att förlora status. Den ekonomiska risken innebär att en resenär i allmänhet inte kan 

få pengarna tillbaka om tjänsten inte motsvarar dennes förväntningar. Resor innebär 

också fysiska risker, exempelvis risk för rån, överfall, olyckor och sjukdomar. Dessa 

upplevda risker ökar betydelsen av att i marknadsföringen inte lova mer än man kan hålla.  

 Vid marknadsföring av turisttjänster bör hänsyn tas till ytterligare några aspekter, 

exempelvis  är turistprodukten ofta säsongsanpassad och trendkänslig. Marknadsförare 

måste också vara medvetna om att turistprodukten vanligtvis består av ett flertal olika 

tjänster, vilka ofta produceras av olika företag. I detta paket av tjänster ingår bland annat 

transport, logi, mat och aktiviteter (Grip Röst et al, 2003). I och med turistproduktens 

komplexitet skapas ett behov att marknadsföra destinationen som en helhet, vilket 

beskrivs i nästa avsnitt.  

  

2.2.4 Destinationsmarknadsföring 

Inom en destination är det vanligt att företag tillsammans försöker överbrygga gapen för 

att en marknad ska uppstå. Detta grundas på tanken att de olika aktörerna är ömsesidigt 

beroende av varandra på grund av turistproduktens komplexitet. Samarbetet kallas för 

destinationsmarknadsföring, och innebär att ett gemensamt marknadsföringsarbete 

genomförs för att påverka efterfrågan till den egna destinationen. De olika företagen som 
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samverkar drivs alla av det gemensamma intresset att locka turister till destinationen. Den 

samordnande aktören i marknadsföringsarbetet utgörs oftast av turistorganisationen, som 

vanligtvis har till uppgift att samordna marknadsföringsaktiviteterna och informera om 

destinationens utbud (Elbe, 2003). Även von Friedrichs Grängsjö (2001) skriver om det 

samarbete som krävs mellan aktörerna på en destination. Hon menar att  

marknadsföringen av en destination försvåras i och med att turismnäringen till stor del 

utgörs av mindre företag. De finansiella och personliga resurserna hos dessa företag är 

begränsade, varför det enskilda företaget inte har möjligheten att själv kunna 

marknadsföra varken sitt eget företag eller den destination där företaget verkar. Detta ger 

upphov till att flertalet företag väljer att samarbeta inom marknadsföringen för att därmed 

själva slippa den investering som krävs (von Friedrichs Grängsjö, 2001). Detta gör att 

destinationen kan ses som ett nätverk av aktörer, som alla har relationer med varandra. 

Relationerna är uppbyggda utifrån aktörernas beroende att locka turister till destinationen. 

Möjligheter och hinder för hur destinationen kan marknadsföras och hur 

turistorganisationen kan agera skapas genom aktörernas relationer med varandra, deras 

beroendeförhållanden och deras intressen (Elbe, 2003).  

 Ashworth och Goodall (1994) hävdar att marknadsföringen av en destination sker 

på olika nivåer. Först sker en extern marknadsföring som syftar till att locka turisterna till 

destinationen. När turisterna sedan befinner sig på destinationen och de tidigare utlovade 

löftena ska förverkligas så anser författarna att det även sker en interaktiv marknadsföring 

mellan turist och företag. Såväl mellan företagen på destinationen som inom varje enskilt 

företag så måste det dessutom ske en intern marknadsföring. Detta eftersom 

turistprodukten består av flertalet varor och tjänster. Relationerna mellan de olika 

turismföretagen blir centrala, då det är viktigt att de olika aktörerna marknadsför 

destinationen på samma sätt för att därmed kunna öka trovärdigheten i budskapet.  

 

2.3 Nätverk 
I allt större omfattning väljer företag att inta en ställning på marknaden där de istället för 

att konkurrera med andra företag skapar relationer i form av nätverk. Nätverkssynsättet 

grundas på tanken att ett nät av företag skapas i och med att det enskilda företaget är 

beroende av och har viktiga relationer till kringliggande företag (von Friedrichs Grängsjö, 

2001). Dalsgaard och Bendix (1998) menar att utgångspunkten är att det som uppnås 
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genom samarbete är bättre än det som uppnås vid enskilt arbete och de beskriver nätverk 

som en ”vitt förgrenad grupp som håller ihop och hjälper varandra”. Von Friedrichs 

Grängsjö (2001) anser att företagen inte kan ses som skilda från sin omgivning, eftersom 

de existerar i ett samspel med andra. Den absolut viktigaste resursen som ett företag har 

enligt nätverkssynsättet är dess relation med andra företag, varför det finns en möjlighet 

för varje företag att dra nytta av andras resurser. Kunskaper och kvaliteter hos varje 

företag utvecklas i relation med andra. Hon menar även att ett företag når effektivitet 

genom att skapa relationer med andra.   

 Dalsgaard och Bendix (1998) menar att företagens nätverksorientering kan grundas 

på en önskan att föra samman flera mindre företag, i syfte att de ska kunna stödja sig på 

varandras resurser. De enskilda företagen bevaras samtidigt som kunskap och gemenskap 

med andra liknande företag fås utifrån. De enskilda företagen i nätverket är ömsesidigt 

beroende av varandra och intresserade av den helhet som bildas.  

 Hägg och Johansson (1982) menar att arbetet med att bygga upp, underhålla och 

utveckla ett företags förbindelser på marknaden är en investering. För många företag är 

det en av de viktigaste investeringarna. Förbindelserna bildar ett nätverk som i sin tur 

utgör en viktig konkurrenskraft. Företagets utveckling kan begränsas eller ges möjligheter 

av nätverket. För att ge en bättre förståelse för ett nätverks uppbyggnad och funktion 

presenteras dess kännetecken i nästa avsnitt. 

 

2.3.1 Nätverksorganisationens kännetecken 

Enligt Dalsgaard och Bendix (1998) har nä tverksorganisationen sex  kännetecken; 

 

1. Värdegrundlag: Värdegrundlagen utgörs av de gemensamma värderingarna i form av 

normer, moral och etik. De utgör grunden för deltagarnas utveckling och är 

accepterade av samtliga. 

 

2. Decentralisering: Nätverksorganisationen består av mindre, självständiga enheter, 

vilket leder till att ansvar och inflytande för deltagarna ökar, vilket i sin tur medför ett 

ökat engagemang. Det är dock viktigt att organisationen samtidigt är strukturerad så 

att det är ordning i den.  
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3. Sammansatta ledarroller: Ledarrollerna i en nätverksorganisation är inte hierarkiskt 

ordnade, utan de byts ständigt beroende på situation och de olika deltagarna är chefer 

över varandra. Detta medför att gränsen mellan medarbetare och ledare suddas ut.  

 

4. Flexibla organisatoriska gränser: Organisationens gränser är flexibla och öppna, då 

medarbetarna använder sig av varandra samt av utomstående samarbetspartners för 

ömsesidig utväxling av information och kunskap.  

 

5. Hög grad av inbördes beroende: Deltagarna i nätverksorganisationen är beroende av 

varandra, men de är också beroende av individer och grupper utanför organisationen. 

 

6. Genomskinlighet: För att säkra kvaliteten och skapa ett optimalt utnyttjande av 

verksamhetens alla resurser, så är all information om verksamheten tillgänglig för alla 

inom organisationen och för kunderna.  

 

2.3.2 Imaginära organisationer  

Imaginära organisationer utgör en viss form av nätverksorgani sationer. De är 

organisationer som inte är omedelbart synliga i sin helhet. Många delar knyts samman via 

nätverk, och varje del består av självständiga företag. Information, företagets speciella 

företagskultur och/eller en gemensam affärsidé kan vara anled ningen till att de olika 

företagen binds samman. Vidare anses företagen som ingår i nätverket vara självständiga, 

samtidigt som de utgör delar i en organisation (Dalsgaard & Bendix, 1998). 

 En viss person eller grupp utgör den inre kärnan i systemet och driver 

organisationen framåt. Runt omkring kärnan finns andra företag som personen eller 

gruppen använder sig av i framställningen av en tjänst/produkt. Många personer 

involveras i den imaginära organisationens affärsverksamhet, då den innersta kärnan 

bestående av ett fåtal individer får många personer att arbeta åt sig (Dalsgaard & Bendix, 

1998). Hedberg et al (1994) använder följande definition:  

 

”Imaginära organisationer är system där för företaget avgörande värden, processer 

och aktörer också existerar och hanteras utanför företagets juridiska enhet, 

redovisningar och organisatoriska beskrivningsspråk.” (Hedberg et al, 1994, s 16)   
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 Hedberg et al (1994) anger bland andra följande karaktäristiker för en imaginär 

organisation: 

- Den är större än vad den från början ser ut att vara 

- Den är resursrikare än vad den normalt kan redovisa 

- Den utvecklar en imaginär kultur tillsammans med andra aktörer i systemet  

- Den involverar kunder i ett gemensamt värdeskapande     

 

Imaginära organisationer och företag inom tjänstesektorn har mycket gemensamt. Fokus 

hos tjänsteföretag ligger på att skapa ett kundvärde, och ofta erbjuds sammansatta tjänster 

som samordnas, paketeras och grupperas för att skapa största möjliga värde för kunden. 

För att lyckas med detta samarbetar ofta företag i nätverk kring uppgiften (Hedberg et al, 

1994).  

 

2.3.3 Att samarbeta i nätverk 

Dalsgaard och Bendix (1998) menar att en nätverksmedarbetare måste orientera sig mot 

kunskap, vilket innebär att medarbetaren måste inhämta och leverera kunskap och 

information. Genom att individen ständigt inhämtar ny information från andra personer 

byggs ett kunskapsnätverk upp, som i sin tur kan bli helt avgörande för organisationer 

som är beroende av ny kunskap. Informationen ges sedan vidare till andra individer som 

är i behov av den. Att förmedla och motta kunskap är avgörande för varje 

nätverksorganisation. Medarbetaren i ett nätverk måste även vara orienterad mot kontakt, 

och då att mötas ansikte mot ansikte. Kontakt är medlet för att skaffa sig och förmedla 

kunskap. Slutligen måste medarbetaren även vara orienterad mot samarbete, och därmed 

prioritera samarbete framför soloinsatser. Att vara nätverksmedarbetare medför enligt 

författarna: 

- Ömsesidigt beroende: Deltagare i ett nätverk är beroende av de andra deltagarna för att 

kunna utvecklas.  

