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Sammanfattning 

Titel: Destinationsnätverkets värde – en studie om hur coopetition mellan 

turismföretag skapar värde längs med Göta Kanal 

Kurs: Företagsekonomi III, marknadsföring, 15 hp, 2FE73E. 

Författare: My Kronqvist 

Handledare: Prof. Mosad Zineldin 

Examinator: Dr. Joachim Timlon  

Datum: 2015-06-05  

Nyckelord: Destinationsnätverk, nätverk, samarbete, konkurrens, coopetition, 

värde, Göta Kanal 

Bakgrund: Företag idag verkar i en föränderlig omvärld och inom 

marknadsföringsforskningen blir företagens relationer allt mer centrala för att skapa 

värde och konkurrensfördelar för dagens företag. Genom att företag både 

samarbetar och konkurrerar samtidigt, kan en värdefull coopetition-relation uppstå, 

som kan ses som svaret på hoten från omvärlden.  

Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur coopetition mellan företag i ett 

destinationsnätverk skapar värde, samt analysera vilket detta värde är. 

Metod: En kvalitativ fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Studiens 

respondenter utgörs av fyra turismföretag som ingår i Göta Kanals företagsnätverk 

Officiell Partner Göta Kanal samt Göta Kanalbolags marknadschef.  

Slutsatser: Studien visar att coopetition existerar inom Officiell Partner Göta Kanal 

och att turismföretagarna uppfattar samarbete och konkurrens inom nätverket på 

olika sätt. Genom samarbete skapar coopetition värde inom nätverket genom att 

turismföretagarna rekommenderar varandra till turisten och på så sätt skapar en 

bättre helhetsupplevelse för denne. Värdet som skapas genom konkurrens består av 

att företagarna driver varandra till utveckling. Inom nätverket skapas värde genom 

en process av drivkrafter och aktiviteter som är sammankopplade och påverkar 

varandra. Denna process beskrivs av några respondenter som cyklisk, genom att 

samtliga aspekter är dynamiska.  
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Abstract 

Title: The value of destination networks - How value is created for tourism 

companies along Göta Kanal  

Course: Business Administration III, marketing, 15 ETCS, 2FE73E. 

Author: My Kronqvist 

Tutor: Prof. Mosad Zineldin 

Examiner: Dr. Joachim Timlon 

Date: 2015-06-05 

Keywords: Destination network, network, cooperation, competition, coopetition, 

value, Göta Kanal 

Context: A society that is in constant change surrounds organisations today. 

Relationships between organisations make an important source for value and 

competitiveness. Through simultaneous cooperation and competition a valuable 

coopetition-relationship can be formed. This can be seen as an answer to the threats 

from the changeable society. 

Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse how coopetition 

creates value within a destination network. 

Method: A qualitative case study with semi-structured interviews. The interviews 

have been conducted within four tourism businesses that are members of the 

destination network Officiell Partner Göta Kanal and the coordinator of the same 

network.  

Conclusions: The study shows that coopetition exists within the network Officiell 

Partner Göta Kanal, and that the tourism organisations experience varying degrees 

of cooperation and competition within the network. The tourism businesses gain 

value through cooperation by the possibility to recommend each other along Göta 

Kanal, which improves the total experience for the tourists. The organisations also 

push each other to development as a result of competition in the network. Within 

the value-creating process the motives, activities and values are connected to, and 

influence each other. This connection is by some respondents described as cyclic.  
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1. Inledning 

 

Detta kapitel ämnar till att ge läsaren en översiktlig bakgrund av uppsatsens ämne. 

Efter denna bakgrund förs en problemdiskussion som mynnar ut i en 

problemformulering. Avslutningsvis klargörs uppsatsens syfte, tillsammans med 

studiens avgränsningar och disposition. 

 

1.1  Bakgrund 

Dagens företag omges av en värld som förändras i snabb takt och ur flera olika 

aspekter (Zineldin 2012). Omvärlden präglas av en globalisering där antalet 

transnationella organisationer och allianser ökar, avregleringar, privatiseringar och 

den kommersiella marknaden dominerar och opåtagliga värden som varumärken 

och kunskap blir alltmer centrala (Gummesson 2008). Många tidigare ekonomiska, 

politiska och sociala kunskaper ställs därför i vår tid på kant, och för dagens företag 

innebär detta att de behöver agera kreativt i förhållande till dessa föränderliga 

krafter för att överleva i framtiden (Zineldin 2012). Zineldin (2004) förutspår att 

organisationer i framtiden kommer att dra fler fördelar av att samarbeta med andra 

företag inom samma marknad, än att enbart konkurrera. Likt detta menar Normann 

och Ramirez (1993) att i takt med att kunderbjudanden blir mer komplexa och 

varierade, så ökar också komplexiteten i relationerna som krävs för att producera 

erbjudandena. Detta innebär att ett företag inte längre har möjlighet att skapa värde 

ensamt, utan är i behov av att samverka. Gummesson (2008) argumenterar för att 

morgondagens företag kommer att vara verksamma i ett värdeskapande 

nätverkssamhälle (eng. value-creating network society). Inom detta 

nätverkssamhälle behöver företag se kunder, konkurrenter och leverantörer som 

samarbetspartners, och som medproducenter av värde. Företagets relationer är 

viktiga för dess prestationsförmåga, och kan därför ses som viktiga tillgångar 

(Håkansson & Snehota 1995). Detta tar sig uttryck genom att relationens hantering, 

utveckling och påverkan inverkar på företagets ekonomiska prestationer, på såväl 

kort som lång sikt. Företag som ingår i ett nätverk kan därför möta den ökande 

konkurrensen på global, nationell och regional nivå och bli mer konkurrenskraftiga 

än om de agerar åtskilda (Doz & Hamel 1998). 
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Tidigare har forskare inom företagsekonomi valt att anta ett konkurrenssynsätt eller 

ett samarbetssynsätt. Porter (1980) är en av de främsta förespråkarna för att ett 

konkurrensförhållande mellan företag är gynnsamt. Han menar att konkurrens kan 

vara till fördel för företaget genom att pressa det till utveckling. Forskningen inom 

samarbete fokuserar på relationerna mellan företag och ses vara fördelaktigt genom 

att resurser och kompetenser kan delas med andra företag (Bengtsson & Kock 

2000). Forskningen har tidigare också visat på att ett företag kan samarbeta med ett 

företag och konkurrera med ett annat. Under mitten av 1990-talet introducerade 

Brandenburger och Nalebuff begreppet co-opetition som en förening av co-

operation (samarbete) och competition (konkurrens) (Gummesson 2008). De liknar 

samarbetet inom coopetition med att företagen tillsammans bakar en kaka som 

innehåller så mycket resurser och fördelar som möjligt, medan konkurrensen går ut 

på att dela denna kaka och därmed fördela resurserna och fördelarna mellan 

företagen (Pesämaa & Eriksson 2010). Enligt Bengtsson och Kock (2000) är 

coopetition den mest fördelaktiga relationen som konkurrenter kan inta eftersom de 

hjälper varandra genom samarbete och samtidigt pressar varandra till bättre 

prestationer genom konkurrens. Coopetition kan därför ses som ett effektivt svar på 

hur hot och möjligheter i den nya, föränderliga affärsmiljön kan hanteras (Zineldin 

2012). Ovanstående pekar på att det både är fördelaktigt för företag att ingå i ett 

nätverk och att dessa relationer präglas av coopetition, något som gör att 

kombinationen av dessa två ämnen är intressanta att studera. 

