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Background: A way for corporations to develop and become stronger can be through 
collaboration. More and more corporations understand the importance of collaboration to be 
able to reach the tourists and become more competitive. In the tourism business collaboration 
is seen as a necessity to become more attractive and competitive. It is important to consider 
the significance of what one get from the results from collaboration. If so a partnership and 
closeness can be created between those involved in the process of collaboration.  
 

Question: What forms of collaboration occur in the tourism industry? 
 

Purpose: The intention with this paper is to do an inventory of forms of collaboration in the 
tourism industry through case studies on three regionally important corporations. We have 
studied Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB to see how they 
collaborate around their corporation and what the purpose of their collaboration is. 
 

Method: We have chosen to do three case studies on Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket 
and Ölands Turist AB. We have used a qualitative method with an inductive approach. We 
have used a hermeneutical perception of knowledge to interpret the material we have 
collected. We have collected data through interviews, literature, websites and scientific 
articles. 
 

Results and conclusions: Collaboration is a necessity in the tourism industry according to 
many of our informants. Collaboration can be described as participants who are working 
towards a mutual goal and are sharing each others recourses. Collaboration can happen 
through different forms such as partnerships, networks and projects. A big part of 
collaboration is trust and human relationships, which can make collaboration difficult. The 
reason for collaboration can be to develop the corporation, become more competitive and to 
have joint marketing. The main purpose of collaboration is to together attract more tourists to 
the region. 
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Författare: Anna Persson, Elna Hägglund och Hanna Karlsson 

 

Handledare: Hans Wessblad 

 

Bakgrund: Ett sätt för en verksamhet att utvecklas och bli starkare kan vara genom 
samverkan. Det blir alltfler aktörer som förstår vikten av att samverka för att nå ut till 
turisterna och bli mer konkurrenskraftiga. Inom turismbranschen ses samverkan som en 
nödvändighet för att bli mer attraktiv och konkurrenskraftig. Det är viktigt att ta hänsyn till 
betydelsen av det man får ut av samverkan, då det kan skapas en gemenskap och närhet 
mellan de inblandade parterna i samverkansprocessen.  
 

Frågeställning: Vilka typer av samverkansformer förekommer i turismnäringen?  
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att inventera samverkansformer inom turismnäringen genom 
fallstudier av tre regionalt viktiga verksamheter. Vi har studerat Astrid Lindgrens Värld, AB 
Glasriket och Ölands Turist AB för att komma fram till hur dessa samverkar runt sin egen 
verksamhet samt vad syftet med deras samverkan är.  
 

Metod: Vi har valt att göra tre fallstudier på Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och 
Ölands Turist AB. Vi har utgått från en kvalitativ metod med en induktiv ansats. För att tolka 
det insamlade materialet har vi använt oss av en hermeneutisk kunskapssyn. De data vi samlat 
in har gjorts genom intervjuer, litteratur, hemsidor och vetenskapliga artiklar. 
 

Resultat och slutsatser: Samverkan inom turismbranschen är en nödvändighet enligt många 
av våra informanter. Det kan beskrivas som att aktörer samarbetar kring ett gemensamt mål 
och drar nytta av varandra. Samverkan kan ske genom olika former såsom partnerskap, 
nätverk och projekt. Samverkan handlar till stor del om tillit och mänskliga relationer, något 
som gör att det kan vara svårt att samverka. En anledning till samverkan kan vara att utveckla 
verksamheten, bli mer konkurrenskraftiga samt gemensam marknadsföring. Huvudsyftet med 
samverkan är att tillsammans locka fler turister till en region.  
 

Nyckelord: Samverkan, Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket, Ölands Turist AB
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1. Inledning 
 

 

I detta kapitel kommer vi först att ge en bakgrund till uppsatsens ämne för att ge läsaren en 

snabb överblick om vad samverkan är, hur samverkan är viktig för turismbranschen och lite 

om dess historia. Sedan beskrivs den fråga och syfte som ligger till grund för uppsatsen. Vi 

kommer även att presentera de verksamheter vi valt att göra fallstudie på samt en disposition 

av uppsatsen. 

 
 

1.1 Bakgrund 

 

Turismbranschen är en bransch som blir allt större och lockar fler och fler människor till olika 
destinationer världen över. Turismen i Sverige domineras av inhemsk turism och svenskarna 
ses som ett ”resande folk”. En anledning till ökat resande är att vi idag har bättre ekonomi, 

mer tid och ett större intresse för att resa. Genom turismen skapas inkomster och en ökad 
sysselsättning för turismföretag. Det är därför av stor vikt att försöka locka fler turister samt 
att få dem att stanna länge på platsen (Aronsson & Tengling, 2003). Turismnäringen hjälper 
även en region eller en plats att identifiera sig och utveckla ett varumärke för platsen (Hall & 
Williams, 2008). Genom marknadsföring, samverkan och utveckling av turism skapas det 
bättre möjligheter till att locka fler turister, identifiera sig och utvecklas (Aronsson & 
Tengling, 2003). 
 
I och med att näringen växer starkt ökar även intresset från turister vilket leder till en ökad 
konkurrens. Ökningen leder till att aktörerna inom turism behöver söka nya vägar för att 
kunna överleva i branschen (Svensk, 1998). Ett sätt de kan stärka sin verksamhet är genom 
samverkan. Det kan handla om många olika typer av samverkan, det kan bland annat ske på 
olika nivåer såsom lokal, regional eller nationell nivå (Sundin, 2008). Det blir alltfler aktörer 
som förstår vikten av att samverka för att nå ut till turisterna och bli mer konkurrenskraftiga 
(Svensk, 1998). De verksamheter vi valt att undersöka samverkar alltmer för att bli starka och 
mer konkurrenskraftiga (Thaysen1, Sparr2 & Öholm3). Många verksamheter samverkar på 
något sätt för att stärka konkurrenskraften (Unt, 2000). 
 
Samverkan i olika former har funnits under en längre tid. Redan på 1700-talet kom de första 
idéerna från Adam Smith och de utvecklades vidare av David Richardo på 1800-talet. Josef M 
Juran och W Edwards Deming fortsatte att utveckla begreppet samverkan för att skapa 
långvariga relationer. Sedan har begreppet fortsatt att utvecklas och idag handlar det om att 
ligga ett steg före. Det krävs större skicklighet för att hålla samma kvalitet som sina 
konkurrenter (Unt, 2000).  
 
En förutsättning för samverkan är relationer (Thorstensson4) och mycket av samverkan 
bygger på tillit och förtroende (Aronsson & Karlsson, 2001). Samverkan kan användas i 
många olika sammanhang, då det bland annat kan ses som en interaktion mellan 
verksamheter, myndigheter, regioner och kommuner. Det är viktigt att ta hänsyn till värdet av 
det man får ut av samverkan, då det skapas en närhet och gemenskap mellan de berörda 

                                                 
1 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
2 Sparr Kristina, Orrefors Kosta Boda och Åfors Glasbruk, telefonsamtal, 2009-11-10 
3 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
4 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
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parterna under processen. Betydelsen av en välfungerande samverkan är stor då alla aktörer är 
bundna till samverkan och kommunikation med omgivningen (Sundin, 2008).  
 
Inom turismbranschen ses samverkan som en nödvändighet för att utvecklas och bli mer 
attraktivt som turistmål (Svensson1). Enligt Thorstensson2 är Kalmar län en stark 
turistdestination och samverkan ses som en bidragande faktor till utveckling. Det som lockar 
turisterna till regionen är natur, sol och bad samt de främsta besöksmålen såsom Astrid 
Lindgrens Värld, glasbruken i Glasriket, Västervik, Kalmar stadskärna och Öland (Elbe et al. 
2009).  
 
I och med att Astrid Lindgrens Värld, Glasriket, och Öland är tre attraktiva turistmål har vi 
valt att göra fallstudier på Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB för att 
se hur de samverkar.  
 
1.2 Frågeställning 

 
Vilka typer av samverkansformer förekommer i turismnäringen?  
 
1.3 Syfte 

 
Syftet med uppsatsen är att inventera samverkansformer inom turismnäringen genom 
fallstudier av tre regionalt viktiga verksamheter. Vi har studerat Astrid Lindgrens Värld, AB 
Glasriket och Ölands Turist AB för att komma fram till hur dessa samverkar runt sin egen 
verksamhet samt vad syftet med deras samverkan är.  
 
1.4 Presentation av verksamheterna 

 
En av de turistattraktioner vi valt att göra en fallstudie på är Astrid Lindgrens Värld som 
ligger i Vimmerby. Det var även här som Astrid Lindgren en gång föddes (www.alv.se). 
Vimmerby har främst blivit ett besöksmål genom just Astrid Lindgrens Värld (Bergqvist3). 
Temat i Astrid Lindgrens Värld bygger på teater och besökarna får träffa figurerna som Astrid 
Lindgren skrev om i sina böcker. Miljöerna som finns i parken är från några av Astrid 
Lindgrens mest älskade berättelser som till exempel Katthult, Villa Villekulla, 
Bråkmakargatan och Bullerbyn. Att träffa de olika figurerna ger besökarna en möjlighet att 
kliva in i berättelserna och de möts även av omkring femtio rollfigurer varje dag som gestaltas 
av skådespelare. Alla miljöer har skapats efter Astrid Lindgrens anda (www.alv.se). Enligt 
VD:n för Astrid Lindgrens Värld är parken unik i det avseendet att de arbetar med en fysisk 
människas författargärning och livsverk. Samtidigt behöver de tänka på det i utvecklingen av 
parken därför att de gör en turistupplevelse och en besöksattraktion av Astrid Lindgrens 
livsverk (Ahlerup4). 
 

Det var år 1981 som grunden lades till Astrid Lindgrens Värld. Det var då tre familjer i 
Vimmerby som började bygga olika lekstugor som var inspirerade av Astrid Lindgrens sagor. 
Den första miljön de byggde var Katthult och fram till år 1986 byggdes även Bullerbyn, 
Mattisborgen och Junibacken (www.alv.se). Efter grundandet har parken fortsatt att utvecklas 

                                                 
1 Svensson Kicki, Näringslivsutvecklare på Uppvidinge kommun, e-mail, 2009-11-11 
2 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Bergqvist Birgitta, Vimmerby Turism & Näringsliv AB, Vimmerby kommun, e-mail 2009-11-19 
4 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 

http://www.alv.se/
http://www.alv.se/
http://www.alv.se/
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och under varje år besöker omkring 445 000 turister parken. Av turisterna är ungefär 30 
procent utländska turister varav de flesta kommer från Danmark och Tyskland (Ahlerup1). 
 
Nästa turistiska verksamhet som uppsatsen behandlar är Glasriket som är ett område i 
sydöstra Småland som består av 14 stycken glasbruk. Det är fyra kommuner, Emmaboda, 
Lessebo, Nybro och Uppvidinge som ingår i Glasriket och det sträcker sig över två län, 
Kalmar län och Kronobergs län. Glasriket besöks av ungefär 1,3 miljoner besökare varje år, 
varav 70 procent är svenskar och 30 procent internationella turister (Thaysen2). 
 
Tillverkningen av glas tog sin början i Sverige under 1500-talet. Till en början skedde 
tillverkningen endast i Stockholm av glasblåsare från Europa som bjöds in av Gustav Vasa. Så 
småningom spred sig hantverket ut i landet och flera glasbruk grundades (www.glasriket.se). 
År 1742 anlades Kosta glasbruk, det första i området, efter att landshövdingarna i Kalmar och 
Växjö fått i uppdrag av kung Fredrik I att starta det som ett sätt att stärka näringslivet i landet 
som då var svagt (Carlsson et al. 2007). Småland hade goda förutsättningar med många sjöar 
och stora skogar som försåg glasbruken med råvaror i form av ved att elda ugnarna med och 
sand från sjöbotten som omvandlades till glas (www.glasriket.se). Det fanns även gott om 
arbetskraft och vattenkraft i området (Carlsson et al. 2007). De goda förutsättningarna gjorde 
att glasbruken kunde växa fram i Småland under 1700-talet (www.glasriket.se). Under slutet 
av 1800-talet grundlades cirka 50 hyttor i det område som senare skulle komma att benämnas 
Glasriket (Carlsson et al. 2007). Vid 1900-talets början fanns det i regionen ett hundratal 
glasbruk (www.glasriket.se).  
 
Den tredje verksamheten uppsatsen behandlar är Ölands Turist AB och Öland. Öland tillhör 
ett av de populäraste resmålen i Sverige. Hela ön bjuder på olika utflyktsmål och sevärdheter. 
Ölands Turist AB är bolaget som har ansvaret för den öländska turismen då de är Ölands 
officiella turistorganisation. Ölands Turist AB startade upp sin verksamhet i mars 1982 och 
det ägs idag av Visit Öland AB och Ölands kommunalförbund. Deras mål är att locka turister 
till Öland och att utveckla destinationen till en upplevelseö för utvalda målgrupper. Ölands 
Turist AB har visionen att vara ett av landets ledande destinationsutvecklingsbolag 
(www.olandsturist.se). 
 

”Målet och uppdraget för bolagets ägare och näringen på Öland är att 

marknadsföra och positionera destinationen Öland från en semesterö på sommaren till en 

upplevelseö i internationell toppklass hela året.” (www.olandsturist.se)  
 

Förutom att marknadsföra den öländska turismen har Ölands Turist AB även ansvar för att 
göra Öland till ett starkt varumärke i Sverige och även i övriga världen. De ska bidra till att 
utveckla näringslivet på Öland, leverera turistinformation samt erbjuda paketlösningar till 
turisterna. Ett annat viktigt område som Ölands Turist AB lägger fokus på är också att arbeta 
med samverkan på lokal, regional och nationell nivå (www.olandsturist.se). En samverkan 
som sker mellan Ölands Turist AB, AB Glasriket samt Destination Kalmar AB är projektet 
Visit South East Sweden som är en gemensam plattform för bland annat bokning. 
Bokningsplattformen har fått namnet visitse.se (Öholm3). 
 
En annan typ av samverkan på Öland är Ölands skördefest som är en festival som arrangeras i 
slutet av september där runt 300 000 besökare kommer till Öland för att ta del av skördetiden. 
                                                 
1 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
2 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 

http://www.glasriket.se/
http://www.glastiket.se/
http://www.glasriket.se/
http://www.glasriket.se/
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Ett syfte med Ölands Skördefest är att skapa en ”ny säsong” (Areskough1). Öholm2 anser att 
idén och tanken till att samla olika aktörer på Öland är ett bra initiativ. Det har gett en bredd 
till det turistiska perspektivet utifrån både konst, kultur och jordbruksproduktion.   
 
Samordningen av den regionala turismen i den region Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och 
Öland ligger beläget i sker genom en samverkan mellan kommunernas turismansvariga samt 
Regionförbundet i Kalmar län (Ekebjär3). Regionförbundets arbete handlar bland annat om 
projektledning, hantering av EU-projekt och affärsutveckling. Under de tre senaste åren har de 
även fått mer ekonomiska resurser för att marknadsföra länet. Detta görs i ett projekt som kallas 
Projekt Vinst där syftet är att locka besökare och få dem att stanna så länge som möjligt och 
därmed ge ekonomisk vinning till verksamheterna i regionen (Thorstensson4). 
 

1.5 Disposition 

 
Först i denna uppsats kommer ett inledningskapitel och efter det ett metodkapitel. Vi har 
utfört intervjuer som ligger till grund för uppsatsen. Efter genomförandet av dessa intervjuer 
har vi fått fram ämnen som vi kommer att presentera i delkapitel. Första delkapitlet behandlar 
samverkan och informanternas syn på samverkan, samt samverkan mellan kommuner. 
Nästkommande kapitel behandlar syftet med samverkan, marknadsföring och varumärken. I 
det tredje delkapitlet redogör vi för olika former av samverkan där partnerskap, projekt och 
nätverk beskrivs. Nästa kapitel handlar om mänskliga relationer och tillit som är en viktig del 
i en samverkan. Kapitlet avslutas med att beskriva framtid och utveckling när det gäller 
verksamheternas samverkan och vad de tror om framtiden. I det sista kapitlet i uppsatsen 
beskriver vi de slutsatser som vi kommit fram till under studiens gång.  

                                                 
1 Areskough Jörgen, Ölands Skördefest, personlig intervju, 2009-11-19 
2 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
3 Ekebjär Karin, Affärsutvecklare inom besöksnäringen, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
4 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 
 
 

I detta kapitel kommer vi att ta upp de olika vetenskapliga utgångspunkter som ligger till 

grund för vår studie. Vi kommer att beskriva undersökningens tillvägagångssätt och beskriva 

de olika val vi gjort under uppsatsens gång. 

 
 
2.1 Angreppssätt - Induktion 

 

Vi har utgått från en induktiv ansats då vi iakttagit vilka samverkansformer som förekommer 
inom turismnäringen och därefter har vi formulerat materialet i olika teorier. Beroende på vad 
syftet är att undersöka kan vi utgå från antingen en deduktiv eller induktiv ansats. Deduktion 
utgår från teorier och induktion från empirin (Alvesson & Sköldberg, 2008). Deduktion kallas 
även bevisandets väg och induktion upptäcktens väg. Vårt empiriska underlag har vi fått fram 
genom intervjuer. Målet för denna typ av forskningsprocess där vi utgår från en induktiv 
ansats är att få fram en teoretisk uppfattning av det som studeras (Holme & Solvang, 1997). 
 
Den induktiva ansatsen utgår från många enskilda fall och menar att om det finns ett samband 
mellan fallen kan olika generaliseringar dras utefter det. Det kan ses som en aning riskfyllt då 
det utefter ett antal enskildheter kan dras olika sanningar. Olika slutsatser kan dras om att 
olika saker kommer att hända om och om igen och det blir analysen. Induktion bildar ett 
helhetsmönster och det blir en förklaring av data (Alvesson & Sköldberg, 2008). Induktion 
och kvalitativ metod är ofta förknippade med varandra därför att den kvalitativa metoden är 
relativt öppen för ny data (Jacobsen, 2002). Åsberg (2001) däremot menar att induktion och 
kvalitativ data inte kan kopplas till varandra. Det beror på att induktion får andra 
konsekvenser och har därför ingen betydelse vilka data som används vid en induktiv ansats.  
 
2.2 Fallstudie 

 
I vår undersökning har vi valt att göra fallstudier på Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och 
Ölands Turist AB. En fallstudie innebär att en undersökning görs på en avgränsad grupp. 
Fallet som undersöks kan vara en organisation, situation eller individer. Undersökningen kan 
även innehålla fler fallstudier än en vilket vi har valt att utgå ifrån då vi undersöker tre olika 
verksamheter. Genom att undersöka mer än ett fall kan verklighetsuppfattningen bli större 
(Patel & Davidson, 2003). Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006) menar att det är till fördel att 
undersöka många fall. De menar även att genom att använda sig av minst två fall gör det 
möjligt att göra jämförelser mellan fallen. Vi har som avsikt att göra jämförelser mellan våra 
tre verksamheter. Dock kan valet av fler fallstudier leda till att det läggs mindre tid på varje 
enskilt fall på grund av tidsbegränsning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Vi har valt att 
undersöka tre olika verksamheter just för att kunna se likheter samt skillnader när det gäller 
verksamheternas samverkan. Alla tre är dock någon form av turismföretag men har olika 
inriktningar på sina verksamheter och är olika attraktioner i sig. Verksamheterna ser även 
olika ut när det gäller geografisk spridning. AB Glasriket finns beläget i fyra kommuner, på 
Öland finns det två kommuner och Astrid Lindgrens Värld ligger beläget i en kommun. Syftet 
med att välja flera fall kan även ofta vara för att kunna förklara orsaker till olika fenomen 
(Jacobsen, 2002), vilket i vårt fall kan vara att vi undersökt tre olika fall för att kunna se vilka 
olika samverkansformer de använder sig av beroende på vilken verksamhet eller attraktion de 
är.   
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Eftersom de tre verksamheterna vi valt att göra en fallstudie på ligger belägna i Kalmar län 
har vi valt att göra intervjuer med Regionförbundet i Kalmar län för att få deras syn på 
samverkan kring de tre verksamheterna. Det var även från Regionförbundet vi fick 
informationen om att Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland är några av de mest 
populära besöksmålen i länet och därför valde vi att fördjupa oss i dem. Eftersom vi valt att 
inventera och därmed beskriva de tre verksamheternas samverkan kommer vi inte att gå 
närmare in på andra former av samverkan. Även om det finns flera samverkansformer inom 
turismbranschen behandlar vi de som framkommit i vår undersökning. Eftersom syftet med 
uppsatsen är att studera samverkansformer inom turismnäringen anser vi att våra tre valda fall 
får representera turismbranschen och vilka samverkansformer som kan förekomma inom 
turismnäringen. 
 
Det finns flera syften med en fallstudie, det kan exempelvis vara att utveckla en 
helhetsförståelse genom en undersökning eller att utveckla teorier, hypoteser eller begrepp 
utifrån undersökningen (Grønmo, 2006). Det vi strävar efter i den här undersökningen är 
snarare att förstå helheten av vilka samverkansformer som kan användas inom besöksnäringen 
än att utveckla nya begrepp och teorier. 
 
Det vanligaste när det gäller fallstudier är att de bygger på en kvalitativ ansats och det är ofta 
intensiva studier som genererar mycket information om den eller de enheter som 
undersökningen omfattar (Grønmo, 2006). En fallstudie som är kvalitativ inriktad är en bra 
metod när det gäller att tolka och förstå olika händelser genom de data som framkommer i 
undersökningen. Ofta hämtar fallstudien sin logik ifrån olika kvalitativa metoders 
grundsynsätt. Fallstudien går att använda till de flesta olika vetenskapsmetoder, allt från 
intervjuer till test (Merriam, 1994).  
 
2.3 Forskningsansats – Kvalitativ metod 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod är begrepp som kan tolkas på olika sätt. Enligt Åsberg 
(2001) finns det inget som kan kallas för kvantitativ eller kvalitativ metod, utan kvalitativ och 
kvantitativ visar på egenskaper hos olika fenomen som studeras. Resultatet av att studera 
fenomen, som i vårt fall är Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket samt Ölands Turist AB, är 
data. De data kan ses som kvantitativ (siffror) eller kvalitativ (ord). Åsberg (2001) menar att 
endast data kan vara kvalitativ och inte den metod som används för att få fram data, detta 
eftersom sättet eller metoden som data skapas genom inte sker på ett kvalitativt eller 
kvantitativt sätt. Det är alltså egenskaperna hos fenomen som undersöks som kan vara 
kvalitativ eller kvantitativ och inte metoden i sig. Kvalitativ och kvantitativ syftar enbart på 
den information som samlats in, det vill säga de data som belyser fenomen som undersöks 
(Åsberg, 2001).  
 