- Nätverksorienterad hållning: Detta måste innehas av medlemmarna i ett nätverk.  

- Självledning: Deltagaren i ett nätverk leder sig själv, utifrån nätverkets värderingar och 

ingångna avtal. 
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- Grupporientering: Det krävs att nätverksdeltagare beaktar sitt eget sätt och de andra 

medlemmarnas sätt att samarbeta.       

 

Författarna applicerar detta på nätverksorganisationer, men vi menar att det även kan 

användas för företag som samarbetar i nätverk.  

 Enligt Hägg och Johansson (1982) har nätverket inga klara gränser, det är 

organiserat men inte formaliserat, och det finns både samarbete och konkurrens. Vidare 

menar författaren att olika aktörer uppfattar nätverket på olika sätt, eftersom nätverket 

tolkas utifrån aktörens egna position, mål och intressen. Aktörerna inom nätverket 

interagerar med varandra för att få tillgång till resurser som de behöver. Genom 

interaktion växer sedan nätverket fram och utvecklas. Produkter, tjänster och resurser 

byts ut mellan aktörerna, och bindningar mellan dem utvecklas. Den enskilda aktören ses 

som en del av en större helhet. Beroende på situation så varierar helhetens utseende, 

varav ett unikt nätverk kan identifieras för varje specifikt problem eller angelägenhet. 

Destinationsmarknadsföring kan vara ett sådant område vilket presenteras i nästa avsnitt.  

 

2.3.4 Nätverkssynsättet inom destinationsmarknadsföring 

Nätverksansatsen kan appliceras inom destinationsmarknadsföring. Destinationen utgör 

den plats där sociala nätverk och relationer mellan individer skapas, i syfte att effektivisera 

marknadsföringen av de enskilda verksamheterna (von Friedrichs Grängsjö, 2001).  

 Von Friedrichs Grängsjö (2001) anser att gemensamma synsätt eller värdegrunder är 

av stor betydelse vid destinationsmarknadsföring. Värdegrunden skapar en utgångspunkt 

för aktörernas utveckling på destinationen, samtidigt som den även utgör ett sätt för 

aktörerna att möta varandra trots de likheter och skillnader som finns inom destinationen. 

Författaren menar även att en gemensam värdegrund på destinationen skulle kunna 

underlätta produktionen och marknadsföringen av turistprodukten. 

 Enligt Palmer och Bejou (1995) finns det tre huvudanledningar till att 

turismföretagen samarbetar. Den första är de skalfördelar som kan nås inom 

marknadsföring. En individuell aktör kan inte skapa lika stor påverkan på potentiella 

besökare som en gemensam kampanj kan göra. Den andra anledningen är att 

marknadsmekanismen inte kan stödja och fördela fördelarna från den kollektiva 

marknadsföringskampanjen. Om hälften av företagen i ett område betalar för en kampanj 
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är möjligheten att exkludera de icke deltagande företagen från att dra nytta av kampanjens 

effekter mycket liten. Grängsjö (1998) menar då att de som betalar för kampanjen kan 

skapa ett tryck på de icke deltagande företagen. Den tredje anledningen, enligt Palmer och 

Bejou (1995), är att företagen har lättare att nå sina strategiska mål om de erkänner och 

beaktar beroendet mellan olika intressenter.  

 I fråga om destinationsmarknadsföring blir relationen mellan samarbete och 

konkurrens extra viktig. Destinationen i sig utgör en turistprodukt när kunden sätter den i 

förhållande till andra resmål, samtidigt som enskilda komponenter i turistprodukten 

konkurrerar med varandra. Beroende på om företagen väljer att samarbeta eller 

konkurrera kommer destinationen att utvecklas eller stagnera (von Friedrichs Grängsjö, 

2001).          
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3 METOD 
I kapitlet redogör vi för de metoder som vi valt och hur dessa val har påverkat uppsatsens 
resultat. Inledningsvis presenteras forskningsprocessen, vilken visar hur vi har gått från 
idé till resultat, som sedan följs av en redogörelse för materialinsamlingen. Därefter 
redogör vi för den kvalitativa metoden och dess påverkan på resultatet. I kapitlets 
avslutande del presenteras hur vi har sammanställt, tolkat och analyserat vårt resultat.    
 

3.1 Forskningsprocessen 
Då vi är studenter på turismprogrammet och denna uppsats skrivs inom ämnet 

företagsekonomi var vårt mål att koppla ihop dessa två områden vid vårt ämnesval. 

Genom tidigare kurser vid universitetet har vi kommit i kontakt med 

nätverksmarknadsföring både generellt och inom turismmarknaden. Efter diskussioner 

med lärare inom båda ämnena kom vi fram till att marknadsföring i nätverk var ett 

passande ämne för att koppla ihop våra båda intresseområden och att Kristinehamns 

kommun torde vara ett lämpligt geografiskt område för vår studie. 

 För att öka förståelsen för det undersökta fenomenet och därmed uppnå vårt syfte 

ansåg vi att intervjuer var ett bra sätt för att samla in material till uppsatsens empiriska del. 

Därför tog vi kontakt med Kristinehamns Turistbyrå för att få reda på om det förekom 

samarbeten bland turismföretagen i kommunen och för att komma i kontakt med 

lämpliga respondenter för intervjuundersökningen. Genom Turistbyrån fick vi 

information om att ett samarbete fanns bland turismföretagen i kommunen, kallat 

Turismgruppen, och att Turistbyrån var positiva till vår idé. I och med detta slog vi fast 

att Kristinehamns kommun skulle vara det geografiska området för vår studie.     

 Utifrån en förteckning över Turismgruppens medlemmar valde vi sedan ut ett antal 

företag som vi ansåg vara lämpliga som respondenter och tog kontakt med dessa. Målet 

med valet av respondenter var att täcka in flertalet olika verksamheter. Detta beskrivs 

utförligare i delkapitel 3.3.1 Respondenter. De flesta av de kontaktade företagen var 

positivt inställda och villiga att ställa upp på intervjuer längre fram, vilka utgör grunden i 

empirikapitlet. Innan intervjuerna gjorde vi litteraturstudier för att sätta oss in i ämnet och 

få en teoretisk grund.  Vi har sedan analyserat empirin i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna, och utifrån detta har vi dragit våra slutsatser.      
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3.2 Materialinsamling 
Vi har byggt upp teorikapitlet av sekundärdata som vi främst inhämtat via litteraturstudier. 

Litteraturstudierna har inneburit genomgång av allmänna och övergripande teorier och 

resonemang om det valda undersökningsområdet. Några liknande studier har inte tidigare 

gjorts inom samma område. Anledningen till att vi valt att använda sekundärdata vid 

uppbyggnad av våra teoretiska utgångspunkter är att det ger möjlighet att ta del av mycket 

information under en relativt kort tid. Detta ger en god överblick över tidigare forskning 

och den existerande kunskap som finns inom området. Nackdelen med sekundärdata är 

att den inte alltid är framtagen i samma syfte som den egna studien, vilket innebär att 

informationen kan presenteras i ett sammanhang som gör det svårt att avgöra dess 

relevans och informationen kan därför vara svår att använda (Björklund & Paulsson, 

2003). Den litteratur som har studerats har främst funnits via Karlstads 

universitetsbiblioteks sökmotor och andra databaser. Enligt Björklund och Paulsson 

(2003) gör användningen av sökord att genomgången av litteraturen kan bli ofullständig. 

Vi har dock försökt minimera denna risk genom att använda oss av flertalet sökord på 

både svenska och engelska.       

 Den empiriska delen av undersökningen grundas på primärdata som vi erhållit 

genom intervjuer med turismföretag och Turistbyrån i Kristinehamns kommun. Fördelen 

med primärdata är att den information som inhämtas är direkt relevant för studien 

(Björklund & Paulsson, 2003). För- och nackdelar med intervjuer som insamlingsmetod 

för primärdata kommer att behandlas i nästa avsnitt. 

 

3.3 Kvalitativ metod 
För att uppnå vårt syfte har vi valt att genomföra intervjuer med olika turismföretag samt 

Turistbyrån i Kristinehamn. Vi har genomfört majoriteten av intervjuerna ansikte mot 

ansikte. Ett undantag har dock gjorts då ett företag har intervjuats via telefon. Detta på 

grund av att respondenten inte hade möjlighet att ta emot besök de dagar vi var i 

Kristinehamn. De frågor vi ställt till Turistbyrån skiljer sig något från de frågor som vi 

ställt till övriga respondenter men de är dock anpassade efter varandra (Se bilaga 1 och 2). 

Skillnaden beror på deras olika typer av verksamheter och skillnaden i arbetsuppgifter.  
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 Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod är möjligheten att ställa öppna frågor 

och även följdfrågor till dessa. Detta gör metoden mer flexibel än en kvantitativ metod 

och skapar en djupare förståelse för hur respondenterna ser på marknadsföring i nätverk 

(Björklund & Paulsson, 2003). Vi har valt att använda oss av en i huvudsak strukturerad 

intervju vilket, enligt Björklund och Paulsson (2003),  innebär förutbestämda frågor som 

ställs i en bestämd ordning. Vi har dock lämnat utrymme för spontana följdfrågor 

beroende på de svar som respondenterna har gett på de givna frågorna.  

 Intervjuer innebär att resultatet får en hög intern giltighet. Det begränsade antalet 

respondenter gör dock att resultatets externa giltighet blir låg och möjligheten till 

generalisering är mycket begränsad (Jacobsen, 2002). Resultatet av våra intervjuer är 

endast giltigt för de företag vi har undersökt. Detta medför att vi inte kan uttala oss om 

hur företag i allmänhet ser på marknadsföring i nätverk. Metoden innebär också att det 

blir svårare att göra jämförelser mellan svaren från de olika företagen, än vad det hade 

varit vid en enkätundersökning.  

 

3.3.1 Respondenter 

Vi har valt att begränsa vår studie till sex företag samt Turistbyrån. I valet av respondenter 

har Turistbyrån varit utgångspunkten eftersom det främst är de som marknadsför 

Kristinehamn som destination. Via Turistbyrån har vi fått en förteckning över de företag 

som ingår i Turismgruppen. Utifrån förteckningen över Turismgruppens medlemmar har 

vi valt ut våra respondenter för att säkerställa att de utvalda företagen ingår i någon form 

av samarbete. På grund av ägarbyte är dock ett av de undersökta företagen inte längre 

medlem i Turismgruppen. Vi ser dock inte detta som negativt då det kan ge en annan 

synvinkel på hur företagare kan uppleva samarbeten med andra företag.  