 

Förhållandet mellan samarbete och konkurrens inom marknadsföringen av 

turistdestinationer är av central vikt (von Friedrichs Grängsjö 2003) Detta eftersom 

företagen måste samarbeta för att skapa och marknadsföra en helhetsbild av 

destinationen som lockar turister till platsen, samtidigt som företagen konkurrerar 

om turisterna när dessa är på plats på destinationen (Wang & Krakover 2008).  

Turismbranschen och dess aktörer ger många möjligheter till samverkan, på grund 

av dess fragmenterade karaktär och företagens beroende av en variation av tjänster 

på destinationen (Wang & Xiang 2007). På grund av detta kan ämnet coopetition 

ses som särskilt intressant att studera inom denna sektor. Turismsektorn blir 

dessutom alltmer betydelsefull för vår ekonomi och ses idag som en av världens 

snabbast växande ekonomiska sektorer, samtidigt som antalet turistdestinationer 
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ständigt ökar (UNWTO 2014a). Utvecklingen av turism leder till socioekonomisk 

utveckling, ökade exportintäkter, utveckling av infrastruktur och ett skapande av 

arbetstillfällen för regioner och länder. År 2012 uppnåddes en milstolpe för 

internationell turism då de årliga turisterna uppskattades till 1 miljard människor. 

(UNWTO 2014b). Antalet turister årligen förväntas öka, både globalt (UNWTO 

2014a) och inom Sverige (Tillväxtverket 2014).  

 

1.2  Problemdiskussion 

Företag står huvudsakligen inför två typer av konkurrens. Den ena konkurrenstypen 

gäller den ökande globaliseringen som gör att företag konkurrerar med såväl lokala 

som globala leverantörer. Den andra typen gäller konkurrensen i framtiden, där 

företag förväntas skapa nya lösningar för att möta sina kunders behov och att 

upptäcka nya marknadsmöjligheter. Globaliseringen och framtidskraven kräver 

insikt, kunskap och infrastruktur som är svårt för ett enskilt företag att utveckla på 

egen hand (Doz & Hamel 1998). Turistdestinationer kan dessutom ses som alltmer 

homogena vad gäller dess påtagliga attribut som solsken, historiska platser, kultur, 

infrastruktur och närheten till vatten, vilket gör att ovanstående inte bör utgöra 

destinationens konkurrensfördel (Line & Runyan 2014). Konkurrensfördelar blir 

därför allt svårare för företagen att utveckla på egen hand, och med hjälp av 

traditionella attribut. Detta talar för att turismföretagen bör söka nya attribut för att 

kreativt möta den ökande konkurrensen och på så sätt skapa värde.  

 

Trots att forskare (ex. Bengtsson & Kock 2000) hävdar att coopetition är den mest 

fördelaktiga relationen att ha till sina konkurrenter, är denna typ av relation ett 

relativt outforskat område (Wang & Krakover 2008). Både von Friedrichs Grängsjö 

(2003) och Wang och Krakover (2008) menar att de flesta studier inom turism 

tidigare har fokuserat på samarbete eller konkurrens mellan olika företag inom ett 

destinationsnätverk, men att det finns få studier som fokuserar på både samarbete 

och konkurrens mellan företagen. Bengtsson och Kock (2014) menar dock att 

eftersom det blir mer och mer fördelaktigt för dagens företag att ha en relation som 

innefattar både samarbete och konkurrens, utvecklas forskningen inom ämnet 

coopetition i snabb takt.  
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Inom forskningen finns det även ett växande intresse av att mäta värdet av relationer 

och nätverk (Gummesson 2008). Ur företagens perspektiv finns dock en risk att 

företag enbart fokuserar på det påtagliga resultatet av ett samarbete – det 

ekonomiska resultatet (Doz & Hamel 1998).  Detta gör att de mer opåtagliga 

vinsterna med ett nätverk, hamnar i skuggan och därför förblir outnyttjad potential 

för företagen. Doz och Hamel (1998) menar därför att förutsättningen för att skapa 

en värdeskapande allians mellan företag är att förstå alla fördelar med alliansen. 

Bengtsson, Eriksson och Wincent (2010) menar att majoriteten av forskarna har haft 

fokus på antingen drivkrafter, process eller värdet av coopetition. För att en klarare 

bild ska uppnås inom ämnen finns det dock behov av studier som fokuserar på både 

drivkrafter, process och värdet av coopetition.   

 

1.3 Problemformulering & frågeställningar 

Ovanstående problemdiskussion pekar på den praktiska betydelsen för det alltmer 

konkurrensutsatta företaget att utveckla nya värdeattribut genom att ingå i ett 

nätverk med relationer som präglas av coopetition. Ur ett teoretiskt perspektiv har 

ämnet coopetition och värdeskapande inom nätverk studerats tidigare. Det finns 

dock få studier som behandlar coopetition inom turismbranschen och som 

sammankopplar hur värde uppstår genom drivkrafter och aktiviteter i ett 

destinationsnätverk. Detta kan därför uppfattas som ett gap i den befintliga 

forskningen, och leder till studiens huvudfråga; 

 Hur skapar coopetition inom ett nätverk värde för det enskilda företaget? 

 

För att studiens huvudfråga ska kunna besvaras, behöver följande 

delfrågeställningar klargöras:  

 Hur ser förhållandet mellan samarbete och konkurrens ut inom ett nätverk? 

 Vilket värde skapar coopetition inom ett nätverk? 

  

1.4 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva hur coopetition mellan företag i ett 

destinationsnätverk skapar värde. Syftet innefattar att analysera processen inom 
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vilken värde uppstår i ett nätverk som präglas av coopetition. Vidare ämnar 

uppsatsen mynna ut i ett antal praktiska och teoretiska rekommendationer. 

 

1.5 Avgränsningar 

Studiens huvudområde är värdeskapande inom ett nätverk som präglas av 

coopetition. Frågeställningarna har applicerats på ett utvalt nätverk - Officiell 

Partner Göta Kanal, som samlar företag längs en av Sveriges största 

turistdestination, Göta Kanal. Studien kommer därför inte att beröra andra nätverk 

än ovan nämnda, och heller inte andra aspekter än värdeskapande, coopetition och 

nätverk. Studien är också avgränsad till att beröra turismsektorn och dess olika 

delbranscher som logi, restaurang och upplevelsepaketering. Värdet av coopetition 

inom destinationsnätverk kommer att studeras ur de ingående företagens perspektiv, 

och inte ur ett kundperspektiv. På grund av detta ämnar inte studien heller att 

undersöka det gemensamma värdet ur ett nätverksperspektiv, även om det i vissa 

frågor är vanskligt att dra tydliga skiljelinjer mellan värdet ur företagens och 

nätverkets perspektiv.  