Vissa andra författare har en annan uppfattning om kvalitativ och kvantitativ metod då de 
menar att kvalitativ och kvantitativ metod är förekommande. Denscombe (2000) menar 
exempelvis att en kvalitativ metod innebär att vi omvandlar det insamlade materialet till 
skrivna ord. Den kvalitativa metoden sammankopplas ofta med olika typer av beskrivningar 
av händelser eller människor. Forskningen inom en kvalitativ metod är ofta småskaliga studier 
vilket innebär att den involverar relativt få människor eller situationer. Därmed går det många 
gånger att få en djupare förståelse för fenomenet som studeras (Denscombe, 2000). Jacobsen 
(2002) menar att en kvantitativ metod kan användas och kännetecknas av att siffror och 
storlek används på fenomen. Den rena kvalitativa metoden kan tillämpas genom ett öppet 
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samtal mellan informanter och den som undersöker om ett visst ämne. Öppenhet kan vara ett 
ord som beskriver den kvalitativa ansatsen därför att forskaren bestämt sig för vad som ska 
undersökas. Sedan är det informanterna som bestämmer vilken data forskaren får eftersom 
forskaren inte tvingar informanterna till svar genom givna svarsalternativ. Öppenheten medför 
även att svaren ofta blir giltiga eftersom forskaren får fram den riktiga förståelsen av det som 
undersöks. Under tiden som insamling av data sker analyseras den och utifrån analysen kan 
datainsamlingen ändras under tiden. De data som framkommer genom en kvalitativ metod är 
oftast konstruerade i meningar och det forskaren vill förmedla är vad människor gör och vad 
som ligger till grund för handlingarna (Jacobsen, 2002). 
 
Vi anser att det Åsberg (2001) menar är intressant och att det stämmer. Samtidigt är 
exempelvis Jacobsens (2002) och Denscombes (2000) resonemang bra och passar in på vår 
uppsats och fallstudierna vi gjort, därför att vi genomfört studien med en öppenhet där vi haft 
öppna samtal med våra informanter. Vi har också analyserat data under insamlingstiden vilket 
medfört att vi kunnat utveckla samtalet i senare intervjuer. 
 
I vårt fall har vi alltså använt oss av en kvalitativ metod för att se vilka samverkansformer 
som förekommer i de tre verksamheterna. I och med att vi valt att undersöka olika 
samverkansformer inom turismen och lägga fokus på enbart tre fenomen har vi fått en djup 
förståelse för Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket samt Ölands Turist AB och deras 
samverkan. När vi använt oss av en kvalitativ metod har det gett oss en bild av helheten 
gällande vilka samverkansformer som finns inom turismnäringen. Det har också gett oss en 
viss närhet till våra olika källor då vi gjort intervjuer och därmed fått en personlig kontakt 
med informanterna (Holme & Solvang 1997). 
 
Det finns även negativa aspekter när det gäller den kvalitativa metoden. Det kan vara att det 
ofta är tid- och resurskrävande. Bland annat kan intervjuer ta lång tid och då kan antalet 
informanter behövas begränsas. De data som en intervju leder till kan även vara svår att tolka 
eftersom det ger en stor mängd ord som även är ostrukturerade, vilket kan göra det svårt att få 
en klar överblick (Jacobsen, 2002). Vi har i arbetet med uppsatsen fått begränsa antalet 
personliga intervjuer på grund av tid och möjlighet. Materialet har inte varit svårt att tolka 
även om det har varit en stor mängd ostrukturerad text. 
 
2.4 Urval 

 
Eftersom det i kvalitativa undersökningar inte finns som mål att beskriva något generellt eller 
typiskt utan istället beskriva något speciellt eller unikt krävs det att ett urval görs för att få ut 
ett antal informanter. Urvalsprocessen brukar ofta vara att genomgå ett antal steg där det först 
handlar om få en överblick av möjliga informanter. När det finns en klarhet av en hel 
population görs underkategorier. Sedan görs valet av informanter genom olika kriterier, bland 
annat avsikten med undersökningen. I den här undersökningen gjordes urvalet efter den så 
kallade snöbollsmetoden. Metoden handlar om att forskaren är flexibel och börjar med att 
göra en intervju med en informant som är kunnig inom ett större område av det fenomen som 
undersöks (Jacobsen, 2002). Denna informant får föreslå vidare aktörer som kan vara möjliga 
informanter. Informanterna ombeds sedan i sin tur att ge förslag på ytterligare informanter. 
Den här processen pågår till urvalet är tillräckligt omfattande (Grønmo, 2006).  
 
I den här undersökningen började vi med en intervju med Regionförbundet i Kalmar län för 
att få en större bild av de tre verksamheterna vi valt och deras samverkan. Regionförbundet 
fick ge förslag på ytterligare informanter som vi kunde ta kontakt med. De gav bland annat 
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förslag på de olika verksamheternas verkställande direktörer som även de gav oss vidare 
förslag på informanter gällande deras samverkan och nätverk. 

 

2.5 Intervjuer  

 

I fallstudier kan hela eller delar av informationen komma från intervjuer. I de flesta kvalitativa 
fallstudier är huvudsyftet att få ut en specifik information som någon har kunskap om 
(Merriam, 1994). 
 

”En intervju är ett samtal med ett tydligt syfte som vanligen sker mellan två 

personer (men ibland mellan fler) och leds av en person med syftet att samla information. 

Huvudsyftet med en djupgående etnografisk intervju är att lära sig att se världen med den 

personens som intervjuas ögon.” (Ely, 1993:66) 
 

Alla intervjuer i undersökningen var på något sätt formella vilket betyder att de var planerade 
(Ely, 1993). De kan även ses vara informella intervjuer enligt Grønmo (2006) därför att de 
bygger på ett samtal mellan oss och informanterna där oftast varken frågor eller svar är givna 
i förväg. Dock kan det användas en intervjuguide som ger riktlinjer, teman och vissa 
övergripande frågor för intervjuer. Vi har använt oss av en delvis strukturerad intervjuform 
vilket betyder att intervjuerna styrts av ett fåtal frågor utan bestämd ordningsföljd. De delvis 
strukturerade intervjuerna ger oss en bild av fenomenets utveckling, informantens syn på 
världen och idéer (Merriam, 1994).  
  
Den miljö som en intervju utspelas i är viktig för utgången av intervjun. Förhållanden som till 
exempel platsen, tiden, vart intervjun äger rum, förberedelse eller om en bandspelare används 
är faktorer som spelar stor roll. Faktorerna påverkar svaren och samtalet i intervjun (Holme & 
Solvang, 1997). Vid alla personliga intervjuer använde vi oss av en bandspelare för att spela 
in det informanterna sade och för att sedan transkribera samtalet. Vi valde att använda 
bandspelare för att vara säkra på att få med all information som sades under intervjuerna. Vi 
frågade även alla informanter innan intervjuns början om det gick bra att spela in den. Platsen 
för intervjuerna var olika, då det bland annat genomfördes intervjuer på kontor, grupprum och 
på ett café. 
 
Andra intervjuer gjordes via telefon eller e-mail då vi inte hade tid eller möjlighet att träffa 
alla informanter personligen. Vid personliga intervjuer kan data bli mer detaljerad än vid en 
telefon- eller e-mailintervju (Denscombe, 2000). Det går även att få tillgång till kroppsspråk 
och gester från informanterna vid personliga intervjuer. Vid e-mailintervjuer bör forskare och 
informant uttrycka sig väl i skrift då det inte finns någon möjlighet till kroppsspråk och det 
kan bli mindre detaljerade beskrivningar vid en e-mailintervju. Telefonintervjuer kan vara bra 
om informanterna finns geografiskt avlägset och de kan även gå snabbare än en personlig 
intervju (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid våra personliga intervjuer och telefonintervjuer har 
vi fått fram mer detaljerad data än vid e-mailintervjuerna då de gav en större variation i 
utförligheten av svaren. 
  
2.6 Intervjuareffekten  

 

”Intervjuareffekten innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan medverka till 

att intervjuobjektet uppträder mer onormalt.” (Jacobsen, 2002:162) 
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Intervjuareffekten betyder att informanten kan svara olika på frågor som ställs beroende på 
hur deras uppfattning är av forskaren som ställer frågorna vid intervjun. Oftast är det 
intervjuarens ålder, kön samt etniska bakgrund som kan ha effekt på hur informanten svarar, 
mängden information den vill lämna ut samt hur ärliga svaren är. Genom detta påverkas alltså 
informationen utav forskaren själv och dess identitet. Hur stark påverkan blir beror även på 
vem informanten är och vilket eller vilka ämnen som tas upp i intervjun. Forskarens identitet 
kan ha större effekter på informationen om frågorna är personliga eller känsliga. Det kan leda 
till att informanten intar en försvarsställning, vilket kan leda till att den inte svarar som 
förväntat eller ärligt (Denscombe, 2000). De frågor vi ställt och det som diskuterats under 
intervjuerna har inte varit direkt personliga då det enbart gällt verksamheterna. När det gäller 
kön och ålder har informanterna varit av båda könen och varierande åldrar, dock alla äldre än 
oss författare till uppsatsen. Aspekterna verkar inte ha påverkat svaren på de ämnen som 
diskuterats.  
 

När det handlar om mindre undersökningar, som i vårt fall, finns det några linjer för hur 
intervjuareffekten kan minimeras. Vissa faktorer går inte att ändra på, såsom givna 
kännetecken. Det kan exempelvis vara etniskt ursprung, kön, brytning och yrkesstatus, vilket 
är faktorer som inte går att ta bort utan enbart begränsa så långt det är möjligt. Forskaren kan 
vara neutral, punktlig, artig samt försöka bilda en god atmosfär men de personliga 
kännetecknen går inte att ändra på (Denscombe, 2000). Det vi försökt göra vid intervjuerna är 
just att vara neutrala, punktliga och försökt skapa en god atmosfär för att informanterna ska 
kunna svara på bästa möjliga och ärliga sätt.  
 

2.7 Kunskapssyn - Hermeneutik 

 

Vår studie grundar sig på en hermeneutisk kunskapssyn. Hermeneutik är en process där 
forskaren närmar sig empirin i syfte att söka en djupare förståelse för det valda ämnet (Patel 
& Davidson, 2003). Hermeneutik innebär vidare tolkningskonst och tolkningslära, och syftet 
är att förstå olika handlingars mening. Den största vikten läggs på forskarens tolkning av 
verksamheterna som undersökts samt forskarens förförståelse inom hermeneutiken. 
Förförståelsen kan handla om en forskares egna erfarenheter, tidigare forskning, teoretiska 
referensramar och begrepp, förförståelsen finns även med när information tolkas (Grønmo, 
2006). Förförståelsen av det som ska undersökas utvecklas sedan till en helhetsförståelse 
(Patel & Davidson, 2003). Vår förförståelse om det valda ämnet samverkan var att vi hade en 
uppfattning om att samverkan är en viktig del för verksamheterna inom turismbranschen. 
Förförståelsen används sedan som ett underlag för att förstå aktörerna och deras handlingar 
(Kvale, 1997). 
 
Inom hermeneutiken ligger det till stor vikt att kunna tolka de frågor som ställs i en text. 
Syftet är att hitta en gemensam och giltig förståelse av texten. En intervju är ett samtal med 
empirin där samtalet sedan ska kunna tolkas av forskaren. Hermeneutiken blir därför dubbelt 
relevant eftersom det först skapas en text som sedan tolkas och som då kan ses som ett samtal 
med texten (Kvale, 1997). Tolkning av texten använde vi oss av i uppsatsen då vi genomfört 
flera intervjuer följt av en tolkning av materialet som leder till en helhetsförståelse. För att 
förstå en text genom tolkning genomgås en process där enskilda delar bestäms. Denna process 
håller på tills en giltig mening hittas (Kvale, 1997). När en fallstudie är hermeneutisk kan den 
hitta nya betydelser, utvidga läsarens kunskap och även styrka tidigare kunskaper (Merriam 
1994). 
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Inom analyser uppfattas verksamheterna och händelser inom dem som en del av en större 
helhet. Analyserna inom hermeneutik utförs även som en växling mellan en del och en helhet 
samt mellan förståelse och förförståelse. Växlingen mellan del och helhet samt förståelse och 
förförståelse brukar utgöras av en cirkelrörelse med benämningen ”den hermeneutiska 
cirkeln”. Cirkeln betyder att tolkningen sker på olika nivåer vilket innebär att forskaren på en 
nivå siktar på aktörernas tolkningar och på en annan nivå är det forskarens tolkningar som 
betonas med en viss utgångspunkt i helheten och förförståelsen (Grønmo, 2006). Vid vår 
tolkning av det insamlade materialet tolkades de tre verksamheterna som delar av en helhet. 
För att få en uppfattning om vilka samverkansformer det kan finnas inom turismbranschen 
tolkade vi alla tre som en helhet för att se de vanligaste formerna hos de tre.  
 

2.8 Analys och tolkning av intervjuer  

 

Som vi nämnt innan handlar hermeneutiken om att kunna tolka frågor som ställs till en text 
och att syftet är att hitta en giltig och gemensam förståelse för texten. Enligt Kvale (1997) blir 
intervjun ett samtal med empirin som sedan tolkas av oss. Holme & Solvang (1997) menar 
också att informationen bör ordnas i olika grupperingar för att olika källor som behandlar 
samma sak ska hänga samman. På det sättet kan frågeställningen belysas utifrån flera 
aspekter. Därför har vi efter intervjuerna tolkat och analyserat texterna och placerat dem i 
olika kategorier för att kunna finna teorier som stärker kategorierna.  
 
När det gäller analys av texter finns det huvudsakligen två former och det är delanalys och 
helhetsanalys. Görs en delanalys betyder det att utskrifterna av en intervju är en text i sig som 
omfattar olika påståenden som behandlar fenomenet i undersökningen. Påståendena kan sedan 
beskrivas i olika tabeller och utifrån påståendena byggs analysen upp av fenomenet som 
undersöks. Görs istället en helhetsanalys betyder det att man ser helheten av informationen. 
Ett exempel är att intervjuerna får en betydelse när man ser dem i ett sammanhang. Sedan 
väljs olika teman och kategorier ut från intervjutexterna (Holme & Solvang, 1997). Det är 
helhetsanalysen av texterna som vi arbetat med i uppsatsen.  
 
Med tolkning menas att forskaren bestämmer vad källan innehåller, det vill säga att helt enkelt 
analysera vad källan handlar om. Det är inte bara informantens avsikt med informationen som 
är intressant utan även forskarens tolkning av materialet. Målet med tolkning är att kunna se 
en helhet och struktur, vilket leder till att man växlar mellan att se helheten respektive delar av 
den (Holme & Solvang, 1997). 
 

2.9 Källor 

 

Primärkällor är den information forskaren samlar in för första gången, genom exempelvis 
intervjuer eller enkäter. Det vill säga att forskaren hämtar data från en primär 
informationskälla. Den här insamlingen är därför även speciellt gjord för studiens 
frågeställning. Sekundärkällor är en annan typ av information som handlar om att forskaren 
inte samlar data direkt från källan, vilket betyder att sekundärkällor är information som är 
insamlad av någon annan. Insamling av sekundärkällor betyder även att den här informationen 
inte är direkt gjord för studiens frågeställning. När det gäller sekundärkällor är det viktigt att 
vara kritisk till informationen. Hänsyn ska tas till exempelvis vem som samlat in  
informationen och vem som har skrivit den (Jacobsen, 2002). 
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Våra primärkällor är de intervjuer vi genomfört med Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket 
samt Ölands Turist AB och delar av deras nätverk, samt Regionförbundet i Kalmar län. De 
sekundärdata som används i uppsatsen är böcker, vetenskapliga artiklar och hemsidor.  
 

2.10 Källkritik 

 

Vid användandet av olika källor gäller det att vara kritisk mot källorna. Källkritik kan sägas 
ha att göra med en förvrängning av den information som används. Om den som undersöker 
inte studerar verkligheten direkt blir det som tre delar, det vill säga ”verklighet-källa-
forskare”. Det är påtagligt att det kan bli någon form av skevhet på vägen mellan verkligheten 
och den som forskar. De data som finns i källan kan inte enbart användas utan bör genomgå 
en tolkningsprocess. Det är viktigt att tänka på vem det är som är författare till en text och vad 
syftet med texten är. Andra viktiga aspekter när det gäller källkritik är att se när källan har ägt 
rum, det vill säga hur länge sen källan skrevs, eller att se genom hur många led 
sekundärkällans information passerat innan den når källan som ska användas i 
undersökningen (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
 

Innan en viss källa används i undersökningen är det viktigt att göra kritiska värderingar av 
den, den bör även användas på ett professionellt sätt. Grønmo (2006) framhåller fyra olika 
typer av källkritiska värderingar, dessa är: tillgänglighet, relevans, autenticitet samt 
trovärdighet. Tillgängligheten handlar om att en källa som varit till stor vikt för 
undersökningen inte fanns att tillgå, exempelvis en intervjuperson som inte var tillgänglig 
eller någon som inte svara på e-mail. I vårt fall har de personer vi velat träffa för en personlig 
intervju haft möjlighet att ställa upp. Det finns dock ett antal personer som inte svarat på e-
mail, då har vi tagit kontakt med dem på telefon men kanske inte heller då har de haft 
möjlighet att svara på våra frågor. De flesta vi haft kontakt med har dock ställt upp i vår 
undersökning. 
 
Relevans behandlar källor som går att få tillgång till men som inte är relevanta för 
undersökningen. Det kan till exempel vara att en informant berättar om något som inte är 
relevant för just den här studien. När det gäller relevans kan det vara till fördel om 
tillgängligheten också räknas med på samma gång, därför att det leder till att källan är 
tillgänglig och samtidigt relevant (Grønmo, 2006). När det gäller relevans i denna 
undersökning har vi försökt att hitta informanter som är relevanta. Dock kan det hända att en 
informant inte hela tiden informerat om saker som är relevanta för undersökningen, den 
information har vi då inte använt oss av i vår uppsats.  
 
En autentisk källa betyder att den är äkta, vilket också är viktigt att tänka på. Det kan till 
exempel vara att ta reda på om en informant är den person som den framställs som. Det är 
oftast svårare att värdera autenticiteten när det handlar om ett dokument än exempelvis en 
informant (Grønmo, 2006). När det gäller autenticiteten är den primärdata vi använt oss av 
autentisk med tanke på att vi sökt information hos människor vi vet är den de utger sig för att 
vara. När det gäller den sekundärdata som använts har vi använt källor med författarna som är 
de som de utger sig att vara. Förvisso går det aldrig att vara helt säker på om de verkligen är 
autentiska. 
 
Trovärdigheten behandlar källor som är autentiska men samtidigt behöver man kunna lita på 
informationen. Det kan hända att en informant inte svarar ärligt på en fråga vilket leder till att 
informationen inte blir trovärdig (Grønmo, 2006). Trovärdigheten är inte lätt att avgöra 
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eftersom vi litar på den informant som informationen kommer ifrån. Vi får hoppas att den är 
autentisk och trovärdig på samma gång.  
 

2.11 Giltighet & Tillförlitlighet 

 

Syftet med all forskning som sker är att producera hållbara och giltiga resultat, som även 
genomförts på ett etiskt korrekt sätt (Merriam, 1994). Den undersökning som görs är en 
metod för att samla in information om empirin. Vilken empiri man än vill samla in behöver 
den uppfylla två krav. Det första är att den bör vara relevant och giltig och det andra är att den 
bör vara trovärdig och tillförlitlig. Giltighet handlar om att mäta det som avses att mätas, att 
det som undersöks uppfattas som giltigt samt att det som undersöks hos ett fåtal även finns 
hos flera (Jacobsen, 2000). Giltigheten är exempelvis hög om undersökningen och resultaten 
är relevanta för den valda problemställningen. Giltighet har stark samhörighet med hur 
undersökningen är utformad (Grønmo, 2006). 
 
Tillförlitligheten handlar däremot om att det ska gå att lita på undersökningen. För att kunna 
uppnå tillförlitlighet bör undersökningen göras på ett så korrekt sätt som möjligt, oberoende 
av vilket metod som används (Jacobsen, 2000). Tillförlitligheten i materialet är högt om 
undersökningen ger pålitlig information. Information är pålitlig om man får samma 
information vid olika insamlingar med samma undersökningsmetod och av samma fenomen. 
Tillförlitligheten beror även på hur undersökningen var utformad samt hur den genomförts 
(Grønmo, 2006).  
 

Både giltighet och tillförlitlighet kan sägas komplettera varandra därför att de båda visar på 
olika krav när det gäller bra kvalitet på undersökningen och tillvägagångssättet. De går ibland 
även in i varandra, ett exempel på det är att en tillförlitlighet är ett villkor för en hög giltighet. 
Det betyder att informationen inte kan vara relevant för studien om informationen inte är 
pålitlig (Grønmo, 2006). Tillförlitlighet har större vikt i kvalitativa studier än i kvantitativa 
studier därför att syftet med kvalitativa studier är att få större förståelse för ett fenomen och då 
är det viktigt att mäta det som avses att mätas. När det gäller giltighet är det ett större problem 
i kvantitativa studier än vid kvalitativa. I kvalitativa studier fås en ökad närhet till det 
fenomen som studeras (Holme & Solvang, 1997), som till exempel i vårt fall med intervjuer. 
 
Genom våra val av primärdata och sekundärdata valde vi informanter och litteratur som vi 
ansåg gav bäst resultat i vår uppsats. Eftersom vi har utgått från snöbollseffekten, där våra 
informanter har fått föreslå andra möjliga informanter som de tror skulle kunna ge oss ett mer 
giltigt resultat utefter vårt syfte gör att våra data blir mer relevant. Eftersom vi inte hade några 
förutfattade meningar om vilka samverkansformer det förekommer i de tre verksamheterna vi 
undersökt menar Jacobsen (2002) att de data vi samlat in återger verkligheten på ett korrekt 
sätt samt att informationen är giltig. Antalet intervjuer kan ha betydelse för hur pass giltig en 
text är. Att vi valt att använda oss av ett mindre antal intervjuer kan ha effekt på giltigheten då 
en intervju inte stärks tillräckligt av andra informanter.  
 
Tillförlitligheten i uppsatsen är svår att mäta eftersom en liknande undersökning bör 
genomföras för att kunna bedöma tillförlitligheten i vår uppsats. Men vi ser ingen anledning 
till att våra informanter skulle ge oss en felaktig information. 
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3. Uppfattningar om samverkan  
 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva informanterna, litteraturens och våra uppfattningar om 

vad samverkan är för något. Vi kommer att beskriva hur informanterna ser på konkurrens och 

samverkan. Vidare beskrivs hur samverkan kan gå till mellan olika kommuner. 