Valet av respondenter har också gjorts för att få en bred urvalsgrupp som täcker in 

turismföretag inom flertalet verksamheter. Av de fem kategorier av turismföretag som 

Grängsjö (1998) nämner har vi valt att studera företag inom fyra av dessa; bo, äta, göra 

och sälja/paketera. Vi har inte valt något företag inom kategorin färdas då vi anser att 

dessa verksamheter främst drivs av nationella företag vilket inte passar vårt lokala 

perspektiv.       

 De respondenter vi valt är; 

• Adventure Race, Skärgårdsloppet och Inline City Race 
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• Bojorten 

• Hotell Fröding 

• Kristinehamns Konstmuseum 

• Kvarndammens Camping 

• Picassouddens Café 

• Turistbyrån Kristinehamn 

 

3.3.2 Uppsatsens trovärdighet 

Validitet och reliabilitet är enligt Grenness (2005) begrepp som vanligtvis kopplas till 

kvantitativa undersökningar. Men eftersom de båda begreppen egentligen är ett mått på 

en studies trovärdighet, så anser han att det är  av mindre betydelse om validitet, 

reliabilitet eller andra liknande begrepp med samma innebörd används för kvalitativa 

undersökningar. Även Kvale (1997) anser att validitet och reliabilitet kan användas i 

former som är relevanta för kvalitativa metoden. Vi har därför valt att ändå förhålla oss 

till dessa begrepp i diskussionen om uppsatsens trovärdighet.  

 Reliabilitet i kvalitativa studier utgör graden av undersökningens pålitlighet och 

giltighet. En ökad reliabilitet fås genom att intervjuer genomförs på ett genomtänkt och 

systematiskt sätt (Grenness, 2005). Detta har vi tagit hänsyn till då intervjuguiden är 

grundad på vårt syfte och våra teoretiska utgångspunkter, vilket torde öka 

undersökningens pålitlighet och giltighet. Det minskar också risken att dra orimliga 

slutsatser. Kvale (1997) anser att reliabiliteten även kan ökas genom att inte ställa ledande 

frågor. Detta har vi tagit hänsyn till genom att försöka göra så öppna frågor som möjligt 

och låta respondenterna tala fritt. Det är främst i mer abstrakta frågor, till exempel hur 

respondenterna upplever ett visst fenomen, som vi har försökt påverka respondenten så 

lite som möjligt för att minska risken för ledande frågor. I frågor om mer konkreta 

förhållanden har vi använt oss av fler följdfrågor för att täcka in hela området. En ökad 

reliabilitet kan även, enligt Grenness (2005), ökas genom att det ges en öppen och 

detaljerad beskrivning av studiens upplägg. Detta har varit vårt mål genom hela arbetet 

men framkommer tydligast i detta metodkapitel. 

 Kvale (1997) använder sig av en bred definition av validitet för att begreppet ska bli 

användbart för den kvalitativa metoden. Han anser att begreppet validitet innebär i vilken 
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utsträckning en metod undersöker det den är avsedd att mäta. Också validiteten har ökats 

genom att vi har försökt att undvika ledande frågor och inte göra egna tolkningar vid 

sammanställandet av respondenternas svar. Vår intervjumetod har också gett oss 

möjligheten att omformulera frågor och därmed säkerställa att respondenterna förstår 

frågan, vilket också är ett sätt att öka validiteten. Validiteten har i likhet med reliabiliteten 

ökats genom den koppling som finns mellan de teoretiska utgångspunkterna och 

intervjuguiden.   

 För att mäta en undersöknings trovärdighet använder sig Kvale (1997) även av 

begreppet generaliserbarhet. Vi har också valt att använda oss av detta begrepp för att på 

bästa sätt visa på uppsatsens trovärdighet. Som tidigare nämnts är undersökningen endast 

giltig för de undersökta företagen. Den geografiska begränsningen och det få antalet 

respondenter gör att möjligheten till generalisering är låg. Den lilla generalisering som 

dock kan göras anser vi endast är giltig för turismnäringen Kristinehamns kommun. 

Möjligtvis skulle också generaliseringen kunna gälla för små turismföretag i andra 

kommuner som är av ungefär samma storlek som Kristinehamn. 

 Våra begränsade tidsresurser har gjort att vi endast haft möjlighet att intervjua en 

person i respektive företag. Detta kan ha påverkat trovärdigheten negativt då olika 

personer kan ha olika uppfattningar om samma fenomen. Vid en upprepad undersökning 

skulle resultatet kunna bli annorlunda om respondenten i företaget vore en annan person. 

Vi har dock försökt öka trovärdigheten genom att intervjua den person som är mest insatt 

i eller har ansvaret för företagets marknadsföring och de samarbeten som kan finnas.

  

3.4 Sammanställning, tolkning och analys 

I sammanställningen av de genomförda intervjuerna presenteras varje företag var för sig 

och endast sådana svar som är relevanta för studien redovisas. Intervjuerna har spelats in, 

vilket har minskat risken att vi har dragit egna slutsatser om respondenternas svar, då vi 

haft möjligheten att lyssna på intervjuerna flertalet gånger. Inspelningarna har också gjort 

att vi har sluppit anteckna under intervjuerna och därmed har kunnat koncentrera oss på 

att lyssna och förstå respondenterna. Anledningen till att företagen presenteras var för sig 

i uppsatsens empirikapitel är att vi vill öka förståelsen för varje enskilt företag. 

Alternativet hade varit att istället presentera resultatet utifrån varje fråga från 
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intervjumallen. Vi anser att denna presentation hade gett en sämre bild av varje företags 

uppfattningar om det undersökta fenomenet.    

 Analysen har sin grund i studiens syfte och empirin har analyserats med återkoppling 

till de teoretiska utgångspunkterna. Målet har varit att jämföra företagen med varandra i 

den mån det går för att om möjligt se likheter och skillnader. Detta trots att den valda 

metoden försvårar att göra jämförelser. Samtidigt har vi försökt ge en bild av hur väl 

undersökningens resultat stämmer överens med de valda teorierna. Vi anser att denna del 

av arbetet hade försvårats om empirikapitlet hade presenterats enligt intervjumallen. 

Analysen har tagits fram genom att vi har gått igenom teorikapitlets olika delar och 

kopplat detta till empirin. Därmed presenteras analysen i samma ordningsföljd som 

teorikapitlet. Vi har dock valt att i analysen sammanföra vissa teoriavsnitt under samma 

rubrik.    

 Våra slutsatser syftar till att besvara våra inledande frågeställningar och säkerställa att 

vi uppnått vårt syfte. För att underlätta redogörelsen av detta har presentationen av 

slutsatserna  delats in i två delar. I den första delen ges svar på vår första frågeställning och 

i den andra delen besvaras de två återstående frågorna.  
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4 EMPIRI 
I detta kapitel börjar vi med att ge en presentation av Turismgruppen för att ge en bild av 
det huvudsakliga samarbetet mellan turismföretag som finns inom Kristinehamns 
kommun. Därefter återger vi resultatet av de genomförda intervjuerna. För att få en bättre 
förståelse för varje enskilt företag presenteras dessa var för sig. Endast de svar som är 
relevanta för studien presenteras. 
 

4.1 Turismgruppen 

Enligt turistintendenten2 på Kristinehamns Turistbyrå är Turismgruppen ett frivilligt 

nätverk för turismföretagen i Kristinehamns kommun som arbetar med olika frågor, 

exempelvis marknadsföring och bokningssystem. Turistbyrån är sammankallande och 

gruppen, som består av cirka 60 företag, syftar till att samla näringen och informera om 

vad som händer inom kommunen. Intendenten på Kristinehamns Konstmuseum3 menar 

att genom att alla medlemmar får information om vad som händer kan gruppen hjälpas åt 

att sprida de budskap de vill förmedla. Tävlingsledaren för Adventure Race4 berättar att 

Turismgruppen anordnar möten och medlemmarna väljer själva vilka de vill delta på. 

Dessa möten är informella, vilket innebär att alla får komma till tals, och anordnas på 

deltagarnas olika anläggningar. Detta för att medlemmarna ska få en inblick i varandras 

verksamheter och därigenom kunna hjälpa varandra med marknadsföring och hänvisa 

gäster till de olika anläggningarna.   

 

4.2 Adventure Race, Skärgårdsloppet och Inline City Race 
Tävlingsledaren för Adventure Race5 berättar att Adventure Race, Skärgårdsloppet och 

Inline City Race är evenemang som arrangeras i Kristinehamns kommun årligen. 

Adventure Race är en multisporttävling som har deltagare från hela landet, 

Skärgårdsloppet är en tävling för löpare och inlineåkare och Inline City Race är en 

inlinetävling för eliten som arrangeras på gokart-banan i Kristinehamn.  

                                                 
2 Turistintendenten på Kristinehamns Turistbyrå, intervju, 2007-04-27 
3 Intendenten för kommunikation och utställning på Kristinehamns Konstmuseum, intervju, 2007-04-26 
4 Tävlingsledaren för Adventure Race, intervju, 2007-04-27 
5 Ibid 
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 Tävlingsledaren anser att det är en skillnad i att marknadsföra en vara till skillnad 

från en tjänst, samtidigt som han även skiljer på evenemang och andra tjänster. Skillnaden 

anser han är störst när verksamheten är nystartad och inte etablerad på marknaden. Det 

svåra med att marknadsföra en ny tjänst är att det inte finns tillgång till något bildmaterial 

och liknande vilket gör det svårt att visa vad som erbjuds. När verksamheten har blivit 

mer etablerad minskar skillnaden och lokala målgrupper tar för givet att arrangemanget 

återkommer varje år. Detta gör att mer resurser kan läggas på marknadsföring regionalt 

och nationellt.  

 Marknadsföringen för Adventure Race sker, enligt tävlingsledaren, i två steg. Det 

första steget innebär marknadsföring mot de tävlande och sker via nationell fackpress, 

Internet och PR. I nästa steg marknadsförs tävlingen mot publik. Detta sker mer 

traditionellt med annonsering och PR. Tävlingen marknadsförs också genom samarbeten 

med andra tävlingsarrangörer i Sverige. Detta innebär bland annat att arrangörerna länkar 

till varandras hemsidor på Internet, flygblad delas ut på olika tävlingar och startplatser går 

att vinna. Då Skärgårdsloppet och Inline City Race också är idrottsevenemang 

marknadsförs dessa på liknande sätt. I marknadsföringen mot de tävlande jobbar 

arrangörerna mycket med hemsidan för att via den informera om hur de tävlande anmäler 

sig, när tävlingen är med mera. Beroende på evenemang så marknadsförs olika aspekter. 