 

1.6 Disposition 

Studien följer en disposition där fem olika kapitel tillsammans leder fram till 

studiens slutsatser som presenteras i det avslutande kapitlet. Inledningsvis har 

kapitel ett, inledning, syftat till att presentera och problematisera ämnet och studiens 

frågeställningar för läsaren. I kapitel två redovisas studiens teoretiska referensram 

som ligger till grund för insamlingen av det empiriska materialet samt förklarar 

ämnen som destinationsnätverk, coopetition, drivkrafter, värdeskapande aktiviteter 

och värde för läsaren. I det tredje kapitlet redovisas den använda metodiken vad 

gäller studiens tillvägagångssätt samt en diskussion kring denna. Efterkommande 

kapitel fyra sammanfattar det viktigaste av intervjupersonernas skildringar under 

rubriken empiri. Genom att koppla samman studiens empiri och teoretiska 

referensram i det femte kapitlet analys, framkommer resultat och slutsatser som 

redovisas i kapitel sex, tillsammans med praktiska och teoretiska 

rekommendationer.  
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2.  Teoretisk referensram 

 

Kapitlet redogör för uppsatsens teoretiska referensram. Läsaren introduceras i 

begreppen nätverk och coopetition, för att sedan ges en inblick i hur värde kan 

skapas genom drivkrafter, aktiviteter och processer. Avslutningsvis presenteras en 

teoretisk syntes över hur de olika teorierna ska kopplas samman. 

 

 2.1 Destinationsnätverk 
 
Dennis (2000) menar att i huvudsak alla företag är medlemmar av ett nätverk 

genom dess relationer till leverantörer, kunder, konkurrenter och samarbetspartners. 

Hur nära medlemmarna står varandra, graden av deras ömsesidiga beroende och 

medvetenheten om relationerna avgör om detta är ett formellt nätverk eller inte.  

Enligt Håkansson och Snehotas (1995) nätverkssynsätt bör relationer mellan företag 

på en business-to-business marknad ses som en del av ett större nätverk. Relationer 

är kopplade till varandra, och kan därför inte kan ses som isolerade från varandra. 

Vidare menar Håkansson och Snehota att en relation består av tre olika lager; 

aktivitetslänkar, resursbindningar och aktörsbindningar, som tillsammans skapar 

värde för företagen (se figur 1).  

 

   Figur 1. Nätverksmodell (Håkansson 1987, s.17) 

 

Genom att ingå i en relation med ett annat företag kan aktiviteterna som båda 

företagen utför behöva anpassas och länkas till varandra (Håkansson & Snehota 

1995). Resursbindningar handlar om att företagen kan utbyta och dela varandras 

resurser. Aktörsbindningarna skapas mellan olika personer inom affärsrelationen 

när dessa interagerar med varandra.  De menar också att företagen har ömsesidiga 

beroenden som är teknologiska, sociala, administrativa, kunskapsrelaterade eller 

juridiska, och att dessa kan vara mer eller mindre dominerande inom relationen. 
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Håkansson och Snehota (ibid) menar också att inom ett nätverksperspektiv kan 

framgång för ett annat företag ses som en framgång även för det egna företaget. Ju 

mer stöd det enskilda företaget ger sina motparter att utvecklas och bli 

framgångsrika, ju större chans är det att det enskilda företaget blir framgångsrikt. 

 

Möller och Svahn (2006) menar att forskare har identifierat flera olika typer av 

nätverk, som sociala nätverk, självorganiserade nätverk och medvetet skapade 

nätverk. Jarillo (1988, s. 32) definierar strategiska nätverk som ”long-term, 

purposeful arrangements among distinct but related for-profit organizations that 

allow those firms in them to gain or sustain competitive advantage vis-a-vis their 

competitors outside the network”. Klint och Sjöberg (2002) menar att strategiska 

nätverk är nära länkade till strategiska allianser och att dessa karaktäriseras av att 

vara medvetet skapade och organiserade med anledningen att nå ett gemensamt mål. 

Denna uppsats kommer i huvudsak beröra strategiska nätverk eftersom definitionen 

stämmer väl överens med nätverk som återfinns inom en turistdestination.  

 

En turismprodukt är en sammansättning av olika produktionsprocesser, där olika 

resurser från olika företag sätts samman av turisten själv för att skapa destinationens 

”totala upplevda värde” (von Friedrichs Grängsjö 2001).  Värdet på en 

turistdestination som erbjuds turisterna består av det samlade värde som alla 

företagen producerar, som gemensamt bildar destinationens attraktionskraft. En 

turismprodukt har fem karaktäristika: (i) tjänsteproduktion dominerar (ii) produkten 

består av flera olika element (iii) organisation över gränserna (iv) fragmenterad och 

(v) säsongsvarierad (ibid.). På grund av att turismbranschen kännetecknas av en 

fragmenterad natur och ömsesidiga beroenden mellan olika företag finns ett flertal 

olika möjligheter till samarbeten mellan olika aktörer (Wang & Xiang 2007). 

Resurser och kompetenser måste koordineras inom turistdestinationer för att 

produkter och tjänster ska kunna erbjudas till turister (Wang & Krakover 2008). 

Destinationen kan därför ses som att den gemensamt ägs av alla sina intressenter 

och att dessa tvingas samarbeta (von Friedrichs Grängsjö 2001). Företagen som 

verkar på turistdestinationer består i huvudsak av enmans-, små- och medelstora 

företag. Dessa företag präglas av en brist av marknadsföringskunskaper, men också 

av avsaknad av strategiska visioner. För dessa små företag kan medlemskapet i ett 

nätverk innebära stora fördelar, genom att företagen samarbetar för att finna 
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lösningar på gemensamma problem och möjligheten att nå ut till en större marknad 

(Dennis 2000).  

2.1.1  Marknadsföring av turistdestinationen 

Marknadsföring inom en destination är en kollektiv ansträngning som innebär att 

företag och organisationer arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål 

(Wang & Xiang 2007). Inom en turistdestination är en turistorganisation ansvarig 

för att marknadsföra destinationen men även för att leda, koordinera och styra 

företagens värdeerbjudanden på destinationen (Line & Runyan 2014). 

Turistorganisationens övergripande mål är att verka för en atmosfär av samarbete 

mellan olika turismföretag på destinationen. Samarbeten inom nätverk behöver 

ledare som kan maximera nätverkets fördelar och synergier och fördela makten 

inom nätverket (Zehrer et al. 2014). Ansvaret för att stärka samarbetet inom en 

turistdestination ligger hos en lokal samordnare (eng. DMO, Destination Marketing 

Organisation) som genom marknadsföring kan skapa en mer konkurrenskraftig 

destination (Wang & Krakover 2008). Doz och Hamel (1998) beskriver på ett 

liknande sätt att en mobiliserande kraft (mobilizer) behövs för att företagen ska ta 

steget och ingå i en allians. Detta kan vara en institution eller person, som inger 

förtroende, expertis och neutralitet. Den mobiliserande kraften har också tillgång till 

påverkansfaktorer genom finansiella medel, regelverkspåverkan, forum till extern 

marknadsföring av nätverket, kontakter inom andra nätverk. Den mobiliserande 

kraften kan också formulera visionen som ska skapa värde inom nätverket. Att 

marknadsföra en turistdestination kan dock vara svårt, eftersom många olika aktörer 

är inblandade och ska samverka trots att de har olika mål och drivkrafter (von 

Friedrichs Grängsjö 2003).   