 

 

3.1 Definitioner av samverkan 

 

Flera av våra informanter definierade samverkan som något viktigt och nödvändigt för att 
överleva i turismbranschen (Andersson1 & Thaysen2). En del av de vi intervjuat har definierat 
samverkan som: 
 

”Samarbete - gemensamt handlande för visst syfte.” (Bergqvist3) 
 

” Samarbeten och samverkan är ett måste i nästan alla sammanhang.”                                                                                    
(Rosberg Sandblad4) 

 
”Många gånger snabbaste och bästa sätt att nå målet.” (Robertsson5) 

 
” En nödvändighet, ingen som blir stark i sig själv.” (Ekebjär6) 

 
Samarbete kan definieras som kollektivt handlande mellan aktörer och samverkan kan ses 
som en typ av samarbete (Frisk, 2000). I den här uppsatsen ser vi dock samarbete och 
samverkan som synonyma och kommer att använda oss av begreppet samverkan. Samverkan 
kan beskrivas som ett samarbete kring ett gemensamt mål där de inblandade kan dra nytta av 
varandra. Samverkan sker för att få någon slags vinning (Samuelson7). Att parterna som 
samverkar drar nytta av varandra kan uttryckas som att det uppstår en ”win-win-situation” 

något som flera av informanterna har uppmärksammat i våra samtal om samverkan 
(Strandman8, Öholm9 & Nyman10). Även Lindberg (2009) menar att samverkan handlar om 
att skapa en ”win-win-situation” mellan olika producenter, vilket är en viktig förutsättning för 
att lyckas med samverkan. Att använda varandras erfarenheter och kontaktnät är något som är 
värdefullt (Lindkvist11). Samverkan kan då definieras som att aktörerna ger varandra stöd och 
råd utifrån var och ens kunskap, erfarenhet och kompetens. Även ett beroendeförhållande kan 
uppstå och arbetet sker på lika villkor (Sundin, 2008). Enligt Savrina et al. (2008) ses 
samverkan som en process byggd på affärsrelationer. Processerna bildas när två eller fler 
verksamheter har gemensamma mål och blir därmed beroende av varandra för att nå målen. 
Även Unt (2000) ser samverkan som en process där individer försöker realisera mervärden, nå 

                                                 
1 Andersson Inga-Britt, Kommunchef i Lessebo kommun, personlig intervju, 2009-11-24 
2 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Bergqvist Birgitta, Vimmerby Turism & Näringsliv AB, Vimmerby kommun, e-mail 2009-11-19 
4 Rosberg Sandblad Camilla, AB Glasriket, e-mail, 2009-11-17 
5 Robertsson Martin, Målerås Glasbruk, e-mail, 2009-11-04 
6 Ekebjär Karin, Affärsutvecklare inom besöksnäringen, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
7 Samuelson Staffan, VD på Oxgården, telefonsamtal, 2009-11-23 
8 Strandman Magnus, Hotellchef på Kosta Boda Art Hotel, telefonsamtal, 2009-11-23 
9 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
10 Nyman Nils, Saltkråkan AB, e-mail, 2009-11-12 
11 Lindkvist Charlotta, Astrid Lindgrens Näs, e-mail, 2009-11-07 
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gemensamma mål, utveckla verksamheter, möta hot samt minimera skador. Processen 
involverar alla människor, allt från företagsledare och politiker till de anställda. Det krävs en 
stor förhandlingsförmåga (Unt, 2000). För oss är samverkan något som leder till utveckling 
och att verksamheter arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål. 
 

”Ska den kaka, som vi alla vill vara med och dela på, räcka till oss alla, så 

måste vi med gemensamma krafter först se till att den blir större.” (Unt, 2000:86) 
 
Det ovanstående citatet är en tydlig bild på hur det kan vara när det gäller samverkan. Alla vill 
vara med och dela på vinsten men då behöver de samtidigt vara med och se till att det blir 
någon vinst.  
 

Enligt Strandman1 är det svårt att definiera ordet samverkan eller vad det betyder, det är en 
svår men viktig fråga. Hur samverkan definieras, vad det förväntas leda till och varför 
samverkan sker kan variera beroende på vem man frågar. De tre faktorerna gör att det lätt kan 
bli missförstånd och det kan vara svårt att få fram en genensam strategi för utveckling av 
samverkan mellan de aktörer som samverkar. En sådan gemensam strategi anses dock vara 
betydelsefull att ha (Anell & Mattisson, 2009). Av våra informanter fick vi en del varierande 
svar när vi bad dem att definiera samverkan. Det kan därför vara svårt att se någon exakt 
definition även om de flesta svaren var lika. Varje enskild samverkan har olika syften och 
verksamheterna förväntar sig olika saker genom samverkan med olika verksamheter. Det är 
dock viktigt att det finns någon form av strategi där verksamheter tydligt beskriver vad de vill 
få ut av att samverka. Genom en sådan strategi tror vi att missförstånd kan reduceras.  
 
Thorstensson2 och Ahlerup3 betonar att en av förutsättningarna för samverkan är att den 
bygger på mänskliga relationer, samma sak framkommer även i en rapport från 
Regeringskansliet (2001). Det är en förutsättning att det finns tillit, öppenhet, tydlighet och 
delaktighet. Vid samverkan finns ett givande och tagande och då är det även viktigt att kunna 
sätta gränser (Regeringskansliet, 2001). Ahlerup4 menar att samverkan kan beskrivas som 
människor som vill samma sak och är beredda att jobba för det, det kan vara flera människor, 
företag eller organisationer. Det är även viktigt att parterna som samverkar anser att det 
behövs ett gemensamt arbete och att de accepterar att de behöver varandra. För lyckad 
samverkan är det viktigt att acceptera olika intressen och mål (Anell & Mattisson, 2009). 
Även här tror vi att en tydlig strategi kan vara till stor fördel för att veta vilka mål och 
intressen de olika aktörerna har i en samverkan. Samverkan kan enligt Elbe et al. (2009) 
definieras som relationen mellan mänskliga aktörer i ett system som består av ömsesidig 
förståelse, delade mål och värden samt en förmåga att arbeta tillsammans mot en gemensam 
uppgift.  
 
En del av våra informanter har nämnt vid intervjuerna att samverkan är svårt (Thorstensson5 
& Ekebjär6). Vi tror att det kan bero på att det är många inblandade parter som måste kunna 
samverka tillsammans om olika resurser och som kan ha olika åsikter. Det är därför viktigt att 
redan från början visa vad verksamheten vill få ut av samverkan och att alla inblandade 
accepterar varandra och varandras mål och syfte med samverkan. Enligt Anell och Mattisson 
                                                 
1 Strandman Magnus, Hotellchef på Kosta Boda Art Hotel, telefonsamtal, 2009-11-23 
2 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
4 Ibid 
5 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
6 Ekebjär Karin, Affärsutvecklare inom besöksnäringen, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
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(2009) visar även forskning på att samverkan är svårt. För att lyckas med en god samverkan 
krävs att alla inblandade tror på det och är motiverade. De behöver skjuta sina egna intressen 
åt sidan en stund och anpassa sig till det som krävs för att samverka. Att kommunikationen 
fungerar är också en stor del i en god samverkan. Det är viktigt att kunna få med sig resten av 
verksamheterna, kunna sälja idéer samt lyssna och förstå andra (Unt, 2000). Samtidigt som 
det är viktigt att skjuta sina egna intressen åt sidan så är det viktigt att komma ihåg att 
samverkan, även om det har ett gott syfte, genomförs i en organisation bestående av 
människor med känslor och egna motiv (Regeringskansliet, 2001). Fokus inom en samverkan 
behöver inte vara att individerna ska tycka samma sak eller se allt på samma sätt. Det kan leda 
till innovationer och utveckling om de har olika åsikter i vissa lägen. Men när det gäller 
speciella faktorer såsom mål, visioner, värden och resurser är det fördelaktigt om de delar 
samma mening (Nooteboom, 2004). Ett exempel på en innovation som kommit till genom 
samverkan som delar samma mål är projekt Visit South East Sweden. Visit South East 
Sweden arbetar efter samma mål när det gäller att öka besöksantalet (Öholm1). Dock kanske 
de inte alltid ser saker på samma sätt eller tycker likadant men ändå samverkar för vinning 
skull. Vi tror att om aktörerna har olika åsikter behöver de hitta en lösning som är lönsam för 
alla inblandade och det är något som leder till utveckling och en nyhet som de inte tänkt på 
innan. Samtidigt som Nooteboom (2004) menar att det är till fördel om de vill samma sak när 
det kommer till resursfördelning och vilka mål de ska sträva efter.  
 
3.2 Konkurrens och nödvändighet 

 

Projekt Vinst, där Glasriket och Öland ingår är ett exempel på hur samverkan kan möjliggöra 
ett större intryck på den utländska marknaden med gemensam marknadsföring. De tre utvalda 
verksamheterna, Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB arbetar även 
gemensamt genom Visit Sweden mot utlandsmarknaden (Thaysen2). Samverkan mellan 
konkurrenter kan leda till utveckling och att de sätter en hög standard på marknaden samt att 
de kan positionera sig på marknaden. Positioneringen är speciellt viktig när det gäller en 
utländsk marknad (Nooteboom, 2004).  
 
Samverkan kan ibland ses som konkurrens och kan vara svårt att genomföra eftersom det 
handlar om att ge och ta (Thorstensson3).  Eftersom Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och 
Ölands Turist AB är tre olika attraktioner och de vill locka till sig så många besökare som 
möjligt till just sin destination konkurrerar de även på ett sätt. Men i och med att AB Glasriket 
och Ölands Turist AB har gått med i ett gemensamt projekt, Visit South East Sweden, där 
besökarna kan boka alla upplevelserna på samma ställe ger det en vinning för både 
verksamheterna och besökarna. För aktörer inom turismindustrin kan det vara svårt att avgöra 
gränsen när det handlar om skillnaden mellan samverkan och konkurrens, därför att det inte 
alltid är mycket som skiljer. Aktörerna kan samverka inom exempelvis utveckling och 
innovationer men samtidigt vara konkurrenter när det gäller något annat (Hall & Williams, 
2008). Det betyder att exempelvis AB Glasriket kan samverka med Ölands Turist AB genom 
projektet Visit South East Sweden, men när turisterna kommer till regionen vill de ändå att de 
ska göra ett besök i Glasriket och stanna där under en längre tid. Då kan de konkurrera med 
Öland om turisterna. Naipaul et al (2009) menar att för mycket konkurrens i en region kan 
minska alla destinationers effektivitet och möjlighet till utveckling. Med tanke på 
konkurrenssituationer har alltfler destinationer och verksamheter börjat samverka för att få 

                                                 
1 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
2 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
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mer tillgång till en större marknad, ny kunskap, teknologi och för att sprida kostnader. En 
faktor de ofta samverkar med är olika typer av marknadsföring (Naipaul et al. 2009).  
 
Inom turismindustrin borde det vara viktigt med samverkan för att locka till sig så många 
turister som möjligt med tanke på att det utan turister inte blir någon välfungerande 
verksamhet. Svensson1 på Uppvidinge kommun menar att samverkan är en nödvändighet för 
utveckling. I deras fall är det Glasriket det handlar om där det kan tyckas att enda möjligheten 
att driva Glasriket är samverkan då området sträcker sig över flera kommuner och ett stort 
antal glasbruk. Enligt Sundin (2008) kan det inom olika verksamheter vara nödvändigt att 
samverka för att överleva. För att motivera varför samverkan är en effektiv form är det ofta 
produkten eller effekten av den som framhålls. Flera aktörer är mer eller mindre beroende av 
samverkan och sin omgivnings resurser för att kunna fortsätta med sin verksamhet (Sundin, 
2008).  
 
3.3 Samverkan mellan kommuner  

 

På Öland och i Glasriket sker samverkan mellan kommuner (Larsson2 & Thaysen3). Ända 
sedan år 1862 har det förekommit samverkan mellan kommuner och formerna på samverkan 
har skiftat under tiden. Det som varit grundläggande för samverkan mellan kommuner är att 
mindre kommuner med mindre resurser ska få möjlighet till hjälp från närliggande kommuner 
när det gäller bland annat kompetens. Möjligheter till samverkan mellan kommuner har blivit 
allt bättre då staten har en positiv bild av samverkan (Skomsöj & Sundin, 2005). Staten har 
också haft en pådrivande roll, sedan 1970-talet har lagändringar utförts som möjliggjort 
samverkan mellan kommuner (Gossas, 2006). Det måste självklart vara av ömsesidigt intresse 
mellan kommuner innan de ingår i någon form av samverkan (Skomsöj & Sundin, 2005). Vi 
anser att kommunerna behöver ha det klart för sig vad samverkan ska handla om och hur de 
ska lyckas samverka över gränser på ett sätt som fungerar för alla inblandade.  
 
Ölands två kommuner, Mörbylånga kommun och Borgholms kommun, samverkar bland 
annat genom Ölands kommunalförbund sedan år 2008 när det gäller näringslivsutveckling. 
Dock ser besöksnäringen olika ut i de båda kommunerna då Borgholms kommun är mer 
utvecklad i dagsläget (Larsson4). Larsson5 på Mörbylånga kommun menar också att 
kommunen har en stor utvecklingspotential ur turistisk synpunkt. Mörbylånga kommun 
samverkar delvis med näringslivskontoret på Öland för att bilda kluster inom besöksnäringen. 
Under 1990- och 2000-talet har samverkan mellan kommuner ökat (Gossas, 2006).  I 
Regeringskansliets rapport (2001) går det att se hur initiativ till samverkan har vuxit fram ur 
lokala behov där förståelsen för att det är nödvändigt med samverkan har funnits. Under år 
2002 var de vanligast att samverka kring regional och lokal utveckling. Oftast sker samverkan 
mellan närliggande kommuner (Anell & Mattisson, 2009).  
 
Som nämnts tidigare är även Glasriket ett exempel på samverkan mellan kommuner eftersom 
det ägs av fyra kommuner (Svensson6 & Thaysen7). AB Glasriket kan ses som ett exempel där 
samverkan mellan kommuner är nödvändigt för att utveckla och bedriva verksamheten. Enligt 

                                                 
1 Svensson Kicki, Näringslivsutvecklare på Uppvidinge kommun, e-mail, 2009-11-11 
2 Larsson Staffan, Mörbylånga kommun, e-mail, 2009-11-04 
3 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
4 Larsson Staffan, Mörbylånga kommun, e-mail, 2009-11-04 
5 Ibid 
6 Svensson Kicki, Näringslivsutvecklare på Uppvidinge kommun, e-mail, 2009-11-11 
7 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
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Regeringskansliets rapport (2001) har många kommuner upptäckt att samverka med andra 
kommuner kan vara en startpunkt för utveckling, ekonomisk tillväxt och ökad attraktivitet. 
Samverkan mellan kommuner kan även beskrivas som interkommunal samverkan, vilket kan 
avse samverkan genom avtal, stiftelser, projekt, bolag, föreningar, kommunalförbund, 
nämnder, samråd och nätverk. Ofta används just nätverksbegreppet för att förklara samverkan 
mellan kommuner (Gossas, 2006). Lyckosam samverkan beror på att samverkan sker mellan 
parter som kan tillgodose den andres behov. Det är inte alltid som samverkan överensstämmer 
med de administrativa gränserna som finns och gränserna kan ibland upplevas som ett hinder. 
Dock är det vanligt med samverkan som överskrider gränser, till exempel länsgränser 
(Regeringskansliet, 2001). Eftersom gränser kan ses som ett hinder för samverkan går det 
enbart att hoppas på att det inte förhindrar utveckling för kommuner om de inte kan samverka 
på grund av en kommungräns.  
 
Vad är då syftet med att kommuner väljer att samverka? De fall som vi har studerat visar 
tydligt på att syftet är att utvecklas, ta hjälp av varandra, locka fler turister och underlätta för 
turisterna och samverkan leder även till en större vinst (Andersson1). Varför kommuner väljer 
att samverka kan även vara för att de vill reducera kostnader inom vissa verksamheter inom 
kommunen. De vill även kunna använda varandras resurser och genom att skapa nya 
företagsinvesteringar och investeringar inom turism kan det skapas fler arbetstillfällen 
(Gossas, 2006). 
 
Att kommunerna inom Glasriket och på Öland samverkar inom sina organisationer skulle 
kunna beskrivas som att de gör det för att bli starkare som turistdestination. Därmed lockas 
fler turister till området och det blir en vinning för hela regionen. Enligt Gossas (2006) är 
samverkan då utvecklingsinriktad där syftet är att öka kommunernas konkurrenskraft, 
påverkan mot omvärlden och handlingsutrymme. Genom att de blir starkare som 
turistdestination blir de även mer konkurrenskraftiga och kan få ett ökat handlingsutrymme.  
 
Vid våra samtal om samverkan nämns marknadsföring som en viktig företeelse att samverka 
kring. Enligt Pappas et al. (2006) har det utvecklats olika marknadsföringsprodukter 
utformade för att passa i olika samverkanssammanhang. Att tillsammans kunna marknadsföra 
sig ut i världen på ett sätt som inte skulle vara möjligt för till exempel en kommun i Glasriket 
att göra själv. Då måste arbete ske över kommungränser med marknadsföringen istället för att 
varje kommun skulle lägga pengar på att göra sin egen broschyr när det går att tillsammans få 
ut mer av pengarna genom samordning, likaså när det exempelvis gäller en gemensam 
bokningsportal (Andersson2). Även vid vår granskning av Ölands Turist AB framgår det att 
det är två kommuner som samverkar på Öland. En del i den samverkan är gemensam 
marknadsföring men även att Öland som stort samverkar med andra destinationer i andra 
kommuner genom Visit South East Sweden för marknadsföring (Öholm3).  
 
3.4 Summering 

 
De flesta informanter ser samverkan som något viktigt och en nödvändighet för att lyckas i 
turismbranschen. Att skapa en ”win-win-situation” i en samverkan är viktigt för att alla 

inblandade aktörer ska kunna känna att de både bidrar med samma mängd resurser och 
samtidigt får ut lika mycket av att samverka. Om inte ”win-win-situationen” skapas finns det 

en risk att samverkan misslyckas och verksamheterna blir oense. Som Unt (2000) nämnde vill 
                                                 
1 Andersson Inga-Britt, Kommunchef i Lessebo kommun, personlig intervju, 2009-11-24 
2 Ibid 
3 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
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alla vara med och dela på vinsten men då behöver de även dela med sig av resurser. Det är 
människorna som är det primära i en samverkan, därför är det viktigt att kunna ge och ta. 
Ibland kan det dock vara många inblandade vilket gör att det kan bli mer komplicerat att 
samverka. Svårigheten kan ligga i att det är många verksamheter och individer inblandade 
som alla dessutom behöver ta hänsyn till.  
 
Informanterna ser inte varandra som konkurrenter utan är enbart positiva till att de finns i 
samma region och därmed kan locka fler turister till hela Kalmar län. Dock kan det då tyckas 
att de konkurrerar om samma turister, men de flesta turister kan antagligen hinna med ett 
besök på Astrid Lindgrens Värld, i Glasriket samt på Öland under semestern i Kalmar län.  
 
För att kunna ingå samverkan över kommungränser är det viktigt att alla inblandade har ett 
gemensamt intresse för samverkans innebörd. Ofta sker samverkan mellan närliggande 
kommuner vilket är fallet med både Glasriket och Öland. Det kan vara till stor fördel om 
närliggande kommuner samverkar för att utveckla turismen i regionen. Utveckling är ett starkt 
syfte till samverkan liksom att locka fler turister samt att hjälpa varandra över gränserna. Vi 
ser det som positivt när olika kommuner samverkar därför att det ofta leder till utveckling och 
att de tillsammans kan bli starkare och mer attraktiva. Att bli starkare är ett syfte med all 
samverkan och det är syftet med samverkan som kommer att behandlas i kommande kapitel. 
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4. Syftet med samverkan 
 
 

Vi kommer i kapitlet nedan att beskriva syftet med samverkan kring det tre verksamheterna. 

Ett av verksamheternas primära syfte är marknadsföring vilket vi också kommer att redogöra 

för. Slutligen behandlas varumärken och dess betydelse av att vara starkt och unikt trots 

samverkan. 

 

 
Frågan är varför verksamheterna samverkar och vad syftet är med samverkan för Astrid 
Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB? En anledning kan vara att de 
tillsammans blir mer konkurrenskraftiga (Sparr1) och att de genom marknadsföring 
tillsammans kan nå ut till fler turister (Thaysen2). För verksamheter har det blivit en 
nödvändighet att samverka för att utvecklas och bli framgångsrika. Det har genom utveckling 
blivit allt vanligare att samverka och det sker i olika sammanhang. En anledning till 
samverkan kan vara att en verksamhet tillsammans med en eller flera andra samverkar för att 
nå vissa mål samt genomföra idéer de inte kan klara av själva. Den vanligaste typen av 
samverkan är ömsesidig, vilket betyder att verksamheterna arbetar mot samma uppsatta mål 
(Lindberg, 2009). Vi anser att det bör vara en förutsättning för samverkan att verksamheterna 
arbetar mot samma mål för att lyckas med samverkan på ett bra sätt. Vi kommer nu att 
redogöra för syftet med Astrid Lindgrens Världs samverkan följt av AB Glasriket och Ölands 
Turist AB. 
 
Syftet med Astrid Lindgrens Världs samverkan 

När beslut ska tas gällande samverkan är det ett antal aspekter som är viktigt att ta hänsyn till. 
Det är:  
 

”Syftet, ambitionsnivån, verksamhetens art, omfattning samt möjligheter till 

inflytande och insyn utgör några av de aspekter som är grundläggande vid valet av  

samverkansform.” (Skomsöj & Sundin, 2005:17) 
 
Ett exempel som stämmer in på citatet ovan är Astrid Lindgrens Värld när det gäller 
inflytande och insyn. När de samverkar med någon annan handlar det alltid om att Astrid 
Lindgrens Värld bestämmer riktlinjerna och omfattningen för hur samverkan ska se ut och hur 
de ska samverka (Ahlerup3). För att lyckas att sätta gränser och vara den som bestämmer vad 
samverkan ska handla om behöver verksamheten ha bra kontroll och veta vad som är bäst för 
verksamheten. För att lyckas utveckla en temapark är det viktigt att ha en kombination av ett 
kapital, kreativ design, planering och analyser av besökaren. De strävar även efter att bygga 
upp en fantasiatmosfär av en annan tid och plats (Milman, 2007 se Woodside & Martin, 
2007). 
 