Marknadsföringen för Adventure Race framhäver det extrema, Skärgårdsloppet visar på 

den miljö där tävlingen går och Inline City Race syftar till att marknadsföra den unika 

banan där tävlingen arrangeras.  

 Adventure Race är medlem i Turismgruppen vilket bland annat innebär att 

tävlingsarrangören hjälper de tävlande att  hitta boende. Tävlingsledaren ser inga större 

nackdelar med att samarbeta, utan samarbetar hellre för mycket än för lite. De nackdelar 

han ändå ser är att marknadsföringen kan bli för standardiserad och styrd. Han menar att 

alla de aspekter som marknadsförs i en gemensam annons inte är viktiga för alla de 

företag som marknadsförs i den annonsen. Det positiva med att samarbeta är enligt 

tävlingsledaren de kostnadsfördelar som uppnås. Med det menar han också att företagen 

blir starkare tillsammans.          

 Tävlingsledaren ser ingen konkurrens med de företag han samarbetar med i 

kommunen, eftersom han menar att det inte finns några andra arrangörer av liknande 
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evenemang. Han påpekar också att tävlingarna är beroende av de samarbeten de är med i 

då arrangemangen främst finansieras av sponsorer.     

 

 

4.3 Bojorten  
Styrelseordföranden i Rederiaktiebolaget Bojorten6 berättar att Bojorten, Christine af Bro, 

började byggas i november 1997 som en del i ett EU-projekt, vilket syftade till att vända 

Kristinehamns utveckling till något positivt. Som en del i arbetet med att vända 

kommunens negativa trend utgjordes arbetskraften vid båtbygget av arbetslösa. Bojorten 

är en båttyp som var vanlig på 1600-talet för transport av stångjärn och återfinns i 

Kristinehamns stadsvapen. Båten är certifierad för 55 personer och jungfrufärden ägde 

rum i juni 2005. Idag bedrivs turismverksamhet av Rederiaktiebolaget Bojorten som hyr 

båten av Kristinehamns kommun. År 2006 genomfördes 101 turer i skärgården och 

styrelseordföranden räknar med ungefär samma antal under 2007.  

 Styrelseordföranden ser ingen direkt skillnad i att marknadsföra en tjänst i jämförelse 

med en vara, men påpekar att en liten skillnad ändå finns. Han menar att vid 

marknadsföring av en upplevelse är det viktigt med uthållighet och att hela tiden försöka 

locka nya målgrupper. Han påpekar också att för bojorten är inte målet med 

marknadsföringen vinstmaximering, vilket han tror är målet för många varor. Inom 

marknadsföringen av bojorten har företaget stor nytta av PR då båten uppmärksammas 

mycket i olika media. Detta tror han kan underlättas av att båten är den enda bojorten i 

trafik i Norden idag. Företaget använder sig också av traditionell marknadsföring i form 

av annonsering i bland annat tidningar, radio och TV samt försäljning av exempelvis 

vykort. Den egna hemsidan och länkar från andra hemsidor har också stor betydelse. 

Företaget deltar också i olika mässor, både på egen hand och tillsammans med 

kommunen. Exempelvis är en segling planerad till år 2008 som har som mål att delta i 

världens största båtutställning i Frankrike. Att bojorten finns på statsvapnet, vilket 

används som kommunens logotyp, gör att båten syns i alla sammanhang där kommunen 

syns utåt. Båten finns även på bild på bussarna hos ett privatägt charterbolag i 

Kristinehamn som bland annat varje vecka anordnar resor till norra Tyskland, vilket ökar 

                                                 
6 Styrelseordföranden i Rederiaktiebolaget Bojorten, intervju, 2007-04-26 
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medvetenheten om att bojorten finns. Styrelseordföranden påpekar också betydelsen av 

word-of-mouth.  

 Inom marknadsföringen samarbetar företaget med Värmlands turistråd, 

Kristinehamns Turistbyrå och Kristinehamns kommun samt att de är med i 

Turismgruppen. Enligt styrelseordföranden resulterar dessa samarbeten främst i 

paketerbjudanden och han påpekar att det framförallt är under lågsäsongen som det finns 

tillgänglig tid för att delta i exempelvis Turismgruppens aktiviteter. Bojorten är också 

medlem i några andra föreningar, exempelvis Bergsmän och Bruksfolk som arbetar med 

turismnäringen i Bergslagen. Styrelseordföranden ser inga nackdelar med att samarbeta 

med marknadsföringsfrågor. Den största fördelen är att utbudet av turistprodukter 

breddas och fler människor får möjlighet att hitta något som tillfredsställer deras behov 

och önskemål. Styrelseordföranden menar ändå att det finns en risk i att företaget vid 

samarbete kanske kommer att lägga pengar på ett projekt som i slutändan inte ger någon 

effekt. Han ser dock ingen konkurrens bland de företag som bojorten samarbetar med.  

 

4.4 Hotell Fröding 
Hotell Fröding är ett familjeägt hotell som ligger i centrala Kristinehamn. Hotellägaren7 

ser ingen skillnad i att marknadsföra en tjänst, vilket marknadsföring av hotellet innebär, i 

jämförelse med att marknadsföra en vara. I dagsläget marknadsförs Hotell Fröding främst 

via Internet, genom sökmotorer, turistkataloger med mera. Hotellet marknadsförs också 

via den hotellkedja där det ingår. Under lågsäsong, främst sommartid, erbjuder hotellet 

billigare priser för att locka gäster. Andra erbjudanden och olika paket används också 

inom marknadsföringen, exempelvis paketerbjudanden tillsammans med Kristinehamns 

Konstmuseum. Det ägaren vill framhäva i marknadsföringen är produkten, med det 

menar han logi och den service som ingår runt omkring.  

 Hotell Fröding samarbetar främst med Turismguppen men också med andra företag, 

till exempel resebyråer både i och utanför kommunen. Ägaren ser inga nackdelar med att 

samarbeta med andra företag och anser att det är en självklarhet att vara en del av 

Turismgruppen. Detta eftersom han menar att det gynnar hela turismnäringen i 

Kristinehamn, då alla har fördel av att det kommer flera turister till kommunen. Ägaren 

                                                 
7 Ägaren av Hotell Fröding, telefonintervju, 2007-05-04  
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anser att Turismgruppen fungerar jättebra och att företagen hjälper varandra. Han menar 

att Turistbyrån arbetar hårt med att marknadsföra kommunen och att det är denna 

marknadsföring som hotellet vill dra nytta av. Enligt ägaren är det en självklarhet att vara 

med i Turismgruppen eftersom samarbetet finns på hemmaplan och att hotellets 

målsättning är att verka i Kristinehamn. Genom Turismgruppen får hotellet mycket hjälp 

med marknadsföring, som det annars skulle behöva klara sig utan. 

 Enligt ägaren finns det viss konkurrens bland de företag som erbjuder logi i 

kommunen. Denna konkurrens är främst prismässig. Ägaren påpekar att Hotell Fröding 

inte har någon restaurang vilket gör att de har ett konkurrensmedel färre än vissa av sina 

konkurrenter. Han menar också att de hotell som har en egen restaurang kan konkurrera 

med vanliga restauranger och pubar, vilket Hotell Fröding inte kan. Ägaren ser dock 

ingen konkurrens bland de företag som hotellet samarbetar med.   

 

4.5 Kristinehamns Konstmuseum  
Kristinehamns Konstmuseum är, enligt intendenten för kommunikation och utställning 8, 

ett museum för samtida, modern konst, vilket främst innebär konst gjord från 1900-talets 

början fram till idag. Museet har 15 000 – 25 000 besökare per år, beroende på vad som 

ställs ut. Konstmuseet har för avsikt att visa ett brett utbud som ska passa alla typer av 

besökare under året. Museet visar tillfälliga rullande utställningar, samtidigt som de har en 

samling som alltid visas. Till museet hör också en butik och en konferensavdelning samt 

ett externdrivet café.  

 Enligt intendenten finns det en skillnad i att marknadsföra en tjänst jämfört med en 

vara, men han anser också att det finns skillnader i marknadsföringen av olika tjänster. 

Han poängterar betydelsen av att utgå från den specifika produkten och anpassa 

marknadsföringen därefter. Konstmuseets marknadsföring utgår från en 

kommunikationsplan som talar om hur de ska kommunicera med marknaden. 

Kommunikationen har två uppgifter, den första är att informera och sprida ren fakta om 

olika utställningar och liknande. Den andra uppgiften är ren marknadsföring som är 

uppdelad i fyra nivåer; lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Vilken 

marknadsföring som används beror på vilken utställning som ska marknadsföras. 

                                                 
8 Intendenten för kommunikation och utställning på Kristinehamns Konstmuseum, intervju, 2007-04-26 
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Konstmuseet arbetar för att få journalister att skriva om verksamheten i olika tidningar, 

en typ av PR, men intendenten menar att det är svårt att sälja in en kulturprodukt då 

journalister inom detta område har stor integritet och vill upptäcka saker på egen hand. 

Museet använder sig också av traditionell marknadsföring, som annonsering, foldrar och 

liknande. Denna marknadsföring utgår från en standardmall men vid speciella 

utställningar och evenemang provar museet ibland även andra kanaler. Det museet vill 

framhäva i sin marknadsföring är att de erbjuder en form av underhållning och möjlighet 

till personlig utveckling för de personer som möter konsten. Det är också viktigt att visa 

på kvalitet i det som ställs ut. Intendenten menar också att det är viktigt att skapa och 

förmedla en balans mellan allvar, upplevelse, personlig utveckling och underhållning.  

  Intendenten berättar att Kristinehamns Konstmuseum ingår i flera samarbeten 

inom kultur- respektive turismbranschen. Sedan några år tillbaka är museet medlem i 

Kulturgruppen under Värmlands Turistråd, som syftar till att gemensamt marknadsföra 

kulturen i Värmland. Gruppen skickar kontinuerligt ut affischer, information, nyhetsbrev 

med mera till andra aktörer. Intendenten menar att Kulturguppen har utfört mycket bra 

arbete men anser att en nackdel är att organisationen är beroende av externa medel, som 

vanligtvis har fåtts genom EU-projekt. Detta gör att resurserna är begränsade och arbetet 

därför inte alltid kan ske långsiktigt, vilket har gjort att gruppen har saknat vissa aktörer. 