 

2.2.  Coopetition  

Zineldin (2012, s. 251) beskriver coopetition som: ” [...] a business situation in 

which independent parties cooperate with one another and co-ordinate their 

activities in order to achieve mutual goals, while at the same time competing with 

each other and with other firms”.  Enligt Zineldin (2004) innebär coopetition att 

företag bör samarbeta med andra företag inom samma marknad istället för att enbart 

ha ett konkurrensförhållande. Att se sina affärsrelationer på detta nya sätt skapar en 
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win-win-situation och ett mer effektivt sätt att hantera hot och möjligheter i dagens 

affärsmiljö. Vidare beskriver Zineldin coopetition som en relation som består av ett 

nät av aktörer av leverantörer, distributörer och konkurrenter som tillsammans 

skapar värde inom varandras företag. Därför handlar coopetition huvudsakligen om 

att parterna inom relationen tillsammans skapar mer värde, genom synergieffekter. 

Om de olika aktörerna i ett strategiskt nätverk är villiga att dela med sig av sin 

framgång till andra företag är coopetition effektivt (Zineldin 2012). Bengtsson och 

Kock (2014) menar att en coopetition-relation kan ses som paradoxal på grund av 

att relationen består av såväl ett samarbete och en konkurrens mellan parterna. 

Svårigheten består av att interaktionen mellan företag som samarbetar och företag 

som konkurrerar i grunden är olika och motsägelsefulla (Bengtsson & Kock 2000). 

Genom att ha intressen som står i konflikt med varandra kan relationen beskrivas 

vara fientlig, samtidigt som relationen är vänskaplig på grund av de gemensamma 

intressena. Coopetition kan därför ses som ett ämne som är fyllt av spänningar på 

grund av dess inneboende motsägelser (Bengtsson & Kock 2014). Exempel på detta 

är att parallellt med ett värdeskapande ska värde också delas upp mellan de olika 

aktörerna, och parallellt med kunskapsdelandet finns den samtidiga viljan att 

kontrollera kunskap. Bengtsson och Kock (2000) menar att en coopetition-relation 

mellan företag är den mest komplexa men även den mest fördelaktiga. Den är 

fördelaktig på så sätt att företagen i en coopetition-relation både hjälper varandra 

genom samarbete och driver varandras prestationer framåt genom konkurrens. 

Genom konkurrensen i relationen tvingas företagen vidareutveckla dess produkter 

och utföra dess aktiviteter mer och mer effektivt. 

 

Hur mycket samarbete respektive konkurrens som existerar i en coopetition-relation 

skiljer sig mellan olika företag (Zineldin 2012). Wang och Krakover (2008) menar 

att ett turismföretags relationer kan vara präglade av ren konkurrens, rent samarbete 

eller av coopetition, som är en blandning av båda dessa. Enligt Ritala och Tidström 

(2014) förändras ständigt mixen av samarbete och konkurrens inom coopetition-

relationer. Vissa forskare (t.ex. Wang & Krakover 2008; Bengtsson & Kock 2000) 

förklarar att graden av konkurrens respektive samarbete mellan företagen beror på 

närheten till kunden. Företagen konkurrerar inom aktiviteter som är nära kunderna, 

och samarbetar på motsvarande sätt inom aktiviteter som sker långt ifrån kunderna. 

På en turistdestination innebär detta att företagen samarbetar om att skapa en 
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helhetsbild och marknadsföra destinationen till kunderna för att få dessa att besöka 

platsen, och konkurrerar om kunderna när de är besöker destinationen (Wang & 

Krakover 2008; Pesämaa & Eriksson 2010).   

 

von Friedrichs Grängsjö (2003) menar därför att förhållandet mellan samarbete och 

konkurrens inom turistdestinationer är av central vikt. Såväl von Friedrichs 

Grängsjö (2001) och Wang och Krakover (2008) menar att graden av samarbete och 

konkurrens inom turistdestinationer kan vara beroende av företagarnas olika 

perspektiv och värdegrunder. Samarbetsperspektivet (kallat Gemeinschaft) 

motsvaras av ”att tjäna destinationen” och bygger på en emotionell grund. 

Konkurrensperspektivet (kallat Gesellschaft) handlar istället om att ”tjäna på 

destinationen” och innebär en affärsmässig grund. Både dessa perspektiv existerar 

samtidigt på destinationen (Wang & Krakover 2008). 

 

Zineldin (2004) menar att företagens beslut till att ingå i en coopetition - relation 

med andra företag involverar relationer, interaktioner, attityder, drivkrafter, 

beteende, aktiviteter och tillfredställelse. De olika parterna i samarbetet identifierar 

ett behov som leder till en drivkraft till olika aktiviteter, som slutligen har potential 

att leda till en tillfredställelse av företagets behov. Flera forskare (von Friedrichs 

Grängsjö 2001; Wang & Xiang 2007; Bengtsson, Eriksson & Wincent 2010 m.fl.) 

kopplar ihop företagens drivkrafter att ingå i ett nätverk eller en coopetition-

relation, med dess aktiviteter och processer, som i sin tur leder till värde för 

företagen (se figur 2).  

 

 

 

     Figur 2. Hur värde skapas inom ett nätverk. 

 

2.3  Drivkrafter 

Wang och Xiang (2007) menar att samarbetet inom en destination är en produkt av 

externa sociala, ekonomiska, organisatoriska och teknologiska krafter, som återfinns 

i turistdestinationernas miljö. De menar vidare att detta leder till olika drivkrafter 

för att ingå i ett nätverk, vilka kan variera från att vara strategiskt orienterade, 

Drivkraft Aktiviteter Värde 
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transaktionskostnadsorienterade och kunskapsorienterade. Enligt Doz och Hamel 

(1998) är anledningen till att ett företags ledning påbörjar ett samarbete inom ett 

nätverk är ett externt hot eller en möjlighet som kan bli verklighet genom samarbete 

med andra företag. Enligt von Friedrichs Grängsjö (2001) har drivkrafterna inom 

nätverket två ursprung, dels drivkrafter inom de olika företagen, de interna, och dels 

drivkraften som formas när dessa ingår i ett nätverk, de externa.  

 

De interna drivkrafterna kommer från varje enskild företagare, och speglar dennes 

intresse (von Friedrichs Grängsjö 2001). En drivkraft att ingå i ett turismnätverk kan 

vara att få högre vinst och för småföretag är en viktig aspekt att överbygga sina 

egna bristande resurser. Vissa företagare kan också känna sig tvingade till att ingå i 

ett nätverk, i tron att de annars skulle bli utfrysta. Doz och Hamel (1998) beskriver 

att företag som är små, ofta snabbt växande, resursfattiga men ambitionsrika är de 

som vanligast ingår i en allians med andra företag. Företagen är medvetna om sina 

begränsningar av resurser och behöver hitta sätt att komplettera dessa. 