Astrid Lindgrens Världs existens hänger på att de samverkar med Saltkråkan AB, då 
temaparken inte kan utveckla något om inte Saltkråkan AB godkänner det (Nyman4). 
Saltkråkan AB är ett bolag som ägs och drivs av Astrid Lindgrens barn och barnbarn. Deras 
primära uppgift är att förvalta Astrid Lindgrens verk så som hon själv skulle ha gjort 

                                                 
1 Sparr Kristina, Orrefors Kosta Boda och Åfors Glasbruk, telefonsamtal, 2009-11-10 
2 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
4 Nyman Nils, Saltkråkan AB, e-mail, 2009-11-12 
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(www.saltkrakan.se 2). De har även ansvar för att litteraturen enbart används i godkända 
former. Alla Astrid Lindgrens karaktärer tillhör Sveriges mest uppskattade och starkaste 
varumärken, vilket bidrar till att många vill använda sig av dem genom exempelvis 
marknadsföring, vilket dock inte är tillåtet utan ett godkännande. Saltkråkan AB måste även 
godkänna Astrid Lindgrens Världs utveckling och hur verksamheten ska fungera 
(www.saltkrakan.se 1). Syftet med samverkan mellan Astrid Lindgrens Värld och Saltkråkan 
AB är även att sprida kännedom om Astrid Lindgrens verk och tillsammans utveckla Astrid 
Lindgrens Värld till något bättre för besökaren (Nyman1).  
 
Ett annat syfte med samverkan för Astrid Lindgrens Värld kan vara att sampaketera en 
upplevelse med exempelvis en resa. Thorstensson2 nämnde ett exempel när många aktörer vill 
känna sig som en del av Astrid Lindgrens Värld. Många i Småland paketerar gärna resor där 
en biljett till temaparken ingår. Det handlar om att ge och ta i situationer då Astrid Lindgrens 
Värld inte vinner mycket på att göra ett paket med någon i andra delar av Småland. Dock 
menar Ahlerup3 som vi nämnde ovan att det alltid är Astrid Lindgrens Värld som ”håller i 

tyglarna” när det gäller samverkan kring dem. Detta kan ha att göra med att den som minst 

behöver eller vill samverka är den som bestämmer vad samverkan ska handla om och vad de 
ska samverka kring menar Sundin (2008). Även Pesämaa & Hair (2008) menar att det är 
viktigt att ge och ta när det gäller samverkan, speciellt när det handlar om att kunna utveckla 
verksamheterna som ingår i samverkan. 
 
När frågan om syfte kom upp vid intervjun med Astrid Lindgrens Världs VD blev svaret att 
huvudsyftet är att locka besökare. Men det finns även ett stort antal andra syften med att 
samverka. Det kan vara att förenkla för besökaren genom paketlösningar med olika 
boendeanläggningar. Genom att förenkla och erbjuda paket leder det även till bättre service 
och hög kvalitet enligt Ahlerup4. Samverkan mellan ett hotell och Astrid Lindgrens Värld 
bidrar till att besökaren slipper tänka vilket också kan leda till en kvalitetshöjning. Enligt 
Ahlerup5 är inte syftet att få ökad ekonomisk vinning utan att det istället är att leverera god 
service till hög kvalitet, vilket kommer att leda till en ekonomisk vinning. Om det ligger för 
mycket fokus på ekonomin i en verksamhet glöms ofta en god service och hög kvalitet bort 
(Ahlerup6). Att service och kvalitet är viktigt menar även Sundin (2008) som påstår att syftet 
inte alltid behöver vara att tjäna pengar utan att öka kvaliteten på sin verksamhet. Att höja 
kvaliteten på service och inte enbart tänka på att skaffa sig ekonomiskt vinning tror vi är en 
stor fördel när det gäller att lyckas inom turismbranschen, eller i alla fall hitta en balans 
mellan att erbjuda god service och samtidigt tjäna pengar. Genom paketlösningar menar även 
Samuelson7 att det underlättar för besökaren och att de får en bra turistupplevelse med boende 
och ett besök i temaparken under vistelsen i Vimmerby. Paketerbjudanden borde vara ett 
effektivt sätt att locka besökare på då de inte behöver tänka eller bry sig om biljetter och 
liknande. Om kvaliteten på servicen höjs är även det positivt för turisten tror vi, som i sin tur 
kan leda till ökade intäkter och vidare utveckling.  
 
Många har nämnt att syftet med samverkan är att skapa paket och när det talas om paket eller 
paketering inom turism handlar det om ett uttryck för att resan är en helhet, det vill säga att 

                                                 
1 Nyman Nils, Saltkråkan AB, e-mail, 2009-11-12 
2 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Samuelson Staffan, VD på Oxgården, telefonsamtal, 2009-11-23 
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http://www.saltkrakan.se/
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resan blir en helhet för turisten även om den består av många olika delar (Kamfjord, 2002). 
Ett exempel kan vara om en familj bor på boendeanläggningen Oxgården i Vimmerby och 
samtidigt som de bokade sin övernattning bokade de även biljetter till Astrid Lindgrens Värld 
genom Oxgården (Samuelson1). Det kan även förekomma flera moment i ett och samma paket 
såsom transport, boende och mat. Avsikten för olika verksamheter när det gäller att skapa 
paket är för att hitta paket som tillfredställer besökarna och samtidigt är mest lönsamt för 
verksamheten (Kamfjord, 2002).  
 
Astrid Lindgrens Näs samverkar även de med Astrid Lindgrens Värld och är en nära 
verksamhet till temaparken som bland annat arbetar med utställningar. De är ett komplement 
till Astrid Lindgrens Värld som inriktar sig mer på författarinnan Astrid Lindgren och 
fördjupar kunskapen om henne som person och författare. De samverkar med Astrid 
Lindgrens Värld framförallt kring marknadsföring där besökare till Astrid Lindgrens Värld får 
gå in för halva priset till Astrid Lindgrens Näs mot uppvisande av biljetten. Astrid Lindgrens 
Näs syfte med att samverka med temaparken är att nå besökarna som redan visat intresse för 
Vimmerby och Astrid Lindgren (Lindkvist2). Ett av de svåraste problemen som en temapark 
kan ställas emot är att förutse besöksantalet. Aspekter som kan spela in negativt på besökarna 
är bland annat dåligt väder och besökarnas ekonomi (Milman, 2007, se Woodside & Martin, 
2007). Eftersom det är svårt att förutse besöksantal ligger det till stor vikt för exempelvis 
Astrid Lindgrens Värld att de samverkar med olika verksamheter som även de kan sälja 
biljetter eller marknadsföra temaparken, såsom Astrid Lindgrens Näs.  
 
Turistbyrån i Vimmerbys syfte att samverka med Astrid Lindgrens Värld är för att de ska 
kunna erbjuda besökaren fler produkter i Vimmerby under besöket (Bergqvist3). I och med att 
Astrid Lindgrens Värld ligger i en liten mindre stad är det viktigt att de har ett utbud som kan 
locka turisterna när de inte är i temaparken. Därför behöver turistbyrån arbeta aktivt med att 
utveckla aktiviteter för turisterna under hela vistelsen i Vimmerby. Om det finns ett större 
utbud kanske fler turister väljer att besöka både Vimmerby och Astrid Lindgrens Värld.  
 
Syftet med AB Glasrikets samverkan 

Det finns en del olika syften när det gäller samverkan kring AB Glasriket. Det kan vara att 
marknadsföra hela regionen eftersom de enskilda glasbruken är för små för att nå ut till 
besökarna själva. Där blir därför syftet att nå ut till en större målgrupp. AB Glasriket ska 
marknadsföra destinationen Glasriket och när besökare kommer tar respektive glasbruk hand 
om dem (Sparr4). Huvudsyftet med AB Glasrikets samverkan är att de ska ha ansvar för alla 
företag i besöksnäringen inom området. Tidigare hade de även ansvar för att marknadsföra 
varje glasbruk, men nu gör glasbruken det själva (Ekebjär5). AB Glasriket arbetar exempelvis 
med den turistiska upplevelsen (Thaysen6). Bolaget arbetar även med cykelturism, 
vandringsleder och utvandrarbygden (Ekebjär7). Det är viktigt att AB Glasriket inte enbart 
marknadsför glasbruken i regionen utan även andra besöksmål. Dessutom ska verksamheten 
bevara och stärka varumärket Glasriket (Svensson8). Eftersom bolaget AB Glasriket ska 
marknadsföra hela regionen och inte varje glasbruk för sig krävs det säkerligen noggranna 
analyser om vilken målgrupp de bör rikta sig mot eftersom de ska locka olika besökare till 
                                                 
1 Samuelson Staffan, VD på Oxgården, telefonsamtal, 2009-11-23 
2 Lindkvist Charlotta, Astrid Lindgrens Näs, e-mail, 2009-11-07 
3 Bergqvist Birgitta, Vimmerby Turism & Näringsliv AB, Vimmerby kommun, e-mail 2009-11-19 
4 Sparr Kristina, Orrefors Kosta Boda och Åfors Glasbruk, telefonsamtal, 2009-11-10 
5 Ekebjär Karin, Affärsutvecklare inom besöksnäringen, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
6 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
7 Ekebjär Karin, Affärsutvecklare inom besöksnäringen, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
8 Svensson Kicki, Näringslivsutvecklare på Uppvidinge kommun, e-mail, 2009-11-11 
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varje glasbruk samt andra attraktioner i regionen. De verkar dock lyckas bra eftersom Sparr1 
som är en representant från Orrefors Kosta Boda och Åfors Glasbruk är nöjd med samverkan 
och menar att: 
 

”Tillsammans blir vi starkare!” (Sparr2) 
 
Parter blir starkare av att samverka och samverkan kan bidra till att skapa ett ömsesidigt 
synsätt, skapa gemensamma värderingar, skapa en mer effektiv verksamhet, 
samordningsvinster, möjlighet att utnyttja ny information, bättre resursutnyttjande och politisk 
tillgänglighet (Sundin, 2008). Dock menar Hall & Williams (2008) att genom samverkan kan 
kostnader minska för de aktörer som deltar, vilket gäller både kunskap och senare en färdig 
produkt. Ett annat syfte med samverkan är att förhöja värdet på en produkt eller en 
verksamhet. Många samverkar även för att bli mer konkurrenskraftiga och ingår därför i olika 
nätverk (Lindberg, 2009). Eftersom samverkan kan reducera kostnader för de aktörer som 
ingår och samtidigt kan verksamheterna utvecklas och locka fler turister borde det leda till 
ekonomisk tillväxt. I och med detta leder samverkan först till minskade kostnader och på lite 
längre sikt ökade intäkter vilket inte någon verksamhet kan tycka är negativt. Dock går det 
inte att förutsätta att all samverkan leder till ökade intäkter då all samverkan inte fungerar 
speciellt väl och syftet behöver inte endast vara att leda till ekonomisk vinning.  
 
Ett annat syfte med AB Glasrikets samverkan är att nå gemensamt uppsatta mål, öka antalet 
besökare (Hagström3) och dessutom har varje samverkan i sig olika syften (Rosberg 
Sandblad4). Ökar volymen besökare ökar även intäkter för de olika verksamheterna, vilket 
även det är ett syfte. Helheten blir därmed att locka många besökare som stannar under en 
längre tid för att göra av med pengar i regionen. Helheten leder till att verksamheter kan växa 
och utvecklas (Andersson5). Även Sundin (2008) menar att en bakgrund till varför samverkan 
existerar är att det finns en ambition som visar på att de som samverkar vill kunna utveckla 
och behålla sina resurser som finns tillgängliga i en verksamhet.  
 
När vi frågade VD:n på AB Glasriket vad syftet var med samverkan inom regionen, var 
marknadsföringen en självklarhet. Det kan ske via mässor, Internet, media eller genom andra 
kanaler. Eftersom varje enskild plats i sig är för liten och inte tillräckligt attraktiv blir syftet 
att tillsammans locka fler besökare till Glasriket. Andra syften är att paketera resorna för 
turisterna, öka försäljningen och söka pengar till olika projekt med mera. De har skyldigheter 
att arbeta med samtliga turistföretag inom de fyra kommunerna. AB Glasriket arbetar även 
med olika bussbolag och hotell internationellt, då framförallt i Danmark och Tyskland. Det är 
dock kostsamt att göra genomslag på den internationella marknaden (Thaysen6), vilket även 
det är en anledning till att samverka därför att flera kan vara med och bidra till ekonomiska 
resurser, vilket Hall & Williams (2008) nämnde ovan. Men huvuduppdraget blir till slut att 
locka så många besökare som möjligt till destinationen Glasriket (Thaysen7).  
 
Kosta Boda Art Hotel är ett nybyggt hotell i Glasriket som samverkar med AB Glasriket. En 
anledning till att Kosta Boda Art Hotels samverkar med AB Glasriket är att de får möjlighet 

                                                 
1 Sparr Kristina, Orrefors Kosta Boda och Åfors Glasbruk, telefonsamtal, 2009-11-10 
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3 Hagström Eva-Marie, Orrefors Kosta Boda, e-mail, 2009-11-16 
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5 Andersson Inga-Britt, Kommunchef i Lessebo kommun, personlig intervju, 2009-11-24 
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att finnas med i en tidning vid namn Glasriket med erbjudanden och liknande. De finns även 
med på AB Glasrikets hemsida och besökarna kan boka sin övernattning via den hemsidan. 
De vill få ut så mycket som möjligt genom samverkan med AB Glasriket, det handlar dock 
mest om marknadsföring. Det är ett effektivt sätt för hotellet att synas på. Det blir samtidigt 
ett utbyte av produkter då hotellet exempelvis säljer konferenser och därmed samtidigt 
marknadsför hela Glasriket. Elbe et al. (2009) menar att marknadsföra en destination 
tillsammans där ett hotell ligger beläget leder till att de inblandade lättare kan nå mål när de 
lärt sig att fungera i ett nätverk. De behöver även lära sig att hitta en väg där de olika 
verksamheternas intressen behandlas (Elbe et al. 2009), det vill säga att hänsyn tas till både 
Kosta Boda Art Hotel samt AB Glasriket. Samma sak gäller när det handlar om aktiviteter, då 
försöker hotellet tillsammans med AB Glasriket att hitta nya samverkanspartners för att hitta 
nya aktiviteter. AB Glasriket kan även ge Kosta Boda Art Hotel möjligheter till ytterligare 
kontakter för vidare samverkan som senare bildar en helhet i hela Glasriket (Strandman1). I 
och med att de blir som en helhet har de mer tillgång till teknologi, kunskap och finansiella 
resurser, som de inte haft om de arbetade var och en för sig (Lindberg, 2009). Helheten som 
bildas visar på att samverkan är en nödvändighet för hotellet och AB Glasriket för att kunna 
nå ut till besökarna på ett mer effektivt sätt.  
 
Syftet med Ölands Turist AB:s samverkan 

Syftet med Ölands Turist AB samverkan är enligt Näringslivschefen på Öland att arbeta starkt 
utåt, det vill säga att marknadsföra ön, för att locka turister (Nyholm2). Enligt VD:n för 
Ölands Turist AB finns det många syften med samverkan. Det är bland annat att få en 
spridning av investeringar, kostnader, effektivitet, resurser samt hantering (Öholm3). Lindberg 
(2009) menar att ett vanligt argument för samverkan handlar om ekonomiska resurser såsom 
effektivitet, sprida kostnader, konkurrenskraft samt att sprida risker, vilket stämmer bra 
överens med några av anledningarna till Ölands Turist AB:s samverkan. Öholm4 menar att det 
även är att skapa erfarenhetsutbyte och att utveckla personalen. Ett exempel när det gäller 
utvecklande av personalen är att innan samverkan i Visit South East Sweden uppstod, 
arbetade de i en struktur på Öland, en annan i Kalmar och en tredje i Glasriket. Nu arbetar de 
istället tillsammans i en samverkan, där de lär känna fler människor, utvecklas och får nya 
erfarenheter, vilket leder till större kreativitet som till slut ger besökaren ett större utbud. 
Syftet är även att öka volymen av turister och på ett mer attraktivt sätt skapa partnerskap och 
allianser. Dock är det inte helt problemfritt med samverkan (Öholm5), vilket även Fyall & 
Leask (2007) menar då de skriver att samverkan och arbete med att nå gemensamt uppsatta 
mål ses inte som något enkelt men en nödvändighet för att överleva konkurrens och andra 
förändringar i samhället. Samverkan kan även innebära att beslutsfattande kan bli mer 
komplex och ta lång tid (Bhat & Milne, 2008). När det gäller svårigheter på Öland är det 
många som tycker att Öland är starka i sig och därmed inte behöver samverka (Öholm6). 
Dock menar Öholm7 att en verksamhet får ut mer om den samverkar istället för att arbeta helt 
själv, men samtidigt är det viktigt att behålla sitt eget varumärke.  
 
Samverkan mellan aktörer kan leda till ökat handlingsutrymme, och i vissa fall ökad makt då 
aktörer tillsammans kan lösa en större uppgift. Andra konsekvenser av samverkan kan vara att 
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resurshanteringen effektiviseras samt att hela verksamheten blir mer effektiv. När det gäller 
ekonomiskt kan samverkan både vara till fördel och nackdel för en verksamhet. Ibland leder 
samverkan till utveckling och ekonomisk tillväxt men i vissa fall kan en verksamhet vara 
tvungen att dela med sig av kunskap och ekonomiska resurser som de inte får tillbaka. 
Samverkan kan även leda till ökade administrativa kostnader för en verksamhet. Genom 
samverkan kan en verksamhet även förlora makt och inflytande. I extrema fall kan samverkan 
vara ett slöseri med resurser och ekonomi om någon tvingas vara med i en samverkan utan att 
behöva det. Alla konsekvenser av samverkan skiljer sig självklart från olika fall (Sundin, 
2008). De informanter som vi intervjuat i undersökningen har nästan alla enbart menat att det 
är positivt med samverkan och ingen har nämnt något som skulle vara negativt såsom de 
samverkar nu.  
 
Ölands Skördefest som är en stark samverkan på Öland anser att deras syfte med samverkan 
var från början att arrangera en matfestival som senare har vuxit. De marknadsför sig 
mestadels genom det egna programmet och en hemsida. Även många bussbolag har med 
Ölands Skördefest i sina egna program (Areskough1), där de ofta har med lite text och bilder 
som leder till gratis PR både genom hemsidor och tryckta program (Wilks2).  
 
4.1 Marknadsföring 

 
Det huvudsakliga syftet som våra informanter nämnt med samverkan är marknadsföring 
(Thaysen3 & Lindkvist4). De marknadsför därmed en attraktion eller en destination genom 
samverkan med flera. Hall & Williams (2008) menar att det är vanligt att verksamheter inom 
turismnäringen samverkar kring marknadsföring. Elbe et al (2009) menar att de använder sig 
av gemensam marknadsföring för att lättare nå ut till besökarna och genom samverkan blir det 
lättare att mer effektivt nå ut med sin marknadsföring. Det är viktigt att resurserna och 
verksamheterna fungerar bra tillsammans för att lyckas med marknadsföring på ett bra sätt 
(Elbe et al. 2009). Vi tror att det är viktigt även när det gäller samverkan kring 
marknadsföring att aktörerna är överens om vad de ska marknadsföra och att det sker jämt 
fördelat mellan verksamheterna.  
 
Fernström (2000) definierar marknadsföring som det verksamheter gör innan försäljning kan 
börja. Enligt Fyall & Garrod (2005) kan marknadsföring definieras enligt följande: 
marknadsföring genomförs för att utveckla, kommersialisera och etablera långsiktiga 
relationer med besökare och för att möta besökarnas förväntningar. Marknadsföring blir ett 
ömsesidigt utbyte där båda parter behöver hålla löften. Besökaren stannar kvar och kanske 
kommer tillbaka om förväntningar och behov uppfylls. Under de senaste decennierna har 
samverkan mellan aktörer genom marknadsföring blivit allt vanligare. Ny teknologi och 
globalisering har gjort gemensam marknadsföring möjligt. Att marknadsföra sig tillsammans 
med någon annan verksamhet har blivit speciellt vanligt inom turismbranschen (Fyall & 
Garrod, 2005), vilket vi också har sett i undersökningen som ligger till grund för uppsatsen. 
Enligt Fyall & Garrod (2005) kan en anledning till samverkan genom marknadsföring vara att 
verksamheter och destinationer tjänar på att samverka genom att dela kapital, kunskap samt 
andra resurser. Det kan även bidra till att möta besökarnas efterfrågan på ett mer effektivt sätt. 
Enligt Kotler (1999) kan marknadsföring även vara att utveckla, tjäna pengar och finna 
möjligheter för en verksamhet.  
                                                 
1 Areskough Jörgen, Ölands Skördefest, personlig intervju, 2009-11-19 
2 Wilks Anne, Ölands Skördefest, personlig intervju, 2009-11-19 
3 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
4 Lindkvist Charlotta, Astrid Lindgrens Näs, e-mail, 2009-11-07 
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Samverkan för att marknadsföra Astrid Lindgrens Värld sker delvis via Visit Sweden. De har 
också olika marknadsföringssamarbeten där de jobbar med Svenska ambassaden i flera 
länder. Astrid Lindgrens Värld har då besökt en rad olika länder där Svenska ambassaden 
arrangerar ett Sverige-jippo där de vill profilera Sverige. De har då varit med för att visa upp 
Astrid Lindgrens Värld och Pippi Långstrump eftersom Astrid Lindgren förknippas starkt 
med Sverige. De har även ett samarbete med Tivoli i Köpenhamn där de bland annat åker till 
nöjesparken och uppträder. De får då chans att visa upp Astrid Lindgrens Värld för den 
danska publiken och det blir i sin tur bra marknadsföring för dem. Men den största delen av 
marknadsföringen sköter de på egen hand då de vill ha kontroll och kunna påverka budskapet 
själva (Ahlerup1). Pike (2008) menar att det inte alltid står klart om marknadsföring är en 
strategi, process eller en filosofi. Dock borde marknadsföring ses som en organisations 
filosofi. Det bör handla om att marknadsföring är en filosofi med målet att förstå marknadens 
behov. Samtidigt som de är mer effektiva än konkurrenterna. Att planera marknadsföring 
handlar om att hitta möjligheter som kan möta marknadens och turistens behov om det gäller 
turismbranschen. Marknadsföring blir därför en uppgift i att tänka framåt, för att kunna möta 
marknaden på bästa sätt (Pike, 2008). I och med att utveckling av marknadsföring är viktigt 
för att nå målgruppen är det även viktigt att tänka på att nå ut till kunden på rätt sätt och med 
rätt kanaler så de kan ta del av budskapet.  
 