Intendenten saknar ett heltäckande nätverk inom kultur och upplevelse, där alla aktörer är 

delaktiga. Han tror att detta kan påverka nätverkets trovärdighet. Konstmuseet är också 

medlem i Turismgruppen. Intendenten menar att gruppen har en viktig funktion, men att 

nätverket egentligen skulle kunna ersättas av ett annat liknande nätverk. Han är nöjd med 

den position Turistbyrån har i gruppen, då han anser att det är viktigt att det finns någon 

som har möjlighet att arbeta med samordning.  

 De fördelar som intendenten ser med att arbeta med marknadsföring i nätverk är att 

tillsammans blir företagen starka. Det skapar också möjlighet att använda vissa kanaler 

och träffa andra inom turismbranschen till en förhållandevis liten summa pengar. 

Samarbetet innebär också att företagen kan hjälpas åt att sprida information. De nackdelar 

som intendenten anser att samarbete innebär är att det kan vara farligt att försöka placera 

alla aktörer inom samma kostym. Då olika aktörer har olika utbud finns risken att den 

enskilde aktören förlorar sin unika själ. En annan nackdel är att alla företag i branschen 

inte är delaktiga i samarbetet. Intendenten menar att det är viktigt med mångfald i 
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nätverket, men förstår att det kan vara svårt för små företag att avsätta tid och pengar för 

att delta i olika samarbeten. Han ser dock inget problem i att större företag, som 

exempelvis Konstmuseet, betalar en större summa än de mindre företagen, för att alla ska 

ha möjlighet att delta. Intendenten önskar också att man skulle arbeta för mer 

gemensamma aktiviteter mellan de som arbetar i gruppen för att stärka sammanhållningen 

och för att alla ska känna att de arbetar mot samma mål.  

 Intendenten ser ingen hård konkurrens bland turismföretagen i Kristinehamn eller 

bland kulturföretagen i Värmland. Han menar att företagen har olika inriktningar och den 

lilla konkurrens som uppstår enbart är sund.  

 

4.6 Kvarndammens Camping  
Kvarndammens Camping ägs av Kristinehamns kommun och enligt 

campingföreståndaren9 har campingen öppet under hela året. Förutom den traditionella 

campingen hör ett vandrarhem till Kvarndammens Camping. Campingen använder sig 

inte av någon traditionell marknadsföring på egen hand, utan marknadsför sig genom sin 

hemsida, rabatterade priser under lågsäsongen och genom samarbeten med olika 

campingorganisationer. Campingföreståndaren anser dock att det viktigaste för 

campingen är att den håller rent och snyggt på området och på så sätt skapar nöjda 

kunder och att detta leder till att gästerna rekommenderar campingen till vänner och 

bekanta. Han menar att word-of-mouth är den viktigaste och effektivaste metoden för 

marknadsföring. Campingföreståndaren anser att hålla campingen i gott skick är viktigare 

än att annonsera och gör också att gästerna återkommer från år till år.  

 Enligt campingföreståndaren ingår Kvarndammens Camping i SCR (Sveriges 

Camping- & stugföretagares Riksorganisation). Campingen betalar en avgift varje år för 

att SCR ska sköta marknadsföring, föra statistik och liknande. Alla SCR-anslutna 

campingplatser marknadsförs i en tidning som skickas ut till de gäster som innehar 

organisationens campingkort. Kvarndammens Camping marknadsförs också i den tidning 

som SCR skickar ut internationellt. Kvarndammens Camping är även medlem i Camping 

Värmland, som är en frivillig organisation för campingföretagen i länet. Inom 

organisationen marknadsför sig företagen tillsammans, bland annat genom deltagande i 
                                                 
9 Campingföreståndare Kvarndammens Camping, intervju, 2007-04-27 
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olika nationella och internationella mässor. Under mässorna får Camping Värmland hjälp 

från SCR. Campingföreståndaren märker att detta ger respons bland annat genom det 

ökade antalet holländska gäster. Han menar dock att denna ökning också beror på att den 

holländska motsvarigheten till SCR har en person som åker runt och klassificerar olika 

campingplatser som anses värda ett besök för holländska turister och denna person har 

valt att rekommendera Kvarndammens Camping. Detta innebär att campingen varje år 

blir betygsatt och gratis marknadsförs via en holländsk campingtidning. Enligt 

campingföreståndaren är detta mycket värdefullt för Kvarndammens Camping. 

Campingens vandrarhem är medlem i STF (Svenska Turistföreningen), vilket fungerar på 

liknande sätt som SCR. Campingen ingår inte i några samarbeten i Kristinehamns 

kommun. Campingföreståndaren anser att det ger mer för Kvarndammens Camping att 

vara med i SCR, STF och Camping Värmland och har därför valt att stå utanför 

Turismgruppen. Detta motiveras bland annat av att han anser att det tar för mycket tid 

och att campingen klarar sig bra på de samarbeten de redan har.  

 Campingföreståndaren ser endast fördelar med de samarbeten som campingen ingår 

i. Medlemskapet i SCR och STF innebär att campingen inte behöver lägga ned tid på 

marknadsföring, utan detta sker i organisationens regi. Han anser inte att det är någon hög 

konkurrens bland campingplatserna i kommunen, utan menar att de kompletterar 

varandra genom att hänvisa till varandra vid fullbeläggning och liknande.  

 

4.7 Picassouddens Café 
Ägaren av Picassouddens Café10 berättar att caféet ligger i anslutning till Picassostatyn i 

Kristinehamns skärgård. Under sommarhalvåret är caféet öppet dagligen och under resten 

av året har caféet helgöppet samt att beställningar tas emot. Hon vet inte exakt hur många 

besökare caféet har per år, men menar att kommunen räknar med cirka 130 000 besökare 

på udden om året.  

 Ägaren ser ingen skillnad i att marknadsföra en tjänst till skillnad från en vara. Idag 

är både Picassostatyn och caféet så inarbetade att ägaren menar att caféet inte heller 

behöver lägga några resurser på marknadsföring. Hon säger dock att det ofta skrivs om 

udden i tidningarna vilket skapar fördelaktig PR för caféet, men påpekar samtidigt att 

                                                 
10 Ägaren av Picassouddens Café, intervju, 2007-04-26 
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caféet inte kan ta emot fler besökare än vad de gör idag. Enligt ägaren är det dock 

viktigast med marknadsföring för nyetablerare. När Picassouddens Café var nystartat 

marknadsförde företaget sig i lokalpress och turismtidningar. Hon menar att hur viktig 

marknadsföringen är beror dock på i vilken bransch företaget är och vart det är 

lokaliserat.  

 Picassouddens Café är medlem i Turismgruppen och samarbetar med Turistbyrån i 

den mån det går. Ägaren menar dock att det är svårt att få tid till Turismgruppens 

verksamhet under högsäsongen. Det var naturligt för caféet att gå med i Turismgruppen 

när denna startade då företaget redan innan dess hade ett bra samarbete med Turistbyrån. 

Ägaren påpekar att det var viktigare för henne att gå på Turismgruppens träffar när caféet 

var nystartat, men menar att samarbetet fortfarande är värdefullt och viktigt när det 

kommer nyheter på turismmarknaden i kommunen. Ägaren anser inte att caféet 

konkurrerar med andra företag i gruppen och inte heller med andra caféer och liknande 

verksamheter i samma geografiska område. Hon ser de andra aktörerna i skärgården som 

ett komplement till den egna verksamheten. Då alla aktörer har olika utbud hänvisar 

caféerna till varandra för att skapa nöjda kunder, vilket alla aktörer har fördel av. I och 

med detta menar ägaren att hon enbart ser fördelar, och inga nackdelar, med att 

samarbeta med andra företag.  

  

4.8 Turistbyrån Kristinehamn 

Turistbyråns verksamhet består, enligt turistintendenten11, främst av tre arbetsuppgifter. 

Dessa är information, marknadsföring och destinationsutveckling. Information handlar 

om att informera turisterna om Kristinehamn, Värmland och Sverige. Marknadsföringen 

innebär att marknadsföra Kristinehamn utåt och har blivit en större och mer betydelsefull 

del i arbetet, då även kommunen valt att satsa mer på detta. Inom destinationsutveckling 

arbetar Turistbyrån för att samordna företagen och få alla att gå åt samma håll.  

 Turistintendenten anser att det inte är någon skillnad på att marknadsföra en tjänst i 

jämförelse med en vara. Inom destinationsmarknadsföringen av Kristinehamn satsas det 

på att framhäva en helhet. För att underlätta detta har Turistbyrån kontakt med 

kommunens informationsavdelning, vilket syftar till att alla ska arbeta åt samma håll. 

                                                 
11 Turistintendenten på Kristinehamns Turistbyrå, intervju, 2007-04-27 
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Turistintendenten anser att den traditionella marknadsföringen är mycket viktig för 

Kristinehamn som destination, men poängterar också betydelsen av Internet och av att 

synas på lite annorlunda ställen. Via marknadsföringen informerar Turistbyrån om vad 

som händer i kommunen, exempelvis speciella evenemang.  

 Turistintendenten menar att det är mycket viktigt för Turistbyrån att samarbeta med 

näringen, då information och kunskap om turismaktörerna  i kommunen utgör grunden i 

Turistbyråns arbete. Hon anser att samarbeten mellan turismföretag i kommunen inte är 

vanligt utanför Turismgruppen, men att det förekommer, främst som paketerbjudanden. 

Dessa paket uppkommer ibland genom Turistbyråns vilja, men turistintendenten menar 

att det är en fördel när samarbetena sker på företagens initiativ och påpekar att 

Turismgruppen är ett sätt för företagen att få kontakt med varandra. Hon anser att det är 

en nödvändighet för turismföretagen att samarbeta, då samarbete medför 

kostnadsfördelar till exempel vid annonsering. Turistintendenten ser dock en svårighet i 

att företagen inte alltid litar på varandra vilket kan göra att de är rädda för att gå in i olika 

samarbeten, men hon menar att samarbeten är ett måste för att företagen ska kunna bli 

större och starkare. Turistintendenten tror att turismföretagen väljer att ingå i 

Turismgruppen för att därigenom kunna få kontakt med varandra och få information om 

vad som är på gång inom kommunen och turismmarknaden. Anledningen till att 

företagen väljer att stå utanför gruppen tror hon främst beror på tidsbrist. 