 

De externa drivkrafterna kommer av att företagen bildar relationer inom nätverket 

som består av möjligheter och begränsningar som påverkar samtliga företagares 

drivkrafter (von Friedrichs Grängsjö 2001). De externa drivkrafterna avgör vilka 

resurser som används eller binds samman med resurser från andra företags resurser 

inom nätverket. För att turismföretagen ska uppnå deras gemensamma intresse att 

locka turister till destinationen, behöver de ha ett gemensamt mål och aktiviteter för 

att nå dit (von Friedrichs Grängsjö & Gummesson 2006). Enligt Zehrer et al. (2014) 

är gemensamma mål betydelsefulla för att vägleda nätverket och veta vilka 

aktiviteter som är viktiga att genomföra. 

 

På liknande sätt beskriver Ritala och Tidström (2014) att två strategier för 

värdeskapande existerar samtidigt inom ett coopetition-nätverk. Den ena gäller 

gemensamma strategier och mål för hela nätverket, den andra gäller företagens 

individuella mål och strategier. Författarna menar dock att målet för värdeskapande 

inom strategierna på företagsnivån ofta finns inbäddade i de gemensamma 

strategierna. De gemensamma strategierna syftar till att genom kollektivt planerade 

aktiviteter uppnå det gemensamma värdet. Det gemensamma värdet skapas genom 

att dra nytta av nätverkets resurser och kompetenser genom synergieffekter, vilket 
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ökar nätverksmedlemmarnas konkurrensfördelar mot utomstående konkurrenter. 

Dessa strategier ändrar sig över tid, något som tyder på att målen för värdeskapande 

och vilket värde företagen vill få ut ur en coopetition relation bör ses som 

dynamiska och som att de förändras under relationens och tidens gång (Ritala & 

Tidström 2014). 

 

Allianser skapar olika värde beroende på vilka drivkrafter som styr (Doz och Hamel 

1998). Doz och Hamel (1998) menar att det första steget till att bygga upp en 

värdeskapande allians är att förstå hur dessa olika drivkrafter bidrar till att uppnå 

olika mål, resultat och skapande av värde inom ett nätverk. Genom att drivkrafterna 

bakom allianser varierar, varierar också värdet av alliansen, eftersom allianser 

utvecklas i linje med företagens olika drivkrafter och mål (Zineldin 2012). Enligt 

von Friedrichs Grängsjö (2001) styr drivkrafterna hur företagens resurser används 

och är grunden till aktiviteterna som sker inom nätverket. 

 

2.4  Värdeskapande aktiviteter 

Axelsson och Agndal (2005) likställer företag med ett värdeskapande system, där 

olika aktiviteter inom företaget ska utföras för att skapa nytta. Enligt Möller och 

Svahn (2006) är det inte möjligt för företag idag att enskilt utföra alla 

värdeskapande aktiviteter, därför skapar de nätverk av bindningar med andra 

företag. Värdeskapande kan därför ses som grunden i alla strategiska nätverk. 

När ett företag ingår i en relation med ett annat företag, sammanlänkas deras 

administrativa, tekniska eller kommersiella aktiviteter (Håkansson & Snehota 

1995). von Friedrichs Grängsjö (2001) menar att aktiviteterna inom 

turistdestinationen är länkade till och beroende av varandra. Eftersom 

turismföretagens aktiviteter produceras i interaktion med destinationens andra 

företagare utvecklas en ”värdegemenskap”. Strukturen av företagets aktiviteter kan 

därför behöva anpassas för att passa det andra företaget (Håkansson & Snehota 

1995). I likhet med detta menar Zineldin (2004) att företagen som ingår en 

coopetition relation anpassar sig till varandra vad gäller dess processer och 

produkter. Att olika aktörer arbetar tillsammans och koordinerar deras aktiviteter är 

ett krav för att uppnå fördelar inom ett nätverk (Dennis 2000). Denna 

sammanlänkning mellan företagens aktiviteter påverkar dess prestationer, genom att 
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strukturen av aktiviteterna förändras, enligt Håkansson och Snehota (1995). De 

menar att flera företag länkas samman genom dess aktiviteter likt en aktivitetskedja 

(se figur 3).  

 

   Figur 3. Aktivitetskedja (Håkansson & Snehota 1995, s. 42) 

 

I denna aktivitetskedja kan en underleverantörs aktiviteter påverka leverantörens 

aktiviteter, som i sin tur påverkar det köpande företaget, och inte minst dess 

slutkunders aktiviteter. För att beskriva eller förutspå effekterna av en relation, är 

aktivitetslänkarna mellan företagen en viktig del (Håkansson & Snehota 1995).  

Klint och Sjöberg (2002) delar upp aktiviteter som sker inom ett nätverk i tre 

nivåer; nätverks-, företags- och individuella nivån. De aktiviteter som sker på 

nätverksnivån är de mest uppenbara aktiviteterna inom nätverket. På nätverksnivån 

genomförs aktiviteter som är (i) kostnadsreducerande som bland annat samlade 

marknadsföringskampanjer och delade administrationskostnader (ii) specialiserade 

aktiviteter, där företag utför de aktiviteter de kan bäst (iii) kunskapsöverföring (iv) 

produktutveckling (v) socialisering som leder till tillit mellan företagen. På 

företagsnivån pekar Klint och Sjöberg (2002) ut engagemanget, viljan att bidra, 

anpassning och interaktionen i nätverket som viktiga aspekter. Aktiviteter för att 

öka tilliten och engagemanget i nätverket är den viktigaste aktiviteten på 

individnivå. Även Zineldin (2012) påpekar vikten av tillit och engagemang inom en 

relation som präglas av coopetition. Han menar att genom ett nära samarbete och en 

god kommunikationsprocess i en atmosfär som kännetecknas av tillit och 

engagemang kan de gemensamma intressena och fördelarna uppnås. 

 

För att nätverket ska kunna skapa värde och att detta värde ska kunna fångas upp av 

företagen krävs en aktiv styrning av nätverket (Doz & Hamel 1998). Zehrer et al. 

(2014) menar att för att nå ett destinationsnätverks potentiella fördelar så bör en 
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nätverksledare utveckla visioner och strategier, styra destinationen, påverka 

destinationens utveckling, utveckla nya tjänster, utforma informations- och 

kunskapsutbyte, implementera gemensamma projekt, koordinera och representera 

olika intressen, utveckla marknaden, utföra marknadsföringsaktiviteter, sammanföra 

olika resurser, dela upp kostnader och fördela uppgifter och aktiviteter. 