Undersökningen visar att de tre verksamheter uppsatsen behandlar är aktiva på Internet med 
bland annat egna hemsidor och samverkar mellan olika verksamheter med hemsidor för 
information och bokning (Ahlerup2, Thaysen3 & Öholm4). Det är intressant att se hur 
ökningen av information och möjlighet till bokning på Internet har lett till att turister bli mer 
fria och har möjlighet att boka en resa när det passar dem bäst. Marknadsföring handlar allt 
mer om att synas på Internet. Att använda sig av Internet kan skapa andra relationer och 
förbättra kommunikationen såsom annan marknadsföring inte kan utföra. Finns informationen 
på Internet bidrar även det till att den finns tillgänglig för alla hela tiden. Samtidigt bildas en 
global marknad som kan leda till ökad konkurrens. Marknadsföring på Internet kan skilja sig 
en del från annan marknadsföring genom att exempelvis konsumenten själv söker information 
(Hultman, 2007 se Ek & Hultman, 2007).  
 
Plats- och destinationsmarknadsföring 

Fyall & Leask (2007) menar att bästa sättet för en destination att utvecklas och få tillgång till 
fler resurser är att använda sig av mer samverkan. När det gäller att marknadsföra en 
destination eller en plats kan det finnas olika aspekter som bör finnas med i 
marknadsföringen. När det gäller Ölands Turist AB och AB Glasriket handlar det om att 
marknadsföra en större yta såsom en destination eller region (Thaysen5 & Öholm6). Astrid 
Lindgrens Värld som ligger på en plats kan istället använda sig av platsmarknadsföring. 
Begreppet platsmarknadsföring är något som ofta förekommer inom turism och en definition 
på det är enligt Ek och Hultman (2007):  
 

                                                 
1 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
2 Ibid 
3 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
4 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
5 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
6 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 



 26 

 ”Platsmarknadsföring (place marketing) är en marknadsföringspraktik som 

syftar till att förmedla utvalda bilder av ett specifikt geografiskt område, oftast riktat mot en 

eller flera väl definierade målgrupper.” (Ek & Hultman, 2007:28) 
 
När det gäller platsmarknadsföring är det oftast positiva bilder en verksamhet vill visa. Det 
kan vara i syfte att ersätta bilden av en plats eller att visa en ny bild och skapa en image (Ek & 
Hultman, 2007). Vi anser att det borde vara viktigt inom turismbranschen då de vill locka sina 
besökare med en positiv bild av en plats.  
 
Att marknadsföra en plats har blivit allt mer intressant och använt under de senaste 
decennierna. En bidragande orsak är att allt fler reser längre och över internationella gränser 
vilket leder till att platser behöver bli mer konkurrenskraftiga. I och med en ökad konkurrens 
världen över blir det allt viktigare att platser kan visa det speciella och det som inte alla 
platser har att erbjuda. Platsmarknadsföring handlar inte enbart om att locka turister till en 
plats utan det spelar även en stor roll gällande regional och ekonomisk utveckling (Baker & 
Cameron, 2008). Platserna behöver koncentrera sig på att utveckla redan befintliga resurser 
eller aktiviteter samtidigt som de behöver utveckla nya för att fortsätta vara 
konkurrenskraftiga (Kerr, 2006). Detta betyder att utveckling är en viktig del i 
verksamheternas arbete eftersom de kan bli mer attraktiva och konkurrenskraftiga om de 
utvecklar verksamheten.  
 
Destinationsmarknadsföring är ett annat begrepp som är starkt relaterat till samverkan och 
som AB Glasriket och Ölands Turist AB kan använda sig av. En destination är en geografisk 
plats där kluster av olika turismresurser existerar. Ett kluster kan definieras som en grupp av 
resurser eller attraktioner inom turism. Även infrastruktur, aktörer inom service sektorn och 
andra administrativa organisationer är inblandade och samverkar inom en destination för att 
ge besökaren den förväntade upplevelsen. Destinationsmarknadsföring handlar om att 
marknadsföra en destination (Pike, 2008). Glasriket är ett kluster som kan ses som en 
destination där AB Glasriket arbetar med att marknadsföra destinationen.  
 
Behovet av samverkan inom turism hör ofta ihop med att gemensam 
destinationsmarknadsföring är ett strategiskt val men att det bör göras efter en analys av ett 
existerande nätverk (Bhat & Milne, 2008). Baker & Cameron (2008) beskriver 
destinationsmarknadsföring som något som inkluderar alla aktiviteter och processer som för 
konsumenter och producenter samman. Fokus ligger på konsumentens behov och det handlar 
om att ta beslut om en produkt, ett varumärke, ett pris eller på vilket sätt marknadsföring ska 
ske på. Genom att marknadsföra en destination kan även det liksom platsmarknadsföring 
bidra till en utveckling av en region eller för destinationen. Ett problem med 
destinationsmarknadsföring kan vara att det saknas resurser eller flexibilitet (Baker & 
Cameron, 2008). Samverkan mellan fler destinationer kunde möjligen minska problemet med 
resurser då de kan hjälpa varandra, såsom samverkan mellan Ölands Turist AB och AB 
Glasriket.  
 
Naipaul et al. (2009) menar att samverka genom marknadsföring hjälper definitivt 
verksamheterna att utveckla sina produkter och därmed locka fler turister. Många regioner har 
även förstått hur viktigt det är och vilken effekt samverkan kan ha när det gäller att använda 
sig av gemensam marknadsföring (Naipaul et al. 2009). Det är bevisat att samverkan inom 
turismmarknadsföring och gemensam marknadsföringsplanering kan bidra till förmåner och 
vinst, inte enbart för de regionerna som är involverade i samverkan utan också för turister och 
andra verksamheter (Tosun et al. 2005). Vi tror att det är till stor fördel om god 
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marknadsföring kan föra med sig mer än att bara locka fler turister. Det kan vara som Tosun 
et al. (2005) menar att det kan leda till bättre förutsättningar för turisterna på plats och för den 
region som en verksamhet ligger i.  
 
4.2. Enskilda varumärken – trots samverkan viktigt att behålla ett unikt varumärke 

 
Det som ofta framkommer i marknadsföring är varumärken och det är varumärkena som 
Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket samt Ölands Turist AB vill förmedla genom sin 
marknadsföring. Trots samverkan är det viktigt att behålla ett unikt varumärke och syftet är 
inte att skapa ett nytt menar Öholm1. Varumärken och användandet av dem i marknadsföring 
har blivit allt mer vanligt som ett hjälpmedel med att nå ut med budskap till konsumenter 
(Caldwell & Freire, 2004). Varumärken kan ses som en symbol för den speciella produkt det 
representerar. Det kan förknippas med bland annat namn, design, smak, slogan, logotyper 
eller färg. I vissa fall kan det vara svårt och kostsamt att inrätta, utveckla och bevara ett 
varumärke. Turismnäringen kan ofta vara till stor hjälp när det gäller att utveckla och 
identifiera ett varumärke för exempelvis en plats, en region eller ett land (Hall & Williams, 
2008). Om det arbetas med varumärket Sverige brukar några starka aktörer och varumärken 
vara med och representera landet. Exempel på de varumärkena är Glasriket och Astrid 
Lindgrens Värld som brukar vara med och marknadsföra Sverige på utlandsmarknaden 
(Thaysen2). När det gäller det egna varumärket Glasriket är ett av syftena med att samverka 
att bevara och stärka varumärket Glasriket (Svensson3). 
 
Enligt Ahlerup4 är det viktigt att varumärket är starkt samt att tron på sitt varumärke är stor. 
Han menar att Astrid Lindgrens Värld är ett varumärke som är starkt och ett varumärke som 
många tror på. Även Baker & Cameron (2008) menar att det är viktigt med ett starkt och 
välutvecklat varumärke för att stärka konkurrenskraften. Ett varumärkes funktion varierar 
beroende på hur företaget vill att konsumenten ska reagera. Varumärkets styrka sitter därför i 
hur konsumenten ser på det. Innehållet i ett varumärke är det som förmedlas till konsumenten. 
Har konsumenten en positiv koppling till ett varumärke återspeglas det i positiv respons till 
varumärket och tvärtom ifall en konsument har negativa kopplingar till ett varumärke 
(Sahlberg, 2001). Vi anser att det är viktigt hur ett företag vill förmedla sitt varumärke eller 
vad de förmedlar. Människor minns ofta ett varumärke om det sticker ut genom att ha en 
lyckad produkt eller upplevelse, om reklamen är minnesvärd och om associationen med 
varumärket är positivt. Produkten i ett varumärke är en viktig del, men andra element 
påverkar upplevelsen för målgruppen. Ett företags varumärke kan sägas vara immateriella 
tillgångar och de kan ofta ha större betydelse än verksamhetens materiella tillgångar. Är det 
ett starkt varumärke ger det ofta många fördelar, det kan till exempel ge större och bättre 
resultat vid marknadsföring om varumärket är starkt (Mårtensson, 2009).  
 
Genom samverkan i det så kallade Visit South East Sweden, har de kommit fram till att 
Öland, Kalmar och Glasriket är starka varumärken i sig. Men som enskilda aktörer skulle de 
inte ha samma attraktionskraft. Många hade åsikter och var rädda för att de enskilda 
varumärkena, Kalmar, Öland och Glasriket skulle försvinna i och med Visit South East 
Sweden (Öholm5). Anell & Mattisson (2009) menar att när samverkan sker genom avtal 
innebär det att de enskilda parterna fortsätter att arbeta med sitt varumärke i sin organisation, 
                                                 
1 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
2 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Svensson Kicki, Näringslivsutvecklare på Uppvidinge kommun, e-mail, 2009-11-11 
4 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
5 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
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men att de anpassar sig efter de andra parterna som ingår i samverkan. Enligt Öholm1 har 
tanken aldrig varit att bilda ett nytt varumärke, utan det handlar enbart om att stärka de 
varumärken som redan fanns. Det betyder att exempelvis varumärket Glasriket har valt att 
vara med på ytterligare en marknadsplats, visitse.se, för att locka besökare och underlätta 
bokningen (Öholm2). De enskilda varumärkena Kalmar, Glasriket samt Öland stärks därmed 
genom samverkan. Pike (2008) menar att ett varumärke är mer än bara ett namn för att visa 
skillnaden på en produkt på marknaden. Det är en symbol som representerar en variation av 
idéer. Det betyder även olika saker för konsumenterna. Varumärket bör stå för någonting och 
lova något till konsumenten. Det är även viktigt att varumärket fortsätter att vara relevant för 
konsumenten under en längre tid. Att varumärket fortsätter vara relevant är viktigt för 
företaget att tänka på om de vill fortsätta vara konkurrenskraftiga (Pike, 2008). 
 
Det handlar även om att genom samverkan får varumärken mer resurser och bättre ekonomi, 
de skulle inte klara sig lika bra utan en samverkan som till exempel Visit South East Sweden. 
De lockar även tillsammans flera besökare. Visit South East Sweden har även visat att det 
faktiskt går att samverka med olika aktörer inom samma region och att det är positivt samt 
generar något i form av fler besökare. Dock är det extremt viktigt att aldrig glömma bort de 
enskilda varumärkena och det som är unikt med varje. Det är därför viktigt att hitta en balans 
mellan samverkan och att behålla varumärket, det kan vara allt från grafisk profil till 
hantering av presentationsmaterial med mera. Det är också viktigt att tänka på hur det läggs 
fram, därför att fel och missbedömningar i något sammanhang eller forum kan få stora 
konsekvenser. Hjärtat i Ölands varumärke är exempelvis hantverk, lokalproducerad mat och 
skördetid (Öholm3). Ett varumärke kan enligt Baker & Cameron (2008) vara en delad idé om 
en produkt, service, plats eller en upplevelse. För att bli ett lyckat varumärke behöver 
producenten etablera en relation med konsumenterna. Många varumärken blir allt mer 
effektfulla och existerar i flera aspekter såsom i politik, ekonomi och kultur. En annan 
definition av ett varumärke enligt Kerr (2006) är att ett varumärke är ett namn, term, symbol, 
täcken, design eller en kombination av alla.  
 
 ”Ett varumärke är summan av alla kontakter och relationer med omvärlden. Allt 

som görs i varumärkets namn återspeglas i varumärket. Därför gäller det att vara 

särskiljande och lyfta fram de unika fördelarna på ett ärligt och intressant sätt. Ju tydligare vi 

är desto starkare kan vi bli i förhållande till våra konkurrenter.” (Hultman, 2007 se Ek & 
Hultman, 2007:153) 
 
Även en destinations varumärke har blivit allt viktigare (Baker & Cameron, 2008), ett 
exempel på ett sådant varumärke är Glasriket. Genom destinationsmarknadsföring blir 
varumärket för destinationen viktigt.  Några aspekter som möjliggör ett lyckat 
destinationsvarumärke är att det är något annorlunda, levererar något, är intressant och har 
nya idéer (Baker & Cameron, 2008). En destinations varumärke kan definieras enligt 
följande: ett namn, logotyp, symbol eller ord som identifierar och differentierar en destination. 
Det utlovar en minnesvärd upplevelse som är associerad med destinationen (Kerr, 2006). Det 
betyder att om en destinations varumärke associeras med något positivt och marknadsförs på 
ett positivt och effektivt sätt kommer fler turister att besöka destinationen.  
 
 
 

                                                 
1 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
2 Ibid 
3 Ibid 
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4.3 Summering 

 
Verksamheterna samverkar för att dela kostnader och resurser, de blir även starkare och mer 
konkurrenskraftiga genom samverkan. De tre verksamheterna samverkar även för att öka 
kvaliteten och servicen på sina produkter. Det kan handla om att öka kvaliteten genom att 
paketera en resa tillsammans med någon aktör. Ett annat syfte med samverkan kan vara att 
stärka och utveckla det egna varumärket. Det huvudsakliga syftet med samverkan för de tre 
verksamheterna verkar vara att marknadsföra sig tillsammans med en annan verksamhet för 
att kunna locka fler turister som de inte skulle kunna göra själva.  
 
Marknadsföring som utgör en stor del av samverkan för Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket 
och Ölands Turist AB handlar om att nå ut till en konsument på ett sätt som verkar lockande. 
En verksamhet behöver även tänka på hur de förmedlar sina budskap så att de kan nå den rätta 
målgruppen. Visit South East Sweden är ett exempel på en samverkan som tillsammans 
samlat sitt utbud på en gemensam plattform och därigenom marknadsför de sig även 
tillsammans. Det har även visat sig vara viktigt att synas på Internet med tanke på att de flesta 
har tillgång till det och det finns tillgängligt hela tiden. Begrepp som börjat användas i allt 
större utsträckning är plats- och destinationsmarknadsföring, genom de olika sätten att 
förmedla sitt budskap är varumärket en viktig tillgång.  
 
Trots att vi kommit fram till att det är positivt att samverka på många plan är det samtidigt en 
nödvändighet att bevara sitt unika varumärke. Samverkan är inte till för att bilda nya 
varumärken utan det ska enbart hjälpa till att stärka de befintliga. Det är även viktigt att ha ett 
starkt varumärke för att nå ut med det på ett effektivt sätt genom marknadsföring. Det finns 
många olika former av samverkan där varumärket dock alltid är viktigt. De olika formerna 
som framkommit i undersökningen kommer nästa kapitel att behandla. 
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5. Olika former av samverkan 
 
 

I detta kapitel kommer vi att behandla olika former av samverkan som framkommit under 

studiens gång. Vi kommer att beskriva hur de tre undersökta verksamheterna samverkar med 

andra verksamheter runt omkring sin egen. Dessa former har vi identifierat som partnerskap, 

projekt och nätverk. 

 

 
Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB använder sig alla av olika former 
av samverkan. Ahlerup1, Thaysen2 och Öholm3 menar alla att ett starkt nätverk är en 
grundläggande faktor för att lyckas med samverkan inom turismbranschen. Samverkan bygger 
ofta på relationer mellan människor som arbetar inom olika verksamheter. Inom 
verksamheterna är samverkan en arbetsprocess där ett flertal aktörer samspelar med varandra. 
Antingen inträffar det alltså en ”relation” organisationerna emellan vilket innebär att 
processen för samverkan ställs i centrum. Det kan vara exempelvis hur lärande och 
kommunikation mellan aktörerna äger rum. En annan uppfattning på samverkan mellan 
verksamheter kan vara något som kallas för en ”transaktion” vilket innebär att det sker ett 
utbyte mellan aktörerna som styrs genom kontrakt. Då samverkan kan uppfattas som antingen 
en relation eller transaktion gör att formera berörs av hur samverkan utförs. Det kan vara 
exempelvis om det är en långsiktig samverkan eller bara en engångsföreteelse (Lindberg, 
2009). Både Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket samt Ölands Turist AB arbetar i de flesta 
fall med långsiktig samverkan då deras avtal med samarbetspartners fortlöper år efter år. 
Formerna för hur samverkan mellan organisationer bedrivs kan vara formella eller informella. 
Informella samverkansformer, det vill säga inte skriftligt reglerat, kan behandla 
marknadsföring, samråd, utredningar, gemensamma aktiviteter eller erfarenhetsutbyten 
(Skomsöj & Sundin, 2005). Allians eller kartell kan vara andra exempel på samverkan mellan 
aktörer. Målet för samverkan är att uppnå gemensamt uppsatta mål (Frisk, 2000). Formell 
samverkan i sin tur innebär att det finns en mer tydlig struktur med en verksamhetsplan och 
budget i verksamheten (Lindberg, 2009). 
 
Inom turismnäringen är samverkan en viktig del och att bygga ett nätverk runtomkring sin 
egen verksamhet krävs ofta för att nå vinning i sin egen verksamhet. Därför är det positivt att 
samverka med partners inom sin verksamhets område som inom turism ofta är olika 
boendeanläggningar, transportföretag eller liknande (Savrina et al. 2008).  När det gäller 
samverkan inom turism finns det många olika former av samverkan. På fler och fler platser 
inser aktörerna att samverkan är den rätta vägen när det gäller att lyckas inom näringen. Det 
slutar ofta i att det bildas ett lokalt nätverk där de arbetar för att marknadsföra och utveckla 
området och för att attrahera fler turister (Svensk, 1998).  
 
Samverkan har alltså blivit en vanlig del i företags verksamheter men det finns oftast inga 
färdiga planer för hur samverkan ska bedrivas inom företaget. Det finns dock några vanliga 
former som företag och framförallt turismföretag använder sig av vid samverkan till exempel 
nätverk, partnerskap eller projekt (Lindberg, 2009), vilka vi kommer gå in lite närmare på 
nedan. Våra informanter har inte alltid uttryckligen definierat sin samverkan i någon 
samverkansform utan då har vi själva tolkat om deras samverkan ingår i partnerskap, projekt 

                                                 
1 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
2 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
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eller nätverk. Dock anser vi att de som ingår i projekt eller partnerskap med verksamheterna 
även tillhör deras nätverk. Det ena behöver inte utesluta det andra. 
 

5.1 Partnerskap  

 
Astrid Lindgrens Värld ingår i partnerskap med olika verksamheter. Lokalt har de 
samarbetsavtal med cirka 40 hotell, campingplatser och vandrarhem runt om i regionen. 
Boendeanläggningarna har tecknat ett avtal med Astrid Lindgrens Värld som i sin tur får 
synas på Astrid Lindgrens Världs hemsida mot en avgift. De kan också köpa till en radannons 
i parkens broschyr om de så önskar. Slutligen får de en egen inloggning där de på sin 
boendeanläggning kan sälja och skriva ut biljetter och därmed kan gästerna köpa ett helt paket 
med en gång i stället för att de ska behöva stå i kö när de väl ska gå in på Astrid Lindgrens 
Värld. Beroende på hur mycket de olika boendeanläggningarna säljer så får de sedan 
provision (Ahlerup1). Enligt Unt (2000) arbetar de parter som ingår partnerskap mer 
konstruktivt och det är något som Astrid Lindgrens Värld tycker är viktigt, att göra det enkelt 
för kunden. Oxgården som är en boendeanläggning i Vimmerby, samverkar med Astrid 
Lindgrens Värld genom att de säljer deras biljetter samt informerar och delar ut 
marknadsföringsmaterial. Meningen är att de ska underlätta så mycket som möjligt för 
turisterna som ska besöka Astrid Lindgrens Värld. Enligt Samuelson2 som är VD på 
Oxgården är de beroende av att Astrid Lindgrens Värld finns då i stort sett alla som väljer 
hans boendeanläggning har för avsikt att besöka Astrid Lindgrens Värld. Ahlerup3 som är VD 
på Astrid Lindgrens Värld ser det inte riktigt på samma sätt från sin verksamhets sida. Han 
menar att de givetvis är glada att de olika boendeanläggningarna finns men att de inte är lika 
beroende av dem som Oxgården är av Astrid Lindgrens Värld. Eftersom Astrid Lindgrens 
Värld enligt Ahlerup4 inte har kapaciteten själva att tillgodose de behoven är de glada för alla 
enskilda människor som bestämmer sig för att satsa på övernattningar. Han menar att: 
 

”Vi är beroende av att det finns möjlighet till att övernatta men vi är inte 

beroende av dem för att bli framgångsrika i vår egen verksamhet.” (Ahlerup5)  
 
Ett partnerskap kan utmärkas av att två parter inleder eller förändrar en samverkan. De strävar 
efter långsiktiga relationer där båda kan känna vinning. Ingås ett partnerskap finns en 
förhoppning om att hitta en lösning som är bättre än den som redan finns. Syftet kan vara att 
minska risker och kostnader, dra nytta av andras kontakter och erfarenheter samt att öka 
intäkter (Unt, 2000).  Eftersom partnerskap bygger på långsiktiga relationer är förtroende och 
öppenhet en viktig faktor bland de inblandade organisationerna (Lindberg, 2009). Ju mer 
förtroende och öppenhet det finns i en samverkan tror vi ökar chanserna för att lyckas med en 
god samverkan.  
 
Astrid Lindgrens Värld arbetar mest på så sätt att de erbjuder möjligheter för samverkan efter 
deras villkor. Ahlerup6 är noga med att se till att de inte samverkar bara för samverkandets 
skull eftersom det också måste gynna företaget. Viss samverkan kan ses som påtvingad. En 
del organisationer går in i partnerskap bara för att den ena parten vill samverka och den andra 
går då med på det men i själva verket finns det inget syfte för dem att samverka (Lindberg, 

                                                 
1 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
2 Samuelson Staffan, VD på Oxgården, telefonsamtal, 2009-11-23 
3 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
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2009). Frågan är varför en verksamhet ingår i en samverkan om de inte är intresserade av det 
eller anser sig behöva samverka med just den aktören. Det kan kanske vara positivt att synas 
tillsammans med den andra verksamheten även om de inte vinner något annat på samverkan. 
Enligt Sundin (2008) är det den av aktörerna som minst vill ingå i samverkan som oftast är 
den som sätter gränserna. Detta tolkar vi som att en verksamhet som inte är speciellt beroende 
av att ingå i en samverkan kan göra det ändå för att det kan vara till någon nytta. Det är då den 
verksamheten som bestämmer riktlinjerna. Här skulle Astrid Lindgrens Värld vara den 
verksamhet som sätter gränserna då de är minst beroende av samverkan. 
 