Turistintendenten påpekar också att om inte näringen vill samarbeta i just Turismgruppen 

så måste Turistbyrån vara ödmjuka och villiga att lyssna på andra sätt att samarbeta. Hon 

menar att tillsammans är de starka men bara om alla parter har förståelse för samarbetets 

betydelse.  

 Turistintendenten hoppas att konkurrensen bland kommunens turismföretag inte är 

hård, men tror att företagen kan känna att den är det. Hon menar att viss konkurrens är 

positiv och nödvändig för att företagen ska utvecklas, men att det är viktigt att de känner 

att de alla arbetar åt samma håll, med målet att locka turister till kommunen. 

Turistintendenten menar också att om företagen är villiga att informera om varandra 

sprids informationen lättare om det utbud av turistprodukter som finns i kommunen.  
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5 ANALYS 
I kapitlet analyserar vi empirin med återkoppling till de teoretiska utgångspunkterna och 
studiens syfte ligger som grund för analysen. I analysen kommer vi att reda ut huruvida 
teorin överensstämmer med empirin.  
 

5.1 Marknadsföring 
Enligt Grängsjö (1998) delas turismföretagen in i fem kategorier; färdas, bo, äta, göra och 

sälja/paketera. Våra undersökta företag kan placeras in under fyra av dessa. De 

genomförda intervjuerna visar att vilken kategori företagen ingår i har liten betydelse för 

hur företagen ser på marknadsföring i nätverk. Det som dock kan skilja sig mellan 

kategorierna är typen av nätverk som företagen väljer att ingå i. Exempelvis ingår 

företagen inom boende i större organisationer eller kedjor som är specifika för den typen 

av logi, genom vilka de får mycket hjälp med marknadsföring. Våra intervjuer har visat att 

flertalet av turismproducenterna samarbetar och har relationer med varandra för att kunna 

erbjuda kunderna en helhet. Denna helhet som är en kombination av flera aktörer som 

har olika erbjudanden, exempelvis boende, mat och aktiviteter, är enligt von Friedrichs 

Grängsjö (2001) det som kallas turistprodukten. Hon menar att helheten är svår att uppnå 

för det enskilda turismföretaget. Turistprodukten har visat sig vara anledningen till 

startandet av olika samarbeten bland företagen. Intervjuerna visar att de undersökta 

företagen samarbetar i olika nätverk med syftet att underlätta marknadsföringen och locka 

turister till destinationen. Detta stärker Elbes (2003) påpekande om att aktörerna på 

platsen är ömsesidigt beroende av varandra och gemensamma marknadsföringsarbeten 

genomförs för att påverka efterfrågan till den egna destinationen.  

 

5.1.1 Marknadsförarens verktyg 

Att ta reda på hur företagen marknadsför sig ger en bild av hur de arbetar med 

marknadsföring i allmänhet. Det ger också en inblick i hur de samarbetar inom 

marknadsföring och varför de gör detta.  

Annonsering har visat sig vara det mest använda marknadsföringsverktyget bland 

våra respondenter. Ungefär hälften av de undersökta företagen använder sig av 

annonsering på traditionellt sätt, till exempel genom affischering och tidningar. Alla 

företag utom Picassouddens Café poängterar också betydelsen av Internet i 
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marknadsföringsarbetet. Internets betydelse kan bero på den traditionella annonseringens 

höga kostnader. Även Fill (2005) påpekar de höga totala kostnader som annonsering kan 

innebära. Våra intervjuer har visat att företagen på grund av detta väljer att samarbeta för 

att därigenom minska kostnaderna för annonsering. En annan anledning till samarbete är 

möjligheten att genomföra större gemensamma annonskampanjer som alla 

samarbetspartners kan dra nytta av. Tävlingsledaren för Adventure Race påpekar dock att 

en nackdel med detta kan vara att marknadsföringen blir för standardiserad och styrd. 

Han menar därmed att de aspekter som lyfts fram i en gemensam annonskampanj inte 

alltid är till nytta för alla de företag som marknadsförs i kampanjen. Intendenten på 

Kristinehamns Konstmuseum menar att det inom all typ av marknadsföring kan vara 

farligt att standardisera i för hög grad vid gemensamt arbete, då företagen riskerar att 

förlora det som är unikt för just dem.  

Sales promotion används framför allt av verksamheterna inom kategorin boende. Då 

handlar det främst om att erbjuda lägre priser under lågsäsong, vilket är ett sätt att påverka 

säsongsvariationerna i efterfrågan. Detta är också den vanligaste anledningen till att 

turismföretag använder sig av sales promotion enligt Middleton och Clarke (2001). De 

flesta undersökta företagen använder sig dock av paketerbjudanden, som också är en 

form av sales promotion. Till exempel har Hotell Fröding och Kristinehamns 

Konstmuseum gemensamma erbjudanden.  

 Studien visar att PR är ett väl använt marknadsföringsverktyg bland våra företag. En 

typ av PR är mässor enligt Middleton och Clarke (2001) och flera av respondenterna 

påpekar att de brukar delta på olika sådana. Detta sker ofta genom gemensamma montrar 

tillsammans med till exempel kommunen eller andra organisationer. Middleton och Clarke 

(2001) menar att detta fenomen är vanligt förekommande för mindre företag. Intendenten 

på Kristinehamns Konstmuseum påpekar dock en svårighet med användningen av PR 

som verktyg. Han menar att det är svårt att påverka journalister och därmed få dem att 

skriva om verksamheten. Respondenterna från Bojorten och Picassouddens Café menar 

dock att det ofta skrivs om deras verksamheter och ser ingen svårighet med att få 

publicitet. Vidare anser ägaren av Picassouddens Café att det är vilken typ av verksamhet 

som bedrivs som avgör hur svårt det är att påverka journalister. Grip Röst et al (2003) 

anser att det alltid innebär en risk för konsumenten vid köp av en turistprodukt. Samtidigt 

menar Fill (2005) att den upplevda risken kan minskas i och med användningen av PR. 
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Detta kan vara en av anledningarna till att flertalet av våra respondenter använder sig av 

verktyget, samtidigt som kostnadseffektiviteten även spelar in.  

 Direktmarknadsföring används mer sällan än de övriga verktygen. Det fåtalet företag 

som dock drar nytta av verktyget styr inte över detta själva, utan direktmarknadsföringen 

genomförs av de större organisationer som de ingått samarbete med. En orsak till detta 

kan vara den kostnad som uppkommer i och med uppbyggnaden av en databas, vilken är 

grunden i direktmarknadsföring. De större organisationerna, till exempel SCR, har en 

större möjlighet att använda direktmarknadsföring då de redan har databaser tillgängliga i 

form av medlemsregister. Detta stärker Fills (2005) teori om att direktmarknadsföring 

främst används som ett komplement till de andra verktygen.   

 Resultatet av intervjuerna visar att personlig försäljning är ett verktyg som 

företagarna inte har i åtanke. Ingen av respondenterna anser sig använda detta verktyg 

inom marknadsföringen, samtidigt som Middleton och Clarke (2001) menar att personlig 

försäljning inkluderar frontpersonalens aktiviteter. Dessa aktiviteter anses utgöra en stor 

del av turismföretagens verksamheter då all personal har kundkontakt i den dagliga 

försäljningen. Detta visar att verktyget används omedvetet av företagen. Denna 

omedvetenhet kan medföra negativa effekter då företagen inte uppmärksammar denna del 

av marknadsföringen och därmed inte säkerställer att all personal förmedlar samma 

budskap.  

Campingföreståndaren på Kvarndammens Camping menar att word-of-mouth är 

den mest effektiva metoden för marknadsföring och också styrelseordförande i 

Rederiaktiebolaget Bojorten påpekar dess betydelse. Campingföreståndaren menar att 

genom att hålla rent och snyggt på campingen blir kunderna nöjda, vilket gör att de 

återkommer från år till år samtidigt som det ökar chansen för word-of-mouth-effekter. 

Han anser att word-of-mouth är den absolut viktigaste formen av marknadsföring. Grip 

Röst et al (2003) visar, som vi tidigare nämnt,  på det risktagande som det innebär för 

konsumenten vid köp av en oprövad turistprodukt, vilket kan leda till att 

rekommendationer, alltså word-of-mouth, blir betydelsefullt för konsumenten.  
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5.1.2 Marknadsföring av turism och destinationer 

Att ta reda på hur företagarna ser på att marknadsföra en tjänst i jämförelse med en vara 

menar vi ger en bra bild över deras övergripande syn på marknadsföring. Det kan också 

ge oss en uppfattning om vilka teoretiska kunskaper de har inom området. Det resultat vi 

fått fram visar att endast ett fåtal av respondenterna kan se en skillnad i att marknadsföra 

en tjänst i jämförelse med en vara, varav de som ser skillnaden även anser att det är 

skillnad i att marknadsföra olika tjänster. Intendenten på Kristinehamns Konstmuseum 

visar på betydelsen av att utgå från den specifika produkten och anpassa 

marknadsföringen därefter. Styrelseordförande i Rederiaktiebolaget Bojorten ser endast 

en liten skillnad, men menar att det vid marknadsföring av en upplevelse är viktigt med 

uthållighet och att hela tiden försöka locka nya målgrupper. Han tror också att det är 

vanligare att målet är vinstmaximering vid marknadsföring av varor än av tjänster. Både 

Echeverri och Edvardsson (2002) och Grip Röst et al (2003) menar dock att det finns en 

skillnad i att marknadsföra en tjänst till skillnad från en vara, vilket alltså många av våra 

respondenter inte håller med om. Tävlingsledaren för Adventure Race är dock en av dem 

som är medveten om denna skillnad. Han menar att det främst var under verksamhetens 

första år som det var svårt att marknadsföra de tävlingar som han arrangerar. Detta 

eftersom att bildmaterial och kunskap hos allmänheten saknades, vilket försvårade 

marknadsföringen. Detta stärks av Echeverri och Edvardssons (2002) teori där de menar 

att en av anledningarna till att det är svårare att marknadsföra en tjänst än en vara beror 

på att tjänster är svåra att bedöma innan köp samt svåra att beskriva och förklara. 

Anledningen till att endast ett fåtal av respondenterna ser en skillnad i marknadsföringen 

av varor och tjänster kan bero på att respondenterna har olika synsätt på marknadsföring i 

sin helhet. En annan anledning kan vara respondenternas olika kunskap inom området, 

vilken verksamhet de bedriver eller att det helt enkelt inte finns någon skillnad. Att ta reda 

på anledningen ligger dock utanför denna studies syfte.  