 

2.5  Värde  

Att skapa värde blir en alltmer central del av företagens aktiviteter, och har under 

senare tid utgjort en viktig del av forskningen kring marknadsföring (Corsaro, 

Ramos, Henneberg & Naudé 2012). Initialt beskrevs värdeskapandet som en kedja, 

där Porter under 1980-talet menade att en produkt förmedlas i en kedja där varje 

aktör i sin tur adderar ett värde till varan (Möller & Svahn 1996). Normann och 

Ramirez (1993) kom senare att kritisera denna värdekedja och diskutera för att 

värdeskapande istället bör ses som en konstellation (även kallad värdestjärna). Inom 

denna konstellation samproducerar istället olika aktörer som leverantörer, 

samarbetspartners och kunder ett värde. Inom denna studie studeras värde utifrån 

Axelsson och Agndals (2005) tidigare nämnda definition att ett värde skapar nytta, 

och fokuserar på företagarnas värde inom en B2B-relation.  

 

Relationer som präglas av coopetition medför en mängd olika fördelar och 

möjligheter (Zineldin 2012). Håkansson och Snehota (1995) menar att ett företags 

prestationer beror till stor del på företagets affärsrelationer. De menar vidare att på 

samma sätt som nätverkets prestation är beroende av de individuella relationerna, så 

är de individuella relationernas prestationer beroende av hela nätverkets relationer. 

Enligt Doz och Hamel (1998) är det nödvändigt att känna till alliansens alla 

potentiella fördelar för att ett värdeskapande ska vara möjligt. Om vissa fördelar 

förbises är risken att dessa inte utvecklas inom nätverket.  

 

Bengtsson och Kock (2000) skiljer på fördelarna med samarbete och konkurrens 

inom coopetition. Samarbetet inom coopetition leder till att företagen delar resurser 

och att företagen blir mer tidseffektiva, får större kunskap om marknaden, rykte, 

ökar sin kompetens och ökade resurser. På motsvarande sätt innebär konkurrens ett 

ökat tryck på företagen som för med sig fördelar som utveckling av nya produkter 
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och att företagen söker sig till nya marknader. Zineldin (2004) menar att fördelarna 

med coopetition är proaktiv produktutveckling, förmedlingen av kunskap, 

kompetensdelande, ökade riskinitiativ, och konkurrens på lika villkor.  

 

Vissa forskare skiljer på värdet av att ingå i ett nätverk i gemensamma respektive 

individuella fördelar. Jamal och Getz (1995) menar att de gemensamma fördelarna 

inom ett turismnätverk består av en ökad miljömässig och sociokulturell hållbarhet 

samt en effektivare utveckling av destinationen som leder till ökade 

konkurrensfördelar gentemot andra destinationer. Enligt Klint och Sjöberg (2002) 

kan de gemensamma fördelarna inom nätverket vara framgång för nätverket, och 

ökad effektivitet inom nätverket. De fördelar nätverket kan innebära för de 

individuella företagen är en effektivare representation av företaget, mer resurser för 

att påverka planeringen av destinationen, förbättrat beslutsfattande inom företaget 

och ökad framgångspotential (Jamal & Getz 1995). Klint och Sjöberg (2002) menar 

att fördelar med nätverket för det enskilda företaget kan utgöras av 

produktutveckling och ökad vinst. 

 

Wang och Xiang (2007) delar in värdet av att ingå i ett nätverk i de tre grupperna 

strategiförverkligande, organisationslärande och skapande av socialt kapital. De 

menar att strategiförverkligande kan ses som ett kortsiktigt värde, medan 

organisationslärande och socialt kapital kan ses som långsiktiga värden. Trots detta 

bör alla tre ses som lika viktiga enligt Wang och Xiang (2007).  

 

Strategirealisering rör konkurrensfördelarna som ett företag uppnår inom ett 

nätverk. Exempel på detta kan vara delade marknadsföringskostnader, 

resursdelning, ökade konkurrensfördelar inom destinationen, skapandet av ett 

konkurrenskraftigt varumärke och förbättrad produktportfolio. (Wang & Xiang 

2007) I en affärsrelation kan olika resurser som kunskap, varumärke, arbetskraft, 

redskap och ekonomiska medel bindas samman och kombineras (Håkansson & 

Snehota 1995). Relationen gör att företagen kan mobilisera och få tillgång till ett 

annat företags resurser som kan användas för det andra företagets fördel. När två 

företags resurser integreras kommer dessa att bestå av ny kvalitet, och genom att 

relationen utvecklas kan även nya resurskombinationer uppstå. Enligt von 

Friedrichs Grängsjö (2001) är värdet av ett företags resurser beroende av hur dess 
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resurser binds samman med andra företags resurser inom en turistdestination. 

Författaren exemplifierar med värdet av en skidskolas resurser som är beroende av 

om skidliftarnas resurser fungerar tillfredställande eller inte. Företagen har kontroll 

över olika resurser men kan också ha kontroll över andra företags resurser genom 

relationen i nätverket. Håkansson och Snehota (1995) menar att affärsrelationen 

mellan två företag kan ses som en resurs i sig, som har möjligheten att binda 

samman olika resurser. 

 

Organisationslärande inom en destination syftar på kunskapsöverförande, 

förändring och innovation inom en organisation, kunskapsförbättring, 

kommunikationskunskaper och färdigheter inom problemlösning. Att ingå i ett 

nätverk kan ses som ett oumbärligt sätt att förbättra kompetens inom ett företag. 

(Wang och Xiang 2007) Allianser har en betydelsefull roll när det gäller lärande och 

internalisering av nya kunskaper (Jamal & Getz 1995) och kan ses som det 

snabbaste sättet för ett företag att utöka sin kunskap (Doz och Hamel 1998). Zehrer 

et al. (2014) menar att grupper med olika kunskapsområden som strävar mot samma 

mål har större möjligheter att forma nya idéer, utveckla nya tillvägagångssätt och 

möjliggöra innovationer till skillnad från grupper som har samma 

kunskapsområden. 

 

Wang och Xiang (2007) liknar socialt kapital med andra typer av kapital, som 

exempelvis humant och finansiellt kapital. Dessa har alla gemensamt att de är 

produktiva, på så sätt att de skapar värde, uppnår dess mål och gör destinationen 

mer konkurrenskraftig för företagen som ingår i nätverket. Socialt kapital har också 

en specifikt viktig plats för företagen inom en destination, eftersom inget 

turismföretag kan överleva utan den ömsesidiga relationen mellan olika företag 

inom turistdestinationen. Inom nätverkssynsättet kallar Håkansson och Snehota 

(1995) relationen mellan olika företag för aktörsbindningar, och menar att 

bindningarna påverkar vilken kunskap företagen i relationen har om varandra, men 

även vilket utbyte som kan ske. Enligt Doz och Hamel (1998) ger företagens sociala 

kapital värde till företagen genom bland annat information, rykte, kontakter och 

referenser. 
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Doz & Hamel (1998) menar att viljan att bidra till att skapa värde, genom utbyte av 

information och insikter, inom ett nätverk kan ses som inträdeskravet för att ingå i 

nätverket. Om företagen inte bidrar till varandras värde kan nätverket kan försvagas. 