Internationellt samverkar Astrid Lindgrens Värld med olika agenter och rederier i utlandet. 
Ganesan & Kelsey (2006) menar att utvecklingen av teknologi gör det lättare för 
verksamheter att samverka internationellt samt att de lättare kan utvecklas. Det är dock viktigt 
att ta hänsyn till staten och olika lagar i olika länder när det handlar om att samverka mellan 
landsgränser (Song & Vannetelbosch, 2007). De utländska agenterna får möjlighet att i sina 
system boka boende och biljetter till Astrid Lindgrens Värld. Ahlerup1 betonar vikten av att 
det är utefter Astrid Lindgrens världs uppsatta ramar som de kan tänka sig att samarbeta med 
olika agenter. Det kan gälla priser, antal boenden agenterna får samt hur många dagar innan 
de vill ha betalt. Ramverken är ganska lika för alla agenter. Ett syfte med partnerskap är att nå 
en högre kostnadseffektivitet (Lindberg, 2009). Om tillgången någon gång skulle vara större 
än efterfrågan brukar Astrid Lindgrens Värld lämna bättre priser till sina agenter då de gärna 
vill ha hjälp med att fylla de tomma boendena och därmed tjänar de i alla fall en liten del på 
det (Ahlerup2). Att bli mer kostnadseffektiva och mer effektiva i allmänhet är något som är 
viktigt att stäva efter och vi tror att det kan vara avgörande för en verksamhets utveckling.  
 
Astrid Lindgrens Värld samarbetar nationellt med alla andra nöjesparker i Sverige och det kan 
exempelvis handla om att förändra skattesatserna vilket är en större samhällsfråga. Dessa 
samarbeten tar upp mer övergripande, långsiktiga frågor som är strategiska för branschen 
(Ahlerup3). 
 
AB Glasriket ingår i partnerskap med flera olika boendeanläggningar exempelvis det nya 
hotellet Kosta Boda Art Hotel (Thaysen4). AB Glasriket har hjälpt hotellet med besök för 
journalister från olika delar av Sverige och även ute i Europa som har skrivit i både dagspress 
och i olika livsstilsmagasin (Strandman5). Andersson6 på Lessebo Kommun menar att Kosta 
Boda Art Hotel har inneburit en uppgång för Glasriket och kommunen. I och med det har 
Glasriket möjlighet att erbjuda övernattning för dem som ställer högre krav än ett enkelt hotell 
eller vandrarhem (Andersson7). AB Glasriket säljer också in Glasriket som besöksmål till 
olika bussbolag i framförallt Sverige och Tyskland. De samverkar med ”Gyllene Nycklarna” i 

Danmark som är en hotellförening i Köpenhamn där de 15 mest attraktiva hotellen i 
Köpenhamn ingår. Verksamheter som ligger i olika länder och samtidigt samverkar anförtror 
sig helt till varandra och delar de resultat som framkommer efter enade beslut (Song & 
Vannetelbosch, 2007). AB Glasriket samverkar även med de regionala aktörerna under 
varumärket Småland och sedan går de i partnerskap med Visit Sweden på utlandsmarknaden 
(Thaysen8).  
                                                 
1 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
5 Strandman Magnus, Hotellchef på Kosta Boda Art Hotel, telefonsamtal, 2009-11-23 
6 Andersson Inga-Britt, Kommunchef i Lessebo kommun, personlig intervju, 2009-11-24 
7 Ibid 
8 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
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Det är inte alltid som samverkan och samarbete genom partnerskap är positivt men i våra fall 
har det inte framkommit något negativt kring att samverka i partnerskap som enligt Unt  
(2000) kan bero på följande aspekter: 
 

 Parter som samarbetar utgår från ett säkrare, ett mer omfattande och därmed bättre 

beslutsunderlag. Kvaliteten i besluten står ofta i proportion till den mängd 

information parterna har när de tar sina beslut.  

 Den ökade mängden information gör att de ser nya alternativ. Vi hänvisar ofta till 

”han fann den saknade pusselbiten” när någon ser lösningen före de andra. 

 Den ökade mängden information gör att parterna lättare upptäcker vilka förändringar 

som leder till mervärden och vilka som leder till att projektet fördyras. Risken att man 

tar felaktiga beslut minskar. 

 Parter som samarbetar, arbetar mer konstruktivt. De lägger inte ned sin energi på att 

slåss om vems lösning som är den rätta. De behöver inte ödsla tid på att visa varandra 

musklerna och därmed riskera att förstöra förhandlingsklimatet. 

 De utgår ofta från en gemensam analys av situationen. De lägger ned sin energi på att 

i samverkan försöka hitta den bästa lösningen. Den synergieffekt de därmed kan 

uppnå är väl dokumenterad.  

 Parterna kan finna att de har behov som förenar dem i större utsträckning än behov 

som konkurrerar.  

 Parterna kompletterar varandra och kan koncentrera sina resurser på de områden 

där de är bäst. 

            (Källa: Unt, 2000:80-81) 
 

Punkterna ovan visar alla på att genom partnerskap är det lättare att komma fram till rätt 
beslut då mer information finns tillgänglig. Alla parter kan dra nytta av att samverka i 
partnerskap. Det ger en ”win-win-situation” istället för att behöva konkurrera med varandra. 
 

5.2 Projekt 

 

Två projekt som framkommit som betydelsefulla inom regionen är Projekt Vinst samt Visit 
South East Sweden (Thorstensson1 & Öholm2). Projekt är en vanlig förekommande form av 
samverkan. Att organisera verksamheter i projekt är något som många organisationer sysslat 
med under en lång tid. Samverkan genom projekt kan beskrivas som ett uppdrag som bara 
genomförs en gång. Projekten kan bestå av uppgifter som den vanliga organisationen inte kan 
hantera. Det har alltid en början och ett slut och ofta väljer organisationer att starta ett projekt 
då de vill pröva nya arbetssätt (Lindberg, 2009). Projektbaserad turism har blivit allt vanligare 
under de senaste tio åren. Projekt har blivit ett alternativ som gör att verksamheter kan växa 
och destinationer utvecklas (Björk & Virtanen, 2005). 
 

”Man kan säga att ett projekt uttrycker en vilja att språngvis föra utvecklingen 

framåt, en engångsinsats för att verkligen komma någonstans.” (Eklund, 2002:13) 
 
När det bildas ett projekt är det en samling individer som ska utföra det. Anledningen till 
samlingen av människor är att flera människor har mer kunskap och erfarenhet än en enskild 
individ. Samlingen blir ofta mer effektiv då de kan stimulera och omformulera idéer med 

                                                 
1 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
2 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
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varandra. När beslut tas är de ofta bättre och mer genomtänkta eftersom det är flera människor 
som varit med i beslutsfattandet. Dock kan det även skapa problem när det handlar om att en 
grupp ska samverka. De kan till exempel ha olika bakgrund, erfarenheter och kunskap. För att 
våga samverka och göra det på ett fördelaktigt sätt är det viktigt att kunna känna en lagkänsla 
(Eklund, 2002). Eller som Lessebos kommunchef menar att det handlar om en helhet när det 
gäller Glasriket och den samverkan som det innebär (Andersson1). Innan denna helhet eller 
lagkänsla infinner sig är det svårt att dra nytta av varandra, både när det gäller starka och 
svaga sidor i verksamheten (Eklund, 2002). Eftersom det bör infinna sig en helhet för att få ut 
något av varandras verksamheter är det viktigt att arbeta med relationerna i samverkan för att 
den ska lyckas.  
 
Projekt Vinst 

Projekt Vinst är ett EU-projekt som startade år 2008 och planerades att drivas under tre år 
framåt till år 2010 men har blivit förlängt till början av 2011 (Thorstensson2). EU-finansiering 
är något som stimulerar skapandet av partnerskap och projekt (Müller, 2006). EU-finansierade 
projekt verkar ha en planeringsmodell som stomme och ett nätverk som arbetshjälpmedel 
(Björk & Virtanen, 2005). Projekt Vinst är ett utvecklingsprojekt som handlar om att 
marknadsföra Kalmar län och utveckla besöksnäringen i samverkan med de kommuner som 
finns i länet där fokus ligger på de fem starkaste destinationerna sett till besöksantal; Öland, 
Kalmar, Glasriket, Astrid Lindgrens Vimmerby samt Västervik med skärgården 
(Thorstensson3). Utvecklingsprojekt har mycket av sin planering i olika etapper, projekten får 
ofta stå i kamp med den vanliga verksamheten när det gäller resurser (Eklund, 2002). 
Eftersom besöksnäringen har stor potential i Kalmar län har Regionförbundet startat Projekt 
Vinst för utveckling och för ökad interaktion inom turismnäringen samt mellan 
turismnäringen och offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Projektets 
Advisory Board är de som ansvarar för olika beslut och åtgärder under arbetets gång. Där 
finns även turistföretagen i länet samt Regionförbundet representerade (Regionförbundet 
Kalmar län, 2008). AB Glasriket är alltså en medfinansiär till Projekt Vinst där de jobbar 
aktivt i olika marknadsgrupper (Thaysen4). Även Öland och Ölands Turist AB ingår i Projekt 
Vinst (Öholm5). Astrid Lindgrens Värld var med i Projekt Vinst till en början men hoppade 
sedan av det på grund av att de inte tyckte att det var något som var nödvändigt för dem att 
vara med i (Ahlerup6). Att Astrid Lindgrens Värld hoppade av projektet bör ha varit för att de 
inte fick ut något av samverkan och det har vi nämnt som en viktig aspekt i en lyckad 
samverkan.  
 

Projekt Vinst har en geografisk spridning eftersom flera verksamheter runtom i regionen ingår 
i projektet och det innebär därför att kommunikationen mellan dem är viktig då de måste 
sträva mot samma mål. Kärnan inom ett projekt handlar om att få individer att kunna 
samverka på ett bra sätt. Blir gruppen i ett projekt större än tio personer kan det skapas 
problem med kommunikation och flexibilitet. Det leder även till mindre effektivitet, fler 
möten, uppdelning av ansvar samt mer administration. De vanligaste måtten när det gäller ett 
projekt är ju antalet människor eller antal månader eller kronor. En annan faktor som påverkar 
projektets storlek är spridningen. Det kan handla om social spridning, geografisk spridning 
eller kulturell spridning. Den sociala spridningen handlar om ålder, klass, yrke eller kön på 
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samlingen individer i projektet. Spridningen är vanlig och ger ofta inga större problem. Den 
geografiska spridningen kan handla om att samlingen individer finns på olika orter, regioner 
eller länder. De som beställt och använder projektet kan befinna sig på andra ställen. Här kan 
resor, övernattningar samt tekniska utrustning vara till hjälp vid möten eller liknande. Den 
kulturella spridningen behandlar olika kulturer inom samlingen människor, det kan handla om 
lagar, seder, religion eller språk (Eklund, 2002).  
 
Resultatet av Projekt Vinst utvärderas och följs upp regelbundet. De som arbetar med 
projektet utvecklar och inhämtar även mer underlag som kan vara av behov inför framtidens 
fortsatta arbete (Regionförbundet Kalmar län, 2008). Enligt Eklund (2002) är det viktigt att 
utvärdera ett projekt i slutet av perioden. Då undersöks resultatet för att se om det uppfyller 
förväntningar och krav från uppdragsgivare. Det görs även utvärderingar på hur gruppen av 
människor genomförde arbetet (Eklund, 2002). Vi tror att det är viktigt att utvärdera ett 
projekt under hela projekttiden för att se om något behöver förändras och utvecklas. Det krävs 
en stark kontroll över ett projekt för att lyckas. Annars finns risken att utvecklingen stoppas 
och det går inte att styra projektet förbi problem som kan uppstå under vägen. För att undvika 
att tappa kontrollen är det viktigt att ha en genomarbetad plan som följs. Det finns ett antal 
faktorer som kan avgöra om ett projekt är bra eller inte, det kan till exempel vara att 
människor försvinner, utrusning går sönder, planen inte håller eller om intressenter backar ur 
(Eklund, 2002). Det kan därför vara till fördel om det finns en reservplan om något oväntat 
skulle inträffa så inte hela projektet måste gå i stöpet på grund av vissa orsaker. 
 
Visit South East Sweden 

Ett projekt som fått stor genomslagskraft i regionen är det mellan Öland, Kalmar och 
Glasriket. År 2006 utvecklades en mer moderniserad infrastruktur kring distribution, bokning 
och information på Ölands Turist AB vilket innan sågs som omodern. Då även Kalmar vid 
denna tidpunkt hade ett behov av att förändra sin organisation och att modernisera sin struktur 
beslutades det att starta en samverkan mellan Kalmar, Öland och Glasriket år 2007. Öholm1 
var den som tog initiativet till att presentera ett upplägg på hur samverkan skulle kunna se ut. 
Den presentationen föll väl ut och därmed iscensattes samarbetet med en nära relation till 
Visit Sweden. Det gemensamma samarbetsprojektet mellan Ölands Turist AB, AB Glasriket 
och Destination Kalmar AB fick namnet Visit South East Sweden. Öholms2 vision med detta 
projekt är att besökarna ska kunna gå in på en plats och hitta hela det samlade utbudet. Vi som 
besökare ska också kunna boka och betala allting på en faktura. Den här gemensamma 
plattformen för bokning, information samt betalning på ett och samma ställe iscensattes redan 
i början av 2008. Internetportalen där kunderna kan boka sina egna paketerade resor fick 
namnet visitse.se (Öholm3). Att turisterna kan skapa sina egna paket tycker vi är ett intressant 
sätt att arbeta på, då det är ett bra sätt för besökarna att få se och uppleva precis det de vill 
under ett besök på Öland, i Glasriket eller i Kalmar. Fernström (2000) menar att det krävs en 
stark samverkan för att kunna paketera flera turismprodukter till turister. Vår uppfattning är 
att vid paketering av turismprodukter bör det krävas en stark och god kommunikation då det 
annars lätt kan spricka i något led och försämra produkten och servicen till turisten.  
 

En anledning till att projekt tar form som nämnts tidigare är framförallt att organisationer vill 
pröva nya arbetssätt (Lindberg, 2009), och det är alltså något Ölands Turist AB velat med sitt 
projekt och lyckats med. Det har blivit en framgång och lett till en försäljningsökning för hela 
området. Vidare har de kontinuerligt fyllt upp systemet och utvecklat det vidare. De har 
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skapat en marknadsplats med tusentals produkter och en stor tillhörighet som för kundens 
räkning då erbjuder ett betydligt bredare utbud. Alla involverade parter har blivit vinnare i den 
här processen (Öholm1). Enligt Öholm2 är planering ett viktigt inslag i besökarens val av 
destination vilket gör att den här typen av upplevelseplanerare som skapats där de knutit ihop 
parametrarna som handlar om att resa, bo, äta och göra, gör det enkelt för kunderna. De har 
lyckats med att se kundernas behov och önskemål. Öholm3 menar att:  
 

”Ju bättre vi är i Småland i vårat utbud, ju fler turister vill komma till vår 

region. Vi har nytta av varandra och bör utveckla mer samverkan i konkurrens mot 

storstäderna.” (www.smalandsnaringsliv.se) 
 
Enligt Öholm4 går visitse.se att finutveckla hur mycket som helst. Att som besökare kunna 
planera och skapa sina egna resor och paket gör det enklare för kunden. Det är något som 
andra destinationer borde ta efter för att utvecklas. Vi tycker att det är viktigt att förenkla för 
kunden så långt det går, eftersom de förhoppningsvis blir nöjda med upplevelsen och kommer 
tillbaka. Pappas et al. (2007) menar att allt fler företag världen över använder sig av 
gemensamma plattformer för att förenkla för både producenten och konsumenten. Det betyder 
även att verksamheterna kan arbeta på olika håll och slipper resa för att träffa varandra. 
 
Lindberg (2009) menar i sin definition av projekt att det har en början och ett slut. Det är 
något vi inte kan säga om Visit South East Sweden där de inte bestämt när projektet ska 
avslutas. 
 
5.3 Nätverk  

 
Som vi nämnt tidigare är ett starkt nätverk viktigt för våra studerade verksamheter (Thaysen5 
& Ahlerup6). Nätverk är ett begrepp som används i flera olika sammanhang. För att koppla 
det till samverkan inom en organisation kan ett nätverk bestå av verksamheter som kopplas 
ihop genom att de arbetar tillsammans med olika aktiviteter. Det som är viktigt i ett nätverk är 
de gemensamma resurser som de kan förbättra tillsammans. Samverkan i ett nätverk pågår 
oftast under en längre tid. Deltagarna i ett nätverk är vanligtvis människor, grupper eller 
verksamheter och det är alltså deltagarna som arbetar med olika aktiviteter (Lindberg, 2009). 
Många verksamheter har gått ifrån strategier som handlar om konkurrens och istället använder 
de sig av strategier som behandlar samverkan. Fyra faktorer som har inflytande på en kraftig 
ökning av samverkan inom nätverk är snabbhet, flexibilitet, behov av ökad effektivitet samt 
gemensamt inflytande (Bengtsson et al, 1998). Samverkan kan ses som ett steg mot att bygga 
ett nätverk. Finns ingen samverkan finns det heller inga relationer och utan relationer kan inte 
ett nätverk skapas (Svensk, 1998). För att skapa ett nätverk behövs därför relationer som är 
tillräckligt bra för att de inblandade ska kunna samverka.  
 
Våra informanter anser att nätverk är en viktig del i sin verksamhet för att lyckas och det går 
att se att nätverkande blir mer och mer vanligt. Även en ökad grad av accepterade nätverk 
inom turism har lett till ett ökat intresse av samverkans relationer och ökade band mellan olika 
verksamheter. Sociala relationer är baserade på engagemang och etableras genom tillit och 
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ömsesidighet. Med ett gemensamt engagemang menas att en verksamhet arbetar för alla 
verksamheter i samverkan och för verksamheternas överlevnad. Om en verksamhet drar sig ur 
en samverkan eller ett nätverk förlorar de resterande en variation av produkter och 
möjligheten att nå ut till en viss kundgrupp. De verksamheter som förstår vikten av att 
samverka kan acceptera vissa nedgångar på kort sikt för att nå uppsatta mål på längre sikt. 
Verksamheter inom turism som ingår i nätverk förlitar sig på andra verksamheters aktiviteter, 
framtidsplaner, utvecklingsstrategier, beslut och resurser. Eftersom de förlitar sig på varandra 
är engagemang och tillit en viktig del i arbetet (Pesämaa & Hair, 2008). 
 

”Nätverk implicerar en form av struktur. Det system som studeras uppfattas som 

sammansatta delar och mellan dessa delar råder ömsesidigt beroende.” (Karlqvist, 1990:12)  
 

Ahlerup1 beskriver Astrid Lindgrens Världs nätverk som väldigt omfattande. Det sträcker sig 
till flera anläggningar runtom i Sverige och även till länder runt om i världen. AB Glasriket 
arbetar både inom interna och externa nätverk som enligt Nooteboom (2004) är vanligt 
förekommande inom verksamheter. Ett internt nätverk finns inom verksamheten och ett 
externt nätverk är verksamheter runtomkring som samverkar med i det här fallet AB 
Glasriket. Deras interna nätverk består av turismnäringen i de fyra kommunerna, Lessebo, 
Uppvidinge, Nybro och Emmaboda och alla glasbruk som finns i området. Det externa 
nätverket består av bland annat arrangörer av bussresor. Sedan finns dem som arbetar med att 
det kommer in utländska turister till Sverige. Även politiker ingår i Glasrikets nätverk samt 
olika resebolag världen över (Thaysen2). Enligt Svensk (1998) består alla verksamheter av 
någon form av interna nätverk samt att de flesta även ingår i något externt nätverk. 
 
Journalister är ett stort nätverk inom AB Glasriket. Thaysen3 menar att en redaktionell text i 
en tidning är guld värt för att det lockar många turister till en destination. AB Glasriket 
skickar också ut olika pressmeddelanden om vad som händer i Glasriket. Att ha en god 
samverkan med media ser även Ahlerup4 som viktigt eftersom det för verksamhetens del är 
positivt om de skriver bra saker om dem. Vid exempelvis nya byggnationer bjuder Astrid 
Lindgrens Värld in media, de har pressvisningar, skickar ut pressmeddelanden samt 
tillhandahåller pressrum på Internet som journalisterna kan logga in på. Ahlerup5 menar att:  
 

”Det finns bara en förlorare om man blir ovän med en tidning och det är en 

själv.” (Ahlerup6) 
 
Med citatet menar Ahlerup7 att om verksamheten inte kommer överens med en tidning skriver 
de inte positivt om verksamheten vilket då blir negativ publicitet. Om en tidning skriver 
positivt om verksamheten är det bra och inte någon kostsam marknadsföring. Även Öholm8 
anser att media har en viktig roll inom samverkan. Det gäller att skapa goda relationer med 
journalister framförallt på lokal nivå. På nationell nivå arbetar Ölands Turist AB på så sätt att 
de skickar ut löpande information exempelvis nyhetsinformation och pressmeddelanden. 
Några som också är beroende av redaktionell text är Ölands Skördefest. De annonserar inte 
direkt själva utan har bearbetat pressen och får därmed uppslag i olika lokala tidningar, 
                                                 
1 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
2 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Ibid 
4 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
8 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
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nationella tidningar och magasin (Areskough1), eftersom det blir artikelpress kostar det 
ingenting (Wilks2). Den kommunikation som förmedlas genom media är starkt beroende av 
hur individer tolkar informationen. Det finns nästan ingen möjlighet att räkna ut ekonomiska- 
och generella effekter av det publicerade materialet genom media (Falkheimer & Thelander, 
2007 se Ek & Hultman, 2007). Dock kan nog en slutsats dras att det för Ölands Skördefests 
del varit positivt med den publicitet de fått genom artikelpress eftersom det inte kostar 
verksamheten någonting. Enligt Öholm3 så är media en av de viktigaste kanalerna för 
marknadsföring. Om en destination ska uppfattas som ett attraktivt ställe att besöka gäller det 
att destinationen får PR, redaktionellt utrymme och image (Öholm4). Dock är det inte alltid 
lätt att se direkta effekter av medias påverkan. Det är speciellt svårt att se effekter av reklam 
därför att reklamen inte alltid får når fram på det sätt som en verksamhet hoppats. Det kan 
bero på att de vill nå ut till allt fler människor vilket ökar konkurrensen (Falkheimer & 
Thelander, 2007 se Ek & Hultman, 2007). 
 