I Kristinehamns kommun är det Turistbyrån som har det yttersta ansvaret för att 

marknadsföra Kristinehamn som destination. För att kunna genomföra denna uppgift 

menar turistintendenten på Kristinehamns Turistbyrå att samarbeten med näringen är 

nödvändigt, då kunskap om de olika aktörerna på destinationen är en förutsättning för att 

Turistbyrån ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Intervjuerna visar också att 

turismföretagen ser betydelsen av att samarbeta med Turistbyrån då det anses vara viktigt 
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med någon som kan samordna arbetet. Detta är det som Elbe (2003) teoretiskt beskriver 

som destinationsmarknadsföring. Han menar att marknadsföringsarbetet syftar till att 

gemensamt locka turister till destinationen. Turistintendenten på Turistbyrån påpekar 

också att det inom destinationsmarknadsföringen är viktigt att alla känner att de arbetar 

med ett gemensamt mål.  

 

5.2 Nätverk 
Det främsta samarbetet bland turismföretagen i Kristinehamns kommun är 

Turismgruppen. Detta nätverk är dock inte heltäckande, då alla företag i kommunen inte 

är medlemmar i gruppen, samtidigt som vissa av företagen även ingår i andra samarbeten. 

Intendenten för Kristinehamns Konstmuseum anser att detta kan göra att personer och 

företag som inte ingår i samarbetet kan anse nätverket mindre trovärdigt om det upplevs 

sakna vissa deltagare. Han exemplifierar detta genom att en kund som söker en viss typ av 

aktivitet via Internet, kommer i kontakt med ett nätverk inom ett visst område men en 

specifik aktör saknas. Detta kan leda till att kunden mister förtroendet för nätverket. Han 

menar därför att det är viktigt att arbeta för att så många aktörer som möjligt ska välja att 

vara en del av samarbetet. Vidare anser han att det behövs gemensamma aktiviteter 

mellan medlemmarna i gruppen för att därmed stärka sammanhållningen och känslan av 

att de arbetar mot samma mål. 

 Turismgruppens arbete med extern marknadsföring syftar till att locka turister till 

Kristinehamns kommun. Intervjuerna har visat att det är främst inom detta område som 

gruppen är verksam. En interaktiv marknadsföring sker mellan kund och företagare när 

turister kommit till destinationen. Denna marknadsföring har inte samma starka koppling 

till Turismgruppen, utan handlar mer om individuella möten. Om en företagare däremot 

hänvisar kunden till andra aktörer är det viktigt att denne har kunskap om andra 

verksamheter och då får nätverket en större betydelse. Detta eftersom nätverket genererar 

kunskap om gruppens olika aktörer till andra medlemmar. Denna kunskap sprids inom 

gruppen genom den interna marknadsföringen. Den interna marknadsföringen är även 

viktig på grund av turistproduktens komplexitet och det behov av samarbete som finns. 

Ashworth och Goodall (1994) beskriver detta fenomen i sin teori om att markandsföring 

av en destination sker på olika nivåer.  
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Flera av intervjuundersökningens respondenter menar att samarbete med andra 

företag är mycket viktigt då det medför att företagen kan genomföra arbeten som de inte 

klarar på egen hand. Intendenten för Kristinehamns Konstmuseum menar att samarbetet 

inom Turismgruppen ger en möjlighet att gemensamt sprida information och använda 

vissa marknadsföringskanaler till en förhållandevis liten summa pengar. Företagarna anser 

också att de blir starka tillsammans, vilket bland andra tävlingsledaren för Adventure Race 

påpekar. Teoretiskt stärks detta resonemang av Dalsgaard och Bendix (1998) som menar 

att utgångspunkten i nätverkssynsättet är att vid samarbete uppnås något som är större än 

vid ett enskilt arbete. Styrelseordförande i Rederiaktiebolaget Bojorten anser att den 

största fördelen med samarbete är att utbudet av turistprodukter breddas och fler 

människor får möjlighet att hitta något som tillfredsställer deras önskemål. Han får 

medhåll från Hotell Frödings ägare som menar att samarbete gör att fler turister kommer 

till kommunen vilket gynnar hela turismnäringen. Rederiaktiebolaget Bojortens 

representant ser dock en risk i att företag som ingår samarbeten kanske spenderar pengar 

på ett projekt som i slutändan inte ger någon effekt.  

 

5.2.1 Nätverksorganisationens kännetecken 

Turismgruppens organisering överensstämmer med hur Dalsgaard och Bendix (1998) 

beskriver en nätverksorganisation.  

 

1. Värdegrundlag: Turismgruppens värdegrundlag utgörs av det gemensamma målet att 

locka turister till destinationen. Det handlar också om hur gruppens praktiska arbete 

genomförs och intervjuerna har visat att gruppens deltagare har samma uppfattning 

om hur gruppen fungerar, vilket bekräftar teorin om den gemensamma värdegrundens 

betydelse.     

 

2. Decentralisering: Turismgruppen är organiserad genom att företagen, som kan ses som 

mindre, självständiga enheter, är sammanbundna till en enhet. Alla deltagare i 

Turismgruppen ses som viktiga för nätverket, vilket gör att alla får ett visst ansvar och 

inflytande över att gruppen utvecklas på bästa sätt. Samtidigt är gruppen väl 

organiserad med Turistbyrån som sammankallande.  
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3. Sammansatta ledarroller: Turistbyrån, som är sammankallande, kan uppfattas som 

ledaren över Turismgruppen. Dess roll är dock endast att samordna arbetet och 

ansvara för att alla deltagare får del av den information som gruppen ska förmedla. 

Turistbyråns position är inte överordnad de andra deltagarna och gruppens möten är 

informella och alla deltagare får komma till tals. Gruppens möten förläggs till 

deltagarnas olika anläggningar för att alla ska få en inblick i varandras verksamheter.  

 

4. Flexibla organisatoriska gränser: Att ingå i Turismgruppen är frivilligt och deltagarna 

väljer själva när de går med i eller går ur gruppen. Gruppens möten är inte 

obligatoriska för de befintliga medlemmarna utan de väljer själva när de ska delta. 

Detta medför att Turismgruppens gränser ständigt förändras. Organisationen kan 

även ses som öppen då gruppens medlemmar är beroende av aktörer utanför 

samarbetet för utbyte av information och kunskap.  

 

5. Hög grad av inbördes beroende: Medlemmarna i Turismgruppen är beroende av varandra 

på samma sätt som de är beroende av externa aktörer.  

 

6. Genomskinlighet: All information om Turismgruppen och dess verksamhet är 

offentlig och därmed tillgänglig för alla medlemmar men också för externa parter, 

exempelvis kunderna.   

 

5.2.2 Imaginära organisationer 

Turismgruppen är ett bra exempel på en imaginär organisation. Medlemmarna i gruppen 

har visat sig vara ömsesidigt beroende av varandra och det marknadsföringsarbete som 

utförs i gruppen är svårt för de enskilda företagen att åstadkomma på egen hand. 

Intendenten på Turistbyrån anser bland annat att det är en nödvändighet för 

turismföretagen att samarbeta i marknadsföringsfrågor för att kunna bli större och 

starkare. I Turismgruppen är Turistbyrån sammankallande och intendenten på 

Turistbyrån menar att Turistbyråns uppgift är att informera medlemmarna i gruppen och 

samordna aktiviteterna. Intendenten på Kristinehamns Konstmuseum påpekar betydelsen 

av att det finns någon i nätverket som har möjlighet att arbeta med samordning. Detta 

bekräftas av Dalsgaard och Bendix (1998) som menar att den inre kärnan i en imaginär 
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organisation utgörs av en viss person eller grupp som driver organisationen framåt, och 

Elbe (2003) påpekar att inom destinationsmarknadsföringen utgörs oftast den 

samordnande aktören av en turistorganisation. Dess syfte är att samordna och informera 

de andra aktörerna. Undersökningens resultat visar alltså att det är viktigt att det finns 

någon som ansvarar för att hålla ihop nätverket och att det är extra viktigt inom 

turismnäringen eftersom den främst består av små företag. Dessa företags finansiella och 

personliga resurser kan göra det svårt för företagen att själva samordna nätverket. Bland 

de undersökta företagen har det visat sig att de personliga resurserna, då främst de 

tidsmässiga, hos de mindre företagen gör det svårt att överhuvudtaget delta i nätverkets 

aktiviteter, vilket ännu mer ökar behovet av en samordnare.  

 

5.2.3 Att samarbeta i nätverk 

Resultatet av våra intervjuer har visat att Turismgruppens medlemmar överensstämmer 

med Dalsgaard och Bendix (1998) beskrivning av en nätverksmedarbetare. Samtliga 

medlemmar ser positivt på samarbete och tycker att det är viktigt, även om de inte alltid 

har tid att delta i gruppens aktiviteter i den utsträckning de skulle vilja. Flera av 

respondenterna påpekar betydelsen av kontakt mellan företag i branschen och det är 

genom denna kontakt som medlemmarna kan inhämta och leverera kunskap. Intendenten 

på Kristinehamns Konstmuseum nämner exempelvis möjligheten att träffa andra 

företagare inom turismnäringen som en av fördelarna med att samarbeta. Ingen av 

respondenterna upplever någon konkurrens bland de företag de samarbetar med. Hotell 

Fröding är den enda verksamheten bland respondenterna som menar att det över huvud 

taget är någon konkurrens bland turismföretagen i kommunen. De konkurrenter som 

Hotell Fröding anser att de har är andra hotell i Kristinehamn och konkurrensen är då 

främst prismässig. Ägaren av Picassouddens Café påpekar att det finns många andra 

caféer i närheten av hennes café och menar att hon kanske därför bör uppleva en viss 

konkurrens, vilket hon idag dock inte gör. Detta visar på att det främst är företag inom 

samma kategori som konkurrerar med varandra. Majoriteten av respondenterna upplever 

dock ingen konkurrens utan ser de andra turismverksamheterna i kommunen som ett 

komplement till den egna verksamheten. Anledningen till att företagen upplever 

konkurrenterna som komplement beror på att dessa anses ha andra inriktningar på sin 

verksamhet än vad de undersökta företagen har. Därför passar deras erbjudanden olika 
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gäster, vilket minskar konkurrensen. Turistintendenten på Turistbyrån har inte samma 

bild av konkurrensen inom kommunen som företagen har då hon tror att företagarna kan 

uppleva konkurrensen som hård. Hon menar vidare att en viss konkurrens är positiv och 

nödvändig för att företagen ska kunna utvecklas. Vi menar att upplevelsen av 

konkurrensen som låg också kan bero på ett litet antal turismföretag i förhållande till 

antalet turister som besöker destinationen. Detta är dock inget vi kan bekräfta utifrån den 

gjorda undersökningen. Det faktum att de olika aktörerna inte upplever någon konkurrens 

motsäger Hägg och Johanssons (1982) teori om att nätverket innehåller både samarbete 

och konkurrens.  