På samma sätt blir ett nätverk starkare genom att det skapar värde för företagen som 

ingår i det, och genom att alla bidrar till varandras värde. Doz och Hamel (1998, 

s.225) menar därför att: ”From those whom much has been given, much is 

expected”.  

 

2.6  Teoretisk syntes 

För att tydliggöra för läsaren hur de olika ämnena i denna teoretiska referensram 

relaterar till varandra följer en förklaring över den teoretiska syntesen. Denna syntes 

ger en beskrivning av hur studiens huvudfråga och frågeställningar kan besvaras ur 

ett teoretiskt perspektiv.    

 

Nätverk har i denna referensram presenterats som ett nät av relationer där företag 

binds samman genom aktivitetslänkar, aktörs- och resursbindningar. Turismföretag 

kan ses som särskilt lämpade att ingå i ett nätverk på grund av sektorns 

karaktäristika. Ett destinationsnätverk behöver en mobiliserande kraft som kan 

formulera visioner och mål samt maximera nätverkets värde för de olika företagen. 

Inom ett nätverk kan företagen skapa värde genom coopetition, genom att såväl 

samarbeta som konkurrera med varandra. Företagen i denna typ av relation kan 

samarbeta i en typ av aktivitet, samtidigt som de konkurrerar inom en annan. De två 

begreppen destinationsnätverk och coopetition kan tillsammans användas för att 

förstå och analysera samarbete och konkurrens inom uppsatsens valda 

destinationsnätverk – Officiell Partner Göta Kanal. 

 

Hur coopetition skapar värde inom ett nätverk beskrivs inom denna uppsats genom 

de två aspekterna drivkraft och aktiviteter. Olika drivkrafter till att ingå i ett nätverk 

är grunden till vilka aktiviteter som utförs i nätverket. Inom nätverken skapas 

gemensamt ett värde genom olika värdeskapande aktiviteter eller processer. Olika 

aktiviteter präglas av olika nivåer av samarbete respektive konkurrens. 

Drivkrafterna till att ingå i nätverket och aktiviteterna som utförs bidrar till det 

värde som nätverket innebär för företagen. Detta samband är vad som 
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huvudsakligen ska användas för att svara på hur värde skapas genom samarbete och 

konkurrens inom ett destinationsnätverk.  

 

 

 

 

 

 

                                             Figur 4. Teoretisk syntes 
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3.  Metodik 

 

Detta kapitel redovisar hur denna studie är genomförd. Inledningsvis redogör 

kapitlet för vilken forskningsansats och undersökningsmetod som har använts. 

Vidare beskrivs urvalsprocessen av studiens respondenter, insamlingen av empirisk 

data och hur studiens data har analyserats. Avslutningsvis kopplas studiens 

undersökningskvalitet till begreppen validitet och reliabilitet. 

 

3.1  Forskningsansats  

Patel och Davidsson (2011) menar att de tre forskningsansatserna deduktion, 

induktion och abduktion handlar om hur teori kopplas till studiens empiriska 

material. De kallar den deduktiva ansatsen för ”bevisandets väg”. Detta innebär att 

forskaren utifrån redan befintliga teorier drar slutsatser i sitt forskningsarbete. 

Teorin inom ämnet styr därför vilken information som samlas in, hur informationen 

ska tolkas och hur det empiriska materialet ska relatera till teorin. Genom den 

befintliga teorin kan alltså olika teoretiska hypoteser prövas mot studiens empiriska 

material, och bekräftas eller förkastas (Bryman & Bell 2013). Detta kan leda till att 

teorin inom ämnet omformuleras och utvecklas.  

Inom den induktiva forskningsansatsen är kopplingen mellan teori och det 

empiriska materialet omvänt. Forskare som antar en induktiv ansats undersöker 

först ett fenomen och drar slutsatser av detta empiriska material och resultatet 

formar sedan teori om området. Patel och Davidsson (2011) kallar denna induktiva 

ansats för ”upptäckandets väg”.  

Då denna studie till stor del tar avstamp i tidigare forskning kring coopetition och 

nätverk har den teoretiska referensramen kring dessa ämnen legat till grund för det 

empiriska materialinsamlandet. Detta stämmer bra överens med hur Patel och 

Davidsson (2011) definierar en deduktiv studie. Samtidigt har coopetition inom 

turistdestinationer i problemdiskussionen konstaterats som relativt outforskat, varför 

en upptäckande och induktiv ansats kan ses som ett fördelaktigt sätt att besvara 

studiens frågeställningar. Bryman och Bell (2013) menar att de flesta studier inte är 

renodlat deduktiva eller induktiva, utan innehåller inslag av de båda 

forskningsansatserna. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) har den tredje 
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forskningsansatsen, abduktion, drag av både deduktion och induktion. De påpekar 

dock att abduktion inte enbart bör ses som en blandning av dessa två, utan att denna 

forskningsansats innebär nya moment. Inom abduktion förändras både den 

empiriska tillämpningen och teorin inom området under studiens gång.  Som 

nämnts tidigare har inledningsvis en teoretisk referensram lagt grund till 

insamlandet av det empiriska materialet i denna studie, samtidigt som det empiriska 

materialet har påverkat studiens teori. Slutsatserna av denna studie innehåller också 

nya teoretiska kunskaper och anpassning av studiens valda teorier, varför denna 

studie kan ses som abduktiv. Abduktion är även en vanlig ansats i fallstudier, där ett 

fall analyseras utifrån ett teoretiskt mönster. Genom att därefter studera ytterligare 

fall kan denna analys stärkas (Alvesson & Sköldberg 2008). Fallen i denna uppsats 

har följt dessa steg, genom att studiens inledande intervjuer har bidragit till praktisk 

kunskap kring det teoretiska mönstret, som har stärkts och breddats under 

efterkommande intervjuer.  

 

3.2  Undersökningsmetod  

Enligt Patel och Davidsson (2011) kan man skilja på forskning som är kvalitativt 

respektive kvantitativt inriktade. Den tydligaste skillnaden mellan de två 

undersökningsmetoderna är att kvantitativa studier mäter olika företeelser i siffor, 

medan den kvalitativa studien istället analyserar med hjälp av ord (Bryman & Bell 

2013). Patel och Davidsson (2011) menar att syftet med en kvalitativ studie är att 

uppnå djupare kunskaper, medan kunskaperna i en kvantitativ studie kan ses vara 

mer fragmentiserade. Merriam (1994) menar att den kvalitativa metoden har som 

syfte att ”förstå innebörden av en viss företeelse eller upplevelse”, och att studera 

hur en helhet bildas av olika komponenter. Inom den kvantitativa forskningen 

studeras istället varje komponent var för sig, genom att separeras från helheten. 

Trost (2010) menar att en kvantitativ studie är passande om undersökaren vill ange 

frekvenser och svara på frågeställningar som hur ofta, hur vanligt och hur många. 

Om den som undersöker däremot vill förstå och hitta mönster, så lämpar sig en 

kvalitativ metod. Vidare är den kvantitativa forskningen naturvetenskapligt inriktad, 

och utgår från en synsättet att det bara finns en konstant, objektiv verklighet, som 

går att observera och mäta (Merriam 1994). Till skillnad från detta utgår istället den 

kvalitativa forskningen ifrån att det finns många olika verkligheter och att dessa är 
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subjektiva. Detta innebär att verkligheten inte ska mätas utan istället tolkas, och att 

åsikter och uppfattningar är mer centrala än fakta.  