Nätverk kan finnas mellan olika företag av varierande storlek och kombinationer, de kan även 
finnas på allt från lokalt till internationellt plan (Hall, 2008). Ölands Turist AB ingår i ett 
nätverk internationellt där cirka 2500 agenter har access att sälja Ölands utbud. Ölands Turist 
AB tillhör Visit Technology Group och deras system som heter City Break som förövrigt 80 
procent av Sverige tillhör så genom City Break når agenterna Sveriges turistiska utbud där 
alltså Öland finns med som en del. Nätverket kring Ölands Turist AB är uppdelat i en 
strategisk grupp och en taktisk grupp. Den strategiska gruppen är olika huvudmän exempelvis 
ägare och politiker. Den taktiska gruppen är mer kopplat till tydliga kunskapsområden 
exempelvis Internetstrategier, försäljningsstrategier, reklam och kommunikation. De har även 
nätverk i relationer med andra destinationsorganisationer exempelvis Visit Sweden (Öholm5). 
 
Nätverk har blivit allt viktigare när det gäller regional utveckling och samverkan de senaste 
åren inom turismen (Hall, 2008). Därför är nätverk liksom samverkan något som blir allt mer 
viktigt där relationerna blir många. Nätverk av olika slag visar på en ökad affärsvolym i 
många fall när det gäller kunskapssamhället. En förhoppning är att det även ska komma att 
ses mer tydligt i turismbranschen eftersom:  
 

”Ingen klarar sig på egen hand.” (Fernström, 2000:139)  
 
När Ölands Turist AB arbetar med samverkan på lokal nivå sker det genom ett antal 
utvecklingsstrategier. Då pratar de om en temastrategi, en upplevelsestrategi samt en 
kvalitetsstrategi. Temastrategin handlar om att det gäller för dem att ta fram de olika teman 
Öland är starka på exempelvis sol och bad samt natur och kultur. Det gäller sedan att nå ut 
med rätt budskap i rätt kanal till rätt målgrupp för att locka hit turister (Öholm6). Viktigt är 
därför att ha klart för sig vilken målgrupp som ska lockas till en plats och samtidigt veta hur 
de ska nå målgruppen på bästa sätt. Det kan vara till fördel att alla verksamheter inom ett och 
samma tema går samman med sina upplevelser för att locka hit turister. Enligt Öholm7 är 
denna typ av samverkan positiv. Upplevelsestrategin handlar istället om att identifiera de 
befintliga upplevelser som finns och sedan knyta dem till de upplevelser som Öland kan 

                                                 
1 Areskough Jörgen, Ölands Skördefest, personlig intervju, 2009-11-19 
2 Wilks Anne, Ölands Skördefest, personlig intervju, 2009-11-19 
3 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
4 Ibid 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
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leverera i både kanaler och målgrupper. Kvalitetsstrategin är sedan hur Ölands Turist AB 
uppfattar besöken och hur de sedan hanterar gästerna. Ölands Turist AB arbetar som en 
destinationsmarknadsorganisation vilket innebär att de har ansvaret för att avyttra, distribuera 
och marknadsföra det utbud som finns. Sedan finns det ett antal aktörer som skapar själva 
upplevelsen (Öholm1). Det är därmed aktörerna på Öland som levererar upplevelsen till 
turisterna och Ölands Turist AB arbetar med att locka turisterna till ön. Syftet med att ingå i 
nätverk är huvudsakligen därför att aktörerna vill dela information samt kunskap, de vill 
bygga ett förtroendekapital och till slut arbeta för att uppnå gemensamma och enskilda mål 
(Svensk, 1998). Andra syften kan även vara att utveckla en produkt tillsammans, få tillgång 
till andra resurser samt att få tillgång till andra försäljningskanaler. Ett huvudmål är ofta att 
utveckla sin verksamhet i stort. För mindre verksamheter kan ett nätverk hjälpa till att uppnå 
mål de inte kan uppnå själva (Gustavsen & Hofmaier, 1997).  
 

5.4 Summering 

 
De olika formerna av samverkan kan variera och de bygger på relationer av olika slag. De tre 
verksamheterna försöker att utveckla långvariga relationer som i sin tur leder till långvarig 
samverkan med olika aktörer. De vanligaste formerna som framkommit i undersökningen är 
någon form av partnerskap, projekt eller skapandet av ett starkt nätverk.  
 
Partnerskap är en viktig del i samverkan mellan verksamheter och det sker på olika nivåer 
såsom lokalt, regionalt, nationellt och ibland även internationellt. Våra informanter har inte 
haft något negativt att säga om att ingå i olika partnerskap, men att samverkan dock inte ska 
ske enbart för samverkandets skull. Nästa form av samverkan som framkommit som vanligt i 
regionen är projekt. 
 
Olika projekt är något som är vanligt i turismbranschen. De två mest utmärkande och viktiga 
projekten i Kalmar län är Projekt Vinst och Visit South East Sweden. Ett projekt är oftast 
något som varar under en viss tid och ett projekt genomförs oftast bara en gång. Ett projekt 
kan vara ett bra sätt när det gäller att utvecklas då projektet ofta behandlar en viss aspekt i en 
verksamhet som då i sin tur utvecklas. Genom olika projekt med flera olika aktörer kan 
verksamheternas nätverk breddas. 
 
Att en verksamhets nätverk är omfattande och välutvecklat är av stor betydelse för en 
verksamhet. Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB har alla ett 
välutbrett nätverk som sträcker sig ut i världen. De har även både interna nätverk inom 
verksamheten samt externa närverk runt omkring sina verksamheter. Syftet med att tillhöra ett 
nätverk kan vara för att dela kunskap eller resurser, uppnå gemensamma mål samt att 
utvecklas. För att kunna skapa nätverk är det viktigt att känna tillit till de medverkande. 

                                                 
1 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
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6. Tillit, relationer och framtid 
 
 

I kommande kapitel kommer vi att beskriva vikten av mänskliga relationer, tillit och 

personliga nätverk i samband med samverkan. Våra informanter anser att det är viktigt att 

komma ihåg att det är enskilda människor och deras relationer som avgör hur framgångsrik 

samverkan blir. Vi kommer även att avsluta kapitlet med ett avsnitt om utveckling och framtid 

när det gäller vad våra informanter tror om framtida samverkan.  

 

 
Thorstensson1 nämnde under intervjun att relationer och tillit är en viktig del i samverkan och 
utan det skulle inte samverkan fungera speciellt väl. Långa och goda relationer mellan 
individer i olika verksamheter gör att de lättare kan känna tillit till varandra som är en viktig 
aspekt när det gäller att forma hållbara samverkansrelationer. Även kommunikation är viktigt 
när det gäller att forma relationer (Naipaul et al. 2009). 
 
6.1 Relationer mellan aktörer och människors påverkan 

 

Samverkan är starkt relaterad till människor. Det är till exempel inte alla människor som kan 
samverka med varandra (Thorstensson2). Thorstensson3 och Unt (2000) menar båda att det 
krävs hög grad av professionalitet för att kunna samverka med alla och samtidigt är det ett 
krav att tro att alla kan samverka med alla mellan olika verksamheter. Eftersom det handlar 
mycket om personliga relationer i en verksamhet betyder även det att om en person slutar får 
de resterande börja om på nytt, därför att det inte är en verksamhet i sig som samverkar utan 
människorna inom den (Thorstensson4). Samma sak hävdar även Unt (2000) som menar att 
eftersom samverkan bygger på personliga relationer som knyter kontakter med andra kan det 
uppstå risker om någon nyckelperson byter arbete eller byts ut på annat sätt. Den personen 
som anställs efteråt har inte varit med från början i samverkan och inte deltagit i olika 
diskussioner. Den har andra erfarenheter och kanske en annan syn på samverkan. Det visas 
ofta att verksamheter inte tar hänsyn till människorna när det gäller samverkan eller 
partnerskap. Det kan exempelvis handla om att de tycker att de anställda ska samverka med 
någon från en annan kultur. Det finns också en risk för att nya erfarenheter och idéer kan 
upplevas som hotande istället för nyskapande med nya möjligheter (Unt, 2000). Vi anser dock 
att i de flesta fall borde den nya individen i en verksamhet försöka att samverka med dem som 
den tidigare anställde gjort, om det är mest positivt för verksamheten. 
 

”Det är inte organisationer, utan det är människor som samverkar.” 

(Thorstensson5) 
 
Samma sak skriver även Unt (2000) i sin bok. Citaten ovan och under visar på hur viktigt det 
verkligen är med människorna inom en samverkan. Utan dem skulle inte samverkan fungera. 
 

                                                 
1 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
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”Det är människor som gör affärer med varandra, inte datamaskiner som sätts 

att räkna fram de optimala förutsättningarna för projektet. Människor har känslor.” (Unt, 
2000:148) 
 
Med tanke på att det är människor och inte verksamheten i sig som samverkar blir allt lättare, 
roligare och mer positivt om relationen är god mellan människor i en samverkan. Det kan 
fungera bra även om de inte alltid är bästa vänner bara de arbetar åt samma håll. Men de 
mindre bra diskussionerna kan minimeras om de har gott tycke till varandra. Dock kan det 
ibland vara en fördel om det blir en del diskussioner för att utvecklas och tänka om 
(Andersson1). Andersson2 tror att vid en uppstart av en samverkan är det extra viktigt att 
relationen mellan personer fungerar, därför att de annars inte skulle ingå i en samverkan om 
inte relationen känns bra. Dock är det en skyldighet att göra ett bra arbete även om det finns 
en åsikt om att samverkanspartnern inte är den bästa. Att kunna samverka efter bästa förmåga 
även om inte relationen är god ser även vi som en viktig aspekt inom samverkan. Det kan 
ibland förutsättas att alla ska kunna samverka med alla. Det är många samverkansplaner som 
kan stupa därför att ingen hänsyn tas till individerna runtomkring. För att en samverkan ska 
lyckas ligger personkemin till stor grund, att visa respekt, öppenhet, entusiasm och förtroende 
är också viktigt (Unt, 2000). Den person eller de personer som leder en samverkan är viktiga 
och användbara för att se till att arbetet fungerar. Men de kan enbart vägleda och ge support 
till de individer som arbetar med exempelvis ett projekt, för att det är upp till varje individ och 
deras vilja att samverka (Björk & Virtanen, 2005).  
 
Det finns många olika former av relationer mellan människor, likaså finns det andra relationer 
mellan exempelvis länder eller verksamheter (Savrina et al. 2008). Hur relationer mellan 
aktörer inom turism ser ut kan ha stor betydelse för en verksamhets framgångar och 
utveckling. Det finns två kategorier inom industriella relationer och de är följande: antingen 
innefattar samverkan och relationen ekonomiska affärsavtal eller inte. De flesta 
affärsrelationer byggs oftast upp genom personliga och sociala kontakter. De bygger upp en 
relation skapad av förtroende och tillit. Det är viktigt med tanke på att det är lättare att ingå i 
nätverk och samverkan med någon man litar på. Relationers beståndsdelar består av 
ömsesidigt beroende, gemensamma mål, överenskommelser och investeringar (Svensk, 1998). 
En annan aspekt som kan påverka samverkan kan vara om relationer växer sig för starka 
mellan individer. Det kan sluta med att ingen tar risker med att omförhandla tidigare 
överenskommelser eftersom relationen är för stark även om förutsättningarna ser annorlunda 
ut (Unt, 2000). Då relationerna kan växa sig så starka att ingen vill ändra på något eller 
utveckla samverkan tror vi att det är viktigt att försöka hitta en balans i relationen som gör att 
den inte blir för stark. Dock behöver relationen vara god för att samverkan ska fungera på ett 
bra sätt.  
 
Relationer uppkommer när interaktion och samverkan utvecklas mellan två parter till ett 
liknande sätt att tänka. Inom service och turismbranschen är det viktigt att tänka på att service 
inte går att lagra på något sätt utan att det istället är relationen med kunden som behöver 
lagras, genom att utveckla och bygga långsiktiga relationer (Fernström, 2000). Därför är det 
även viktigt att tänka på det första mötet med en besökare och fortsätta ha hög service under 
besöket då de kommer att minnas det, associera mötet med något positivt och sedan eventuellt 
återkomma.  
 

                                                 
1 Andersson Inga-Britt, Kommunchef i Lessebo kommun, personlig intervju, 2009-11-24 
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Även VD:n för Astrid Lindgrens Värld påpekar att nätverkande bygger på personliga 
relationer, det spelar ingen roll vilket nätverk eller vilken bransch det handlar om. Dock kan 
det vara viktigare inom turismbranschen eftersom det handlar om människor som möter 
människor, det vill säga att turisterna kommer till temaparken där de träffar andra människor 
som arbetar och där ska de bli positivt bemötta för att få en positiv upplevelse (Ahlerup1). Att 
bilda relationer är inte alltid lätt med tanke på att aktörerna behöver byta kunskap och ibland 
investeringar. För en lyckad relation kan det vara bra att ta ett steg i taget och utveckla 
relationen, detta är dock tidskrävande (Nooteboom, 2004). Det handlar även om att ge och ta 
när det gäller samverkan och relationen till andra individer, vilket kan betyda att de är ärliga 
och uppriktiga mot de människor de samverkar med. Det kan handla om att säga det man 
tycker om exempelvis en idé utan att känna sig dum, eftersom då är uppriktigheten som störst. 
Oftast är det inte en människas åsikt som är problemet utan att personen i fråga inte är 
uppriktig. Det är på det här sättet grunden läggs för ett nätverk, när personerna känner att de 
kan lita på varandra. Inom ett nätverk finns det oftast mestadels likasinnade människor 
(Ahlerup2). Att nätverket består av likasinnade individer skulle kunna bero på att det är de 
individer som det finns störst tillit till och känner att man vill samverka med. Även 
Nooteboom (2004) menar att en viktig aspekt när det gäller att skapa en relation är tillit. 
Tilliten kan utvecklas i olika steg såsom empati och möjlighet, sedan identifiering och rutiner 
(Nooteboom, 2004). Det är just tillit som nästa avsnitt kommer att handla om. 
 

6.2 Tillit och personliga nätverk 

 
Tillit involverar ärlighet och sociala relationer mellan individer som är baserade på tidigare 
erfarenheter. Tillit leder ofta till engagemang hos individer i olika verksamheter (Pesämaa & 
Hair, 2008). Inom ett nätverk kan det finnas personer som inte alla tycker om men samtidigt 
kan det vara positivt att de finns i nätverket och de kan känna tillit till de individerna. Det kan 
även vara viktigt att de finns där för att samverkan ska fungera (Ahlerup3). Ahlerup4 menar att 
inom Astrid Lindgrens Världs nätverk finns det många personer som han uppskattar i och 
med deras kunskap men samtidigt skulle han inte vilja åka på en utlandssemester med alla. De 
människorna kan ändå vara intressanta för nätverket och kan leda till positiv utveckling. Även 
här gäller det att ge och ta samt att acceptera människor för vad de är. Även Lessebos 
kommunchef menar att tilliten är viktig samtidigt som det handlar om att ge och ta. Inom 
Glasriket går det inte att se de olika aktörerna i olika delar utan det ska ses som en helhet, 
vilket betyder att det då är viktig att de från översta nivån har tillit och arbetar åt samma håll 
med samma syfte och mål (Andersson5). Svensk (1998) menar att varje relation för sig bildar 
en större helhet. Björk och Virtanen (2005) menar även de att tillit är viktigt i samverkan 
eftersom det handlar om att individer ska arbeta tillsammans. När inte samverkan fungerar 
eller en individ inte vill samverka är det oftast på grund av att personkemin inte fungerar 
(Björk & Virtanen, 2005). 
 
Det är på grund av de personliga relationerna och tillit som verksamheter hittar varandra för 
vidare samverkan (Ekebjär6). Det kan även vara positivt att lära sig hur de olika parterna inom 
en samverkan bäst kommunicerar med varandra. Några kanske helst svarar via e-mail medan 
andra gärna ser att den får ett telefonsamtal. De faktorerna kan vara viktiga att veta inom en 
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samverkan för att få den att lyckas (Thorstensson1). Kommunikation och tillit är starkt 
relaterade, därför att kommunikation vilar på tillit. Det handlar alltid om att ha tillit till något 
eller någon. Tillit är något som blivit alltmer viktigt i olika arbetsförhållanden. Tillit är en 
nödvändighet för att en organisation eller ett företag ska kunna fungera. Det är extra viktigt 
om det handlar om samverkan mellan olika organisationer eller företag (Aronsson & 
Karlsson, 2001). Även Ekebjär2 och Torstensson3 poängterade vid en intervju vikten av att 
tillit blir alltmer viktigt och nödvändigt för att samverkan ska lyckas. Tilliten mellan olika 
partners är en viktig del i samverkan speciellt om de ska ge varandra möjlighet att dela 
kunskap och få insyn i kärnverksamheten (Fyall & Garrod, 2005).  
 
Tillit är en nödvändighet för att en organisation eller ett företag ska kunna fungera. Det är 
extra viktigt om det handlar om samverkan mellan olika organisationer eller företag. Dock 
kan inte tillitsskapande planeras. Tillit är inte en produkt utan något som växer fram 
(Aronsson & Karlsson, 2001). Aronsson & Karlsson (2001) menar att utan tillit skulle inte 
samhället kvarstå. Som vi nämnt är det ofta inte en verksamhet eller en organisation i sig som 
gör att en samverkan bildas och kan utvecklas utan det handlar om människorna inom 
verksamheten. Det är människorna som gör det möjligt och samtidigt kan deras personliga 
nätverk vara till stor grund för att knyta nya kontakter i andra verksamheter. Om den 
människan sedan slutar är det inte säkert att den person som anställs på samma position kan 
eller vill samverka med dem som de tidigare samverkat med (Thorstensson4). Vid funderingar 
på vilken typ av människor som efterfrågas på arbetsmarknaden kan det ses att det är många 
som riktar sig till individer med hög social kompetens och personlig lämplighet (Aronsson & 
Karlsson, 2001). Att de söker individer med hög social kompetens kan vara för att individerna 
lättare ska kunna ta kontakt med andra företag eller liknande samt att de ska kunna ha lätt för 
att samverka. Aronsson & Karlsson (2001) menar även att det ofta inte är svårt att få tag på 
anställda men det är svårt att få tag på rätt anställda. Att hitta rätt anställda betyder att 
arbetsgivarna vill hitta någon som de kan lita på samt som de vet att andra kan lita på när det 
gäller olika samverkanssituationer. Inom en tillitsrelation existerar det alltid någon, 
exempelvis en individ som känner tillit till en annan individ eller något annat. Detta kan leda 
till att genom tillit skapas även nya individer som kan ingå i en anställds personliga nätverk 
(Aronsson & Karlsson, 2001).  
 
Att det personliga nätverket kan vara viktigt visar Ölands Skördefest. Wilks5 som varit med 
sedan starten av Ölands Skördefest, har ett starkt nätverk som varit till stor fördel när det 
gäller evenemangets utveckling. Det personliga nätverket har bidragit till utveckling för att 
det är lättare om man känner en person som frågar om de vill ställa upp och vara med under 
Ölands Skördefest. Ett exempel där tilliten är stor är om de från Ölands Skördefest ringer och 
vill veta vilken text en medverkande vill ha i programmet samtidigt som de vet att den 
medverkande haft ett dödsfall i sin närhet nyligen, då talar representanten från Ölands 
Skördefest utifrån det. Att kunna ta hänsyn till sådana situationer är tillit med stora bokstäver 
(Wilks6). Tillit och respekt till de man samverkar med är viktigt därför att de flesta vill känna 
att de har kontroll och vill vara delaktig i händelserna, vilket blir lättare om de litar på 
varandra. När relationer blir balanserade skapas det lättare lojalitet och tillit. Oftast behöver 
de som tilliten behandlar mötas på något sätt, det kan gälla exempelvis individer eller grupper 

                                                 
1 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
2 Ekebjär Karin, Affärsutvecklare inom besöksnäringen, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
4 Ibid 
5 Wilks Anne, Ölands Skördefest, personlig intervju, 2009-11-19 
6 Ibid 
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som på något sätt representerar en verksamhet. Det ligger till stor vikt för verksamheter att 
deras anställda kan representera företaget och kunna samverka med andra om det är 
nödvändigt (Nilsson, 2006). 
 
Att ingå i partnerskap i turismbranschen kan innebära vissa risker. För att minimera riskerna 
kan verksamheterna ingå i nätverk där de delar på resurser och kan lita på varandra. Tilliten 
kan leda till ett mer socialt engagemang hos individerna i verksamheten. Å andra sidan 
förmedlar ett socialt engagemang mer tillit (Pesämaa & Hair, 2008). Många verksamheter ser 
tillit och förtroende som grundläggande när det gäller att genomföra affärer eller ingå i 
samverkan med andra verksamheter. Andra menar att det är helt omöjligt att känna tillit och 
samverka med andra (Aronsson & Karlsson, 2001). Alla de informanter som finns med i 
undersökningen som uppsatsen bygger på menar att det är livsviktigt med samverkan av olika 
slag inom turismbranschen för att kunna överleva samt att de ser ljust på framtida samverkan.  
 
6.3 Framtid och utveckling genom samverkan  

 
En viktig del för exempelvis Ölands Turist AB och AB Glasriket är den tekniska utveckling 
som möjliggjort samverkan i Visit South East Sweden, där de använder sig av en gemensam 
plattform på Internet där besökarna bland annat kan skapa sina egna paket (Öholm1). Det 
ekonomiska landskapet i dag präglas av globalisering och teknik och många tekniska 
produkter har utvecklats under de senaste årtiondena. Något som har betytt mycket är 
digitalisering, vilket möjliggjort den just nämnda samverkan. Det är vanligt med privatisering 
av företag, det finns ofta en tanke att företag ska bli effektivare och bättre av att privatiseras 
(Kotler, 1999). Även här är Ölands Turist AB ett exempel som under de senaste åren 
privatiserats allt mer (Öholm2). Astrid Lindgrens Värld kan också komma att bli privatiserat 
om Saltkråkan AB blir ägare (Ahlerup3). I och med att verksamheter bli privatiserade har 
kommunen inte samma del i verksamheten. Verksamheterna kan då arbeta mer på egen hand 
med utveckling, därför att om kommunen är delaktig måste de ofta ta hänsyn till hela 
kommunens besöksnäring. 
 