 Företagen värderar vanligtvis samarbete väldigt högt och vid de tillfällen de inte kan 

tillfredsställa kundernas behov eller inte kan ta emot fler gäster hänvisar de till andra 

företag. Tävlingsledaren för Adventure Race påpekar bland annat samarbetets betydelse 

och menar att han hellre samarbetar för mycket än för lite. Anledningen till att 

turismföretagen valt att samarbeta i nätverk är främst de kostnadsfördelar som uppnås vid 

samarbete, men också för att kunna erbjuda en helhet och därmed den totala 

turistprodukten, till exempel genom paketerbjudanden. Undersökningen visar att det 

nätverk av företag som Turismgruppen består av skulle kunna ersättas av ett annat 

liknande samarbete. Intendenten på Kristinehamns Konstmuseum menar vidare att 

företagen eftersträvar nätverket i sig och därmed inte just Turismgruppen. Också 

Dalsgaard och Bendix (1998) menar att företag i nätverk är ömsesidigt beroende av 

varandra och den helhet som bildas är det de är intresserade av och strävar efter att 

uppnå. Slutligen anser intendenten på Turistbyrån att samarbete är viktigt och att 

företagen är starka tillsammans men bara om alla parter har förståelse för samarbetets 

betydelse.  
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6 AVSLUTNING 
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som vi kommit fram till efter den 
genomförda undersökningen, vilket innebär att vi ger svar på våra inledande 
frågeställningar och säkerställer att vi har uppnått vårt syfte. Vi har valt att dela upp 
slutsatserna i två delar; fördelar och nackdelar samt konkurrens. Kapitlet avslutas 
med en presentation av våra förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Slutsatser 
Då slutsatserna bland annat syftar till att besvara våra frågeställningar har vi valt att 

upprepa dem i detta kapitel. Detta för att tydliggöra kopplingen mellan uppsatsens olika 

delar och därmed förenkla för läsaren. 

• Vilka fördelar respektive nackdelar anser turismföretagen att det finns med 

marknadsföring i nätverk? 

• Hur upplever turismföretagen konkurrensen på destinationen? 

• Hur hanterar turismföretagen problematiken med samarbete kontra konkurrens? 

 

För att säkerställa att vi uppnått studiens syfte väljer vi att även återge detta. 

 

”Uppsatsens syfte är att undersöka och öka förståelsen för betydelsen av att 

samarbeta i nätverk i marknadsföringsfrågor inom turismnäringen och den 

problematik som kan uppstå vid samarbete kontra konkurrens.”    

 

6.1.1 Fördelar och nackdelar  

Alla marknadsföringsnätverk inom turismnäringen syftar till att underlätta 

marknadsföringen och locka turister till destinationen. De fördelar som turismföretagarna 

upplever med samarbete är möjligheten att erbjuda kunderna en helhet, alltså att kunna 

marknadsföra destinationen som en enda turistprodukt. Detta innebär också att utbudet 

av turistprodukter breddas och säkerställer att flera kunder får sina behov tillfredsställda.  

En annan fördel är att turismföretagarna genom samarbete kan få kunskap och 

information om varandra och även möjligheten att träffa andra aktörer inom samma 

bransch. Det ger även företagarna möjlighet att ta del av information om nyheter och 

liknande som sker inom turismnäringen i kommunen. De kostnadsfördelar som 
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samarbete i marknadsföringsfrågor medför anses vara en av de största anledningarna till 

att företagarna arbetar i nätverk. Detta ger möjlighet att gemensamt sprida information 

och använda vissa marknadsföringskanaler till en förhållandevis liten summa pengar. 

Sammanfattningsvis menar företagarna att de blir starka tillsammans. 

 Turismföretagarna ser  inga direkta nackdelar med att gemensamt arbeta med 

marknadsföring. De anser dock att det finns vissa risker med att samarbeta. En av dessa 

är att den gemensamma marknadsföringen av en destination kan bli för standardiserad 

och styrd och därmed medföra att samtliga samarbetspartners inte får lika stor nytta av 

kampanjen. Detta kan i värsta fall innebära att företaget betalar för ett projekt som i 

slutändan inte har någon effekt för dem. Det finns även en risk med att placera alla 

aktörer under samma kostym eftersom detta kan leda till att den enskilda aktören förlorar 

sin unikhet. I och med svårigheten att skapa ett heltäckande nätverk finns en risk att det 

nätverk som ändå finns upplevs som mindre trovärdigt av konsumenterna då vissa aktörer 

saknas. En anledning till att vissa aktörer väljer att inte ingå i olika samarbeten är att de 

inte anser sig ha tid till detta. Detta kan bero på att turismföretag generellt är små och 

därför inte har tillräckligt med personliga resurser att avsätta för samarbeten. En nackdel 

kan därför vara att det tar för mycket tid att delta i nätverkets aktiviteter, även om detta 

endast indirekt har uttryckts av våra respondenter. Turismföretagarna är trots de 

nackdelar och risker som finns positivt inställda till att samarbeta i marknadsföringsfrågor 

och anser därmed att fördelarna överväger nackdelarna. Många anser att samarbete är 

viktigt och en förutsättning för att effektivisera marknadsföringen.   

 

6.1.2 Konkurrens 

Turismföretagen i Kristinehamns kommun upplever ingen konkurrens bland de företag 

som de samarbetar med. Samtliga företag, förutom Hotell Fröding, ser inte heller någon  

konkurrens bland de övriga turismföretagen i kommunen. Den konkurrens som Hotell 

Fröding upplever är främst en prismässig konkurrens bland hotellen i kommunen. Vi tror 

att anledningen till att de är de enda som upplever konkurrens är att de bedriver en 

verksamhet som är svår att särskilja från andra liknande verksamheter. Det kan också 

bero på att verksamheten bedrivs på en marknad där det finns stora aktörer vilket kan öka 

konkurrensen på marknaden.  
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 Vi tror att respondenterna inte upplever någon konkurrens på grund av att de 

befinner sig inom en växande marknad där det finns plats för alla aktörer att växa och 

utvecklas. Detta innebär att i dagsläget är antalet turister som besöker destinationen och  

antalet aktörer på en jämn nivå.  Att företagen inte upplever någon konkurrens gör att de 

heller inte upplever någon problematik med samarbete kontra konkurrens. Den marknad 

de är verksamma på kan dock inte växa i all evighet vilket innebär att när marknaden 

stagnerar kommer konkurrensen att hårdna. Detta kan göra att denna problematik 

uppstår och företagen ställs inför nya utmaningar.  

 

6.2 Framtida forskning  

Vår studie har visat att endast ett fåtal av respondenterna upplevde en skillnad i att 

marknadsföra en tjänst i jämförelse med en vara. Många teoretiker menar dock att denna 

skillnad är väsentlig. Att undersöka varför teoretiker och praktiker inte har samma 

uppfattning inom detta område anser vi vara ett intressant ämne för framtida studier.   

 På grund av våra begränsade tidsresurser har vi endast haft möjlighet att undersöka 

marknadsföring i nätverk ur ett producentperspektiv. Vi anser att det skulle vara 

intressant att undersöka detta fenomen också ur ett konsumentperspektiv, vilket skulle 

kunna ge en djupare förståelse för samarbetets betydelse.  
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 I 

Bilaga 1 Intervjuguide - Företag 
 

• Beskriv kort er verksamhet 
 

Marknadsföring 
• Anser ni att det är någon skillnad i att marknadsföra en tjänst till skillnad från en 

vara? 
 
• Hur marknadsför ni er? 

o Vilken typ av marknadsföring anser ni är viktigast för er?  
(Annonsering, Sales Promotion, PR, Direktmarknadsföring, Personlig 
försäljning) 

o Vad är viktigt att framhäva i marknadsföringen? Vilka aspekter vill ni 
förmedla? 

 
• Vilka samarbeten har ni med andra företag och organisationer inom 

marknadsföring? 
o Varför har ni valt att ingå dessa samarbeten? 
o Varför har ni valt att inte ingå i något samarbete? 

 
Nätverk 

• Vilka för- och nackdelar anser ni att det finns med att samarbeta inom 
marknadsföringsfrågor? 

 
• Upplever ni någon konkurrens från företag som ni samarbetar med? 

o Hur hanterar ni denna konkurrens? 
 

• Hur ser ni på problematiken med samarbete kontra konkurrens? 
 
 

Turismgruppen 
• Vad gör Turismgruppen och vad är dess syfte? 

 
• Hur är Turismgruppen organiserad? 

 
• Finns det någon utpräglad ledare inom Turismgruppen? 

 
• Varför valde ni att ingå i Turismgruppen? 

 
• Hur upplever ni att det är att vara medlem i Turismgruppen? 

 
 

• Övrigt? 
 
 



 II

Bilaga 2 Intervjuguide - Turistbyrån 
 

• Vad har Turistbyrån för arbetsuppgifter? 
 

Marknadsföring 
• Anser ni att det är någon skillnad i att marknadsföra en tjänst till skillnad från en 

vara?  
 

• Hur arbetar man för att marknadsföra Kristinehamn som en destination?  
o Finns det några samarbeten inom marknadsföring? Vilka? 
o Vilken typ av marknadsföring anser ni är viktigast för Kristinehamn? 

(Annonsering, Sales Promotion, PR, Direktmarknadsföring, Personlig 
försäljning) 

o Vad är viktigt att framhäva i marknadsföringen? Vilka aspekter vill ni 
förmedla? 

 
Nätverk 

• Varför tror ni att företag och organisationer väljer att samarbeta inom 
marknadsföringen? 

o Vilka för- och nackdelar anser ni att det finns med att samarbeta inom 
marknadsföringsfrågor? 

 
• Upplever ni att det är hård konkurrens bland turismföretagen i kommunen? 

 
Turismgruppen 
• Vad gör Turismgruppen och vad är dess syfte? 

 
• Hur är Turismgruppen organiserad? 

 
• Finns det någon utpräglad ledare inom Turismgruppen? 

 
• Varför tror ni att företagen väljer att ingå i Turismgruppen? 

 
 

• Övrigt? 
 
 