Öholm4 menar att det blir allt viktigare att kunna samverka för att utvecklas och genom 
förändringar och samverkan uppstår fler möjligheter att möta besöksnäringen på bättre sätt. 
Eftersom klimatet för företag har förändrats tack vare privatisering, digitalisering och 
globalisering ser framtiden inte ut som den har gjort, ett sätt att beskriva utvecklingen inom 
ett företag kan vara:  
 
                      ”Förändra eller dö.” (Kotler, 1999:17) 
 
Att ett företag kan förändra sig kan ses som en konkurrensfördel (Kotler, 1999), ett sätt som 
kan förändra en verksamhet är att ingå i en samverkan, vilket i sin tur kan stärka 
konkurrensfördelen. Ett exempel på en samverkan som blivit lyckad är Visit South East 
Sweden. Där har de tre verksamheterna lyckats öka volymen av besökare (Öholm5). Visit 
South East Sweden är även ett exempel på ett sätt som gör att besökarens behov kan uppfyllas 
på ett effektivt sätt, vilket även det är ett syfte med samverkan menar Lindberg (2009). Att 

                                                 
1 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
2 Ibid 
3 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
4 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
5 Ibid 
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uppfylla turisternas förväntningar är till stor fördel då de kan komma tillbaka och minnas 
upplevelsen som något positivt som de också kan tala om för andra människor. 
  
När det gäller samverkan och utveckling i Astrid Lindgrens Värld menar VD:n att de vill 
försöka utveckla höst- och vintersäsongen. Men att de samtidigt behöver utveckla samverkan 
med exempelvis hotell eller andra boendeanläggningar för att de ska kunna marknadsföra 
Astrid Lindgrens Värld året runt. De vill även utveckla samverkan med verksamheter och 
produkter utanför Vimmerby i marknadsföringssyfte. Redan i dagsläget samverkar de med 
fem skidanläggningar i syfte att personalen ska kunna arbeta på Astrid Lindgrens Värld under 
sommaren och på en vinteranläggning under vintern (Ahlerup1). Längre fram i tiden kommer 
de flesta temaparker att konkurrera mest om att utveckla nya idéer när det handlar om service 
och atmosfär (Milman, 2007, se Woodside & Martin, 2007). Oxgården i Vimmerby som 
samverkar med Astrid Lindgrens Värld har inga direkta planer på att utveckla samverkan i 
dagsläget med temaparken, utan de vill fortsätta att paketera boende, resor samt biljetter till 
Astrid Lindgrens Värld. Det är inte ofta en besökare enbart övernattar på Oxgården utan att de 
besöker Astrid Lindgrens Värld, därför är paketen viktiga för verksamheten (Samuelson2).  
 
Saltkråkan AB som äger en del av Astrid Lindgrens Värld, och som kan komma att äga hela 
verksamheten (Ahlerup3), menar att de har stora planer för att fortsätta förstärka samverkan 
med parken (Nyman4). Nyman5 menar också att från Saltkråkan AB:s och Astrid Lindgrens 
Världs sida är de positiva till samverkan med exempelvis Glasriket och Öland. Att de är 
positiva till den samverkan är intressant med tanke på att Astrid Lindgrens Värld inte ingår i 
exempelvis Visit South East Sweden. Det kan tänkas att de kan komma att göra det med tanke 
på att Nyman6 ser det som positivt med samverkan med två av de tre inblandade i Visit South 
East Sweden. Vi tror att en samverkan mellan Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket samt 
Ölands Turist AB skulle kunna leda till en stark regional samverkan. Regioner ses ofta som 
det som ger kraft och energi till näringslivet. Regionala kluster kan ses som positiva, därför att 
den energin och närheten som finns i ett kluster bidrar till möjligheten att kunna utveckla 
produkter, eller producera något till en lägre kostnad (Rylander, 2004), detta skulle kunna 
vara genom att paketera en turistupplevelse tillsammans med ett flertal verksamheter inom ett 
kluster. Ett exempel på ett kluster inom Kalmar län är Visit South East Sweden där både 
Öland och Glasriket är med och den samverkan har bidragit till ett ökat antal besökare som i 
längden kan bidra till regional utveckling.  
 
Svensson7 på Uppvidinge kommun tror att det kan komma att behövas samverkan med hela 
Småland i framtiden för att Småland ska bli ett starkt varumärke. Det betyder att länet, där 
Astrid Lindgrens Värld, Glasriket samt Öland ingår, behöver samverka i en större 
utsträckning. Skomsöj & Sundin (2005) menar att möjligheter till samverkan blir allt bättre, 
vilket vi anser borde underlätta samverkan i länet och mellan olika kommuner. En annan 
kommun inom Glasriket är Lessebo som ser utvandrarbygden som en utvecklingspotential. 
Andersson8 menar att det finns många intressanta besöksmål att visa som har med 
utvandringen att göra när besökare kommer till Glasriket, men det är entreprenörer och inte 
kommunen i sig som behöver utveckla verksamheter för att locka dit besökare. Lessebo 
                                                 
1 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
2 Samuelson Staffan, VD på Oxgården, telefonsamtal, 2009-11-23 
3 Ahlerup Mikael, VD på Astrid Lindgrens Värld, personlig intervju, 2009-11-26 
4 Nyman Nils, Saltkråkan AB, e-mail, 2009-11-12 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Svensson Kicki, Näringslivsutvecklare på Uppvidinge kommun, e-mail, 2009-11-11 
8 Andersson Inga-Britt, Kommunchef i Lessebo kommun, personlig intervju, 2009-11-24 
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kommun tillsammans med AB Glasriket ska kunna hjälpa till med marknadsföring och stötta 
initiativen. Andersson1 tror att kommunen och AB Glasriket i framtiden kommer att behöva 
samverka på andra sätt samt att de behöver utvidga samverkan med andra för att vidga 
samverkan geografiskt och hitta nya möjligheter till att locka mer besökare till regionen. I 
dagsläget menar dock VD:n för AB Glasriket att de är inblandade i många olika 
samverkansprojekt och att de behöver utveckla de projekten innan de börjar med flera. Men 
de ska börja med ett litet samverkansprojekt som ska beröra lokala aktörer när det gäller att 
utveckla cykelturismen i Glasriket (Thaysen2). Det nybyggda hotellet i Kosta, Kosta Boda Art 
Hotel, har inga direkta framtidsplaner då de inte bedrivit verksamheten under en längre tid 
och vill komma in mer i den dagliga driften. Men de vill och kommer säkerligen att fortsätta 
samverka med AB Glasriket (Strandman3). När det gäller att utveckla en hel region 
tillsammans är det även viktigt att kommunikation fungerar på ett bra sätt, vilket även 
Thorstensson4 nämnde för att samverkan ska fungera. En god kommunikation kan hjälpa 
regionen på ett längre perspektiv (Naipaul et al. 2009).  
 
Sparr5 från Orrefors Kosta Boda och Åfors glasbruk menar att det är svårt att veta hur 
utvecklingen och framtiden kommer att se ut. Det går enbart att förutsätta att samverkan 
mellan glasbruken och AB Glasriket kommer att fortsätta på ett eller annat sätt. Hon menar 
även att exempelvis Kosta är för litet i sig för att kunna marknadsföra sig själva som en 
destination. I längden kan även Glasriket komma att vara för litet och då behövs samverkan 
med andra destinationer. Det letas hela tiden nya verksamheter att samverka med, ett exempel 
som hon tar upp är Visit South East Sweden som är samverkan mellan Glasriket, Öland och 
Kalmar. Dock menar Sparr6 att det inte alltid är lätt att samverka inom turismbranschen då det 
är mycket spar- och revirtänkande. Vi tror att spar- och revirtänkande är aspekter som kan 
förhindra möjlighet till samverkan inom turismbranschen och som verksamheter borde 
försöka förebygga med tanke på hur viktig samverkan är. Fyall & Leask (2007) menar att 
något som kan vara till fördel inom samverkan och förebygga kriser är att utveckla nya 
produkter och bli mer varierade. 
 
Öholm7 ser fram emot en bredare regional samverkan med flera olika aktörer främst från 
Kalmar län som ett första steg. Andra steget skulle kunna vara att bilda partnerskap och 
allianser med verksamheter i andra landskap såsom Blekinge och Gotland. Även nationella 
allianser skulle kunna vara ett alternativ, då skulle de med dagens teknik kunna skapa olika 
marknadsplatser med flera målgrupper som erbjuder attraktioner över hela landet eller till och 
med Skandinavien. Det finns turister som gör sina egna bokningar själva men med hjälp av 
gemensamma marknadsplatser skulle det underlätta för turisterna från hela världen (Öholm8). 
När det gäller framtida marknadsföring handlar det bland annat om att utveckla distributions 
kanaler, se hur starka kanalerna är och att använda sig av olika bokningsmöjligheter. 
Verksamheter och destinationer behöver även fokusera på att marknadsföra det de har att 
erbjuda samt att nå ut till rätt individer med marknadsföringen. De bör därför inte använda sig 
av massmarknadsföring utan se till att de når sin målgrupp. Även varumärket blir allt 
viktigare och det blir alltmer effektivt att använda sig av ett starkt varumärke i 
marknadsföringen (Fyall & Leask, 2007). Vi anser att massmarknadsföring kanske inte är en 
                                                 
1 Andersson Inga-Britt, Kommunchef i Lessebo kommun, personlig intervju, 2009-11-24 
2 Thaysen Carolina, VD på AB Glasriket, personlig intervju, 2009-11-13 
3 Strandman Magnus, Hotellchef på Kosta Boda Art Hotel, telefonsamtal, 2009-11-23 
4 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
5 Sparr Kristina, Orrefors Kosta Boda och Åfors Glasbruk, telefonsamtal, 2009-11-10 
6 Ibid 
7 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
8 Ibid 
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optimal typ av marknadsföring därför att informationen kan då nå ut till människor som är 
mindre intresserade av budskapet. Samtidigt är det kostsamt att förmedla marknadsföringen 
till ointresserade och därför bör marknadsföringen riktas mot de rätta målgrupperna.  
 

Ölands Skördefest ser ljust på framtiden och hoppas att evenemanget ska fortsätta att 
utvecklas med exempelvis fler seminarier och så vidare. Dock menar Wilks1 att de kanske 
någon gång borde stanna upp och plana ut den uppåtgående kurvan för att vänta och se om de 
är på rätt väg. Det är intressant att ställa sig de frågorna och inte enbart ta förgivet att det alltid 
kommer fler besökare. Wilks2 menar även att verksamheten blir mindre i form av arbetskraft 
men samtidigt växer evenemanget hela tiden, vilket är viktigt att tänka på och ha med i 
beräkningen för fortsatt utveckling. Utvecklingen av turism kan vara ojämn inom en region 
därför att det finns olika tillgänglighet och attraktioner är utspridda (Shaw & Williams, 2002). 
Regional utveckling som det kan handla om när turismverksamheterna utvecklas definieras av 
Rylander (2004) enligt följande:  
 
 ”[…] processer som sammantaget resulterar i en förbättring av befolkningens 

levnadsförhållanden. Detta innefattar en uthållig ekonomisk tillväxt med minimerad 

belastning på miljön och miljörehabilitering där slitage och skador redan uppkommit; 

ekonomisk förnyelse med förstärkning av det lokala näringslivets konkurrenskraft genom ökat 

nätverkssamarbete och förhöjd förmåga att lära och innovera […]” (Rylander, 2004:38)  
 
För att genomföra regional utveckling kan ofta partnerskap bildas mellan olika verksamheter. 
Även regionens gränser kan skifta beroende på olika typer av samverkan. Gränserna kan till 
och med förändras under en mer varaktig tid genom sammanslagningar och delningar av olika 
geografiska områden (Rylander, 2004). Partnerskap och samverkan mellan gränser är något 
som verksamheterna i uppsatsen använder sig av och för att utveckla regionen och för att 
locka flera besökare. Några av verksamheterna tror även att de kommer att behöva samverka 
mer över olika gränser i framtiden för att lyckas inom turismbranschen (Svensson3 & 
Andersson4). Vi tror att samverkan över gränser kommer att behövas mer för att en region ska 
bli mer attraktiv. Turisterna vill även kunna välja utifrån ett större utbud av upplevelser vilket 
blir möjligt om samverkan sker över gränser som därmed bildar en större region.   
 

”Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att skapa den.” (Kotler, 1999:52)  
 
Eftersom de flesta informanter vi intervjuat anser att samverkan är positivt och att det leder 
till utveckling och att gemensamma mål kan uppnås är det troligt att de kommer att fortsätta 
med samverkan av olika slag i framtiden. Vi har dock funderat på om det finns någon 
möjlighet till att samverkan kan gå för långt. Att de samverkar för mycket och på det sättet 
förlorar sin charm i det de en gång hade. De verkar dock noga med att bevara det unika 
varumärket och inte blanda ihop olika värden, men frågan är dock om en verksamhet kan 
samverka för mycket? 
 

6.4 Summering 

 
De personliga relationerna har framkommit i undersökningen som något viktigt i en 
samverkan. Att det är individer som samverkar och inte en organisation i sig är även det en 
                                                 
1 Wilks Anne, Ölands Skördefest, personlig intervju, 2009-11-19 
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viktig aspekt. Därför bör alla ta hänsyn till varandra och kommunicera väl med varandra för 
att undvika missförstånd. Även om inte en relation skulle fungera är det viktigt att ändå 
försöka samverka om det är för verksamhetens bästa. Relationer och människor är starkt 
länkande med tillit.  
 
Att skapa tillit i en samverkan är en viktig aspekt för att lyckas samverka. Att lita på de olika 
aktörerna kan vara avgörande för utgången av samverkan när det gäller att dela med sig av 
resurser samt att utvecklas tillsammans. Vi tror att det är till stor fördel om det utvecklas tillit 
tidigt i en samverkan eller innan de börjar samverka för att det ska kunna utvecklas och hålla i 
längden. Tillit är inte någonting som går att bestämma över, det är något som växer fram och 
det kan ta lång tid i vissa situationer. Inom personliga nätverk är tilliten även där en viktig 
aspekt. Ett personligt nätverk bygger antagligen på långsiktiga relationer där tilliten byggs 
upp under tiden. Ett starkt personligt nätverk kan leda till en långvarig samverkan och 
förhoppningsvis en utveckling i framtiden. 
 
Utveckling och framtid är något som inte går att förutsäga. Det verkar dock som att 
samverkan kommer att fortsätta att utvecklas och nya former kan säkert komma att användas. 
Eftersom de flesta informanterna tycker att samverkan är viktigt för att lyckas inom 
turismbranschen finns det ingen anledning att tro att samverkan inte kommer att fortsätta 
finnas och samtidigt kan det komma att bli mer samverkan. Det kommer antagligen att bli 
större regioner eller destinationer som samverkar över kommun- och länsgränser för att bli än 
mer konkurrenskraftiga.  
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7. Slutsats 
 

 

Utifrån vår tolkning av samverkan kring Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands 

Turist AB kommer vi slutligen att diskutera våra slutsatser som vi kommit fram till efter 

arbetet med denna uppsats. 

 
 
Efter att ha studerat samverkan kring Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist 
AB har vi kommit fram till att alla tre verksamheter anser att samverkan är viktigt för att 
överleva inom turismbranschen. Sparr1 på Orrefors Kosta Boda och Åfors Glasbruk menar att 
det är svårt att se något som inte skulle vara bra med samverkan. Det finns ingen som klarar 
sig på egen hand och verksamheter blir starkare om de arbetar tillsammans med andra 
runtomkring sin egen verksamhet (Ekebjär2 & Sparr3). Även Fernström (2000) är inne på 
samma spår då han menar att det är svårt att överleva på egen hand. Trots att de flesta är 
positiva till samverkan menar Ahlerup4 att samverkan inte ska bedrivas bara för 
samverkandets skull. Det är viktigt att det finns en mening med samverkan för att 
verksamheterna ska få ut något av det. 
 
Informanterna ser inte varandra som konkurrenter utan de ser istället bara positivt på att det 
finns så pass attraktiva besöksmål för besökarna. De är givetvis angelägna om att få en 
ekonomisk vinning men samtidigt hjälps de åt och samverkar med varandra (Thorstensson5). 
Vår uppfattning är att de vill locka besökarna till regionen tillsammans men när turisterna väl 
kommit till regionen vill verksamheterna att de ska välja just deras attraktion. Därför kan det 
också ses som en konkurrens just för att de konkurrerar om turisterna när de väl är på plats. 
 
Syftet med samverkan är att locka till sig så många besökare som möjligt och därmed öka sina 
intäkter. Marknadsföring är vanligt förekommande för att visa upp sitt utbud. Det är något 
som Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB arbetar aktivt med. Vid 
marknadsföring är det även viktigt att framhålla sitt eget varumärke. 
 
Vid studerandet av verksamheternas samverkansformer trodde vi att det skulle förekomma 
flera olika former av samverkan. Oftast framkom det inte under intervjuerna några tydligt 
definierade samarbetssätt, informanterna berättade istället mer om vad de samverkar kring. 
Utefter det har vi tolkat vilken form varje samverkan kan identifieras som och formerna är 
partnerskap, projekt och nätverk. Ett partnerskap kan beskrivas som parter som inleder en 
samverkan och strävar efter långsiktiga relationer (Unt, 2000). Projekt är uppdrag som är av 
engångskaraktär och varar under en viss tidsperiod (Lindberg, 2009). Nätverk beskrivs enligt 
Lindberg (2009) som verksamheter som går samman och arbetar med olika aktiviteter för att 
tillsammans bli bättre. De tre olika samverkansformerna är de som verkar mest 
förekommande inom turismbranschen som vi kommit fram till det genom vår studie av Astrid 
Lindgrens Värld, AB Glasriket samt Ölands Turist AB. Vår åsikt efter att ha studerat olika 
samverkansformer är att partnerskap är en aning mer sammansvetsad samverkansform. 
Samverkan i nätverk kan istället ske på flera olika plan där närheten i relationerna kan variera.  
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Astrid Lindgrens Värld ingår bland annat partnerskap med olika boendeanläggningar samt 
agenter och rederier i utlandet. De samverkar även med andra nöjesparker i Sverige i något 
som vi tolkar som ett partnerskap. Astrid Lindgrens Världs nätverk är stort och det sträcker 
sig runt om i Sverige men även till flera andra länder runt om i världen. 
 
Även AB Glasriket ingår partnerskap med bland annat nationella och internationella 
boendeanläggningar, varumärket Småland samt Visit Sweden. AB Glasriket ingår också i 
projekt Vinst som är ett EU-projekt med syfte att marknadsföra Kalmar län. De utgör även en 
del i samarbetsprojektet Visit South East Sweden. AB Glasrikets nätverk består av både 
interna och externa partners som inom Glasriket är turismnäringen i de fyra kommunerna och 
alla glasbruken. Externt består nätverket av olika rese- och transportbolag samt journalister. 
Även AB Glasrikets nätverk är internationellt utbrett.  
 
När det gäller Ölands Turist AB framkom det inga direkta partnerskap men eftersom de utför 
bokningar av boenden i regionen så kan vi tolka att det är en typ av partnerskap 
verksamheterna emellan. Ölands Turist AB ingår även de i Projekt Vinst för att hjälpa till att 
marknadsföra regionen. Det största projektet de ingår i är Visit South East Sweden där de 
samverkar tillsammans med Kalmar och Glasriket. Detta menar Öholm1 är en positiv 
samverkan då de samlat olika destinationers utbud på ett och samma ställe och detta i sin tur 
gör det enklare för turisterna. Ölands Turist AB:s nätverk består bland annat av journalister 
och de samverkar även med agenter runt om i världen samt Visit Sweden.  
 
Vid en jämförelse mellan de tre verksamheterna som vi studerat gällande samverkan går det 
att se att de samverkar på liknande sätt och med liknande aktörer kring sin egen verksamhet. 
Det huvudsakliga målet för Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist AB är att 
locka till sig så många besökare som möjligt till sin destination och där kan samverkan vara 
en del för att möjliggöra detta. Marknadsföring är ofta en förekommande företeelse inom 
samverkan just för att öka turistflödet.  
 
Den huvudsakliga skillnaden är att Astrid Lindgrens Värld inte ingår i något av projekten 
Vinst eller Visit South East Sweden vilket våra två andra studerade fall gör. Andra saker som 
skiljer verksamheterna är ägandeförhållanden och geografisk spridning. Astrid Lindgrens 
Värld behöver tänka på Astrid Lindgrens verk i sin utveckling och inte göra något som 
Saltkråkan AB inte godkänner. De andra två verksamheterna har inte riktigt samma 
utgångspunkter och kan utveckla mer efter egna önskemål. Glasriket sträcker sig över fyra 
kommuner vilket betyder att det är samverkan över kommungränserna. Ölands Turist AB har 
två kommuner att ta hänsyn till när det gäller ställningstagande och beslut. Astrid Lindgrens 
Värld är en egen verksamhet som ligger i en kommun men som vi nämnt behöver de ta 
hänsyn till Saltkråkan AB. 
 
En annan slutsats vi kommit fram till är att tillit och mänskliga relationer är en viktig del inom 
samverkan då det är människorna som möjliggör en samverkan mellan verksamheter. Därför 
måste varje individ sätta sina behov åt sidan för att istället koncentrera sig på verksamheternas 
bästa. Detta menar även Nilsson (2006) då han säger att det är viktigt att en anställd kan 
representera verksamheten och samverkan med andra om det behövs. Enligt Unt (2000) kan 
det i vissa fall ställas stora krav på individen då de måste kunna samverka med alla. 
Personkemin är viktig och det är även betydelsefullt att visa respekt och förtroende eftersom 
det enligt Thorstensson2 är människor och inte organisationerna som samverkar. 
                                                 
1 Öholm Gustaf, VD på Ölands Turist AB, personlig intervju, 2009-11-18 
2 Thorstensson Christina, Projektledare för Projekt Vinst, Regionförbundet, personlig intervju, 2009-11-13 
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Större delen av våra informanter ser positivt på framtida samverkan. Vissa ser gärna en 
tillväxt av samverkan medan andra däremot hellre vill utveckla den befintliga samverkan för 
att göra den mer givande. I och med att teknologin hela tiden utvecklas gör det möjligt för 
verksamheter att samverka med aktörer på ett längre geografiskt avstånd. Enligt Svensson1 
och Andersson2 kommer det troligen krävas mer samverkan över gränser vilket då teknologin 
kan hjälpa till med.  
 
Denna uppsats har genom att studera Astrid Lindgrens Värld, AB Glasriket och Ölands Turist 
AB gett oss en större inblick i hur verksamheter samverkar inom turismnäringen. Vi har 
förstått vikten av att samverka och som även många av våra informanter antyder utvecklas de 
genom samverkan samt att de tillsammans blir starkare. 
 

 

                                                 
1 Svensson Kicki, Näringslivsutvecklare på Uppvidinge kommun, e-mail, 2009-11-11 
2 Andersson Inga-Britt, Kommunchef i Lessebo kommun, personlig intervju, 2009-11-24 
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