3.2.1  Kvalitativ studie 

Inom denna studie har en kvalitativ metod använts i form av intervjuer. Detta 

eftersom jag anser att frågeställningarna bäst kan besvaras genom att få en djup 

inblick i några företags samarbete och konkurrens inom ett nätverk och hur detta 

skapar värde för företagen. Intervjufrågorna har dessutom haft företagarnas 

subjektiva uppfattningar och tolkningar kring värde, samarbete och konkurrens i 

fokus, något som Merriam (1994) menar kännetecknar en kvalitativ studie. Om 

studien istället hade byggt på en kvantitativ metod anser jag att resultatet hade varit 

en ytligare kunskap, något som kan ses som mindre passande för att besvara mina 

frågeställningar. Bryman och Bell (2013) menar att den kvalitativa metoden kan 

kritiseras för att vara subjektiv, då resultaten av metoden är beroende av vad 

forskaren anser som betydelsefullt och de band som forskaren får till studiens 

respondenter.  Detta anser jag kan vara en befogad kritik även mot denna studie, 

eftersom jag under studiens gång har fått fatta olika beslut angående bland annat 

respondenturval och bearbetning av material som möjligtvis har varit subjektiva. 

Dock anser jag att objektiviteten i studien har stärkts av att jag har använt mig av en 

abduktiv forskningsansats, där existerande teorier inledningsvis har styrt min 

empiriinsamling och bidragit till förkunskaper i ämnet.  

 

3.3  Fallstudie  
Studien har utformats som en fallstudie, där forskningsfrågorna har applicerats på 

en turistdestination – Göta Kanal. Patel och Davidsson (2011) menar att fallstudien 

innebär att undersökningen är begränsad till en mindre grupp, som kan vara en 

individ, situation, grupp eller organisation. Enligt Merriam (1994) används 

fallstudien som metod för att skaffa djupa kunskaper om situationer och individers 

uppfattning om denna situation. Vidare anser Merriam att en fallstudie är särskilt 

lämpad för praktiska problem som existerar i vardagen, genom att fokus riktas till 

hur individerna utifrån ett helhetsperspektiv finner lösningar på dessa problem. 

Detta beskriver på ett bra sätt varför fallstudien är lämplig att använda för denna 

studie, då denna studie fokuserar på företagarnas problem att både samarbeta och 
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konkurrera för att tillsammans skapa värde inom ett nätverk. Helhetsperspektivet 

kan motsvaras av att företagen tillsammans skapar en win-win situation med 

relationer som alla företag inom nätverket vinner på. Yin (2007) menar också att 

forskare ofta väljer fallstudier när de undersöker hur- och varför- frågor, men även 

när forskningsfrågan är inriktad att svara på vilka fördelar som är följden av en viss 

handling. Något som ytterligare tydliggör lämpligheten att välja en fallstudie för att 

besvara den här studiens frågeställningar. 

3.3.1  Flerfallsdesign 

Yin (2007) menar att fallstudien kan utföras både som en enfalls- och en 

flerfallsstudie, se figur 5. En enfallsstudie innebär att ett fall studeras som återfinns 

inom en kontext. En flerfallstudie kallas ibland jämförande studie, och innefattar 

flera fall inom olika kontexter.  

  

 

  

 

      

 

 

  Enfallsdesign     Flerfallsdesign 

          

Figur 5. Olika typer av fallstudier (Yin 2007, s.60) 

 

Denna studie kan definieras som en flerfallsstudie, eftersom det är flera olika 

företag som har studerats, som verkar i olika kontexter i form av olika branscher 

och geografiska lägen. Yin (2007) menar att fördelen med denna typ av studie är att 

resultaten brukar anses som starkare och mer övertygande, då det rör sig om 

information från flera fall. Även om forskaren bara har resurser att utföra en 

flerfallsstudie med två fall, menar Yin att förutsättningarna för att undersökningen 

blir bra ökar, genom att undersökningen blir ”starkare”, analysslutsatserna mer 

hållbara och generaliserbarheten ökar. Nackdelen är däremot att en flerfallstudie tar 

mer tid i anspråk. Jag har i denna studie använt mig av fyra olika fallföretag, något 
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som har varit en avvägning mellan att ha tillräckligt med fall för att studien ska bli 

generaliserbar, men inte så många att det empiriska materialet blir alltför 

tidskrävande. Utöver dessa fallföretag intervjuade jag inledningsvis nätverkets 

samordnare, något som kan ses som ytterligare ett fall där kontexten skiljer sig från 

övriga. 

3.3.2  Kritik mot fallstudien 

Yin (2007) menar att en problematik kring fallstudier är att dessa är svåra att 

generalisera, då det rör sig om ett fall. Eftersom jag har använt mig av en 

flerfallsdesign kan detta anses bidra till att studien har blivit mer generaliserbar än 

om jag hade använt mig av en enfallsdesign. Merriam (1994) menar att fallstudiens 

svaghet kan vara det rika material den syftar till att samla in. Genom att forskaren 

har en förhoppning om att samla in mycket material som ingående beskriver en 

företeelse, kan det finns tids- och kostnadsbegränsningar som försvårar en 

realisering av detta. Enligt Merriam (1994) kan dessa begränsningar leda läsaren till 

att tro att studien innebär en helhetssyn på företeelsen, medan studien i själva verket 

innehåller delar av denna helhet. Genom detta har fallstudier en tendens att 

överförenkla eller överdriva detaljer av en företeelse som ger läsaren en felaktig 

bild om helheten. Då jag i denna studie enbart har intervjuat respondenter från fyra 

fallföretag finns det en risk att många av de faktorer jag skriver om i uppsatsen kan 

vara missvisande gällande hela destinationsnätverket, som i realiteten består av 39 

fall. Jag anser dock att denna risk är mindre då jag inledningsvis har intervjuat 

nätverkets samordnare, som har en bra överblick över hur dessa frågor ter sig inom 

nätverket. Samordnarens allmänna perspektiv på studiens frågor har löpande 

kopplats till fallföretagens beskrivningar, något som kan ses minska risken för både 

överdrivningar och överförenklingar.  

 

3.4  Urval 

Enligt Merriam (1994) finns det troligen flera platser, människor eller dokument 

som kan studeras inom varje fallstudie. Forskarens uppgift blir därför att först 

avgränsa det fallet som ska studeras, med andra ord – att göra ett urval. Yin (2007) 

menar att ett val av plats eller individer som ska studeras kan vara enkelt för att det 
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finns ett unikt fall, eller att forskaren har fått särskild tillåtelse, men det kan också 

finnas situationer då det finns flera bra fall att välja mellan. Det sistnämnda 

förklarar min urvalssituation vad gällde såväl urval av destinationsnätverk som av 

turismföretag. Min urvalsprocess startades genom att samla information via internet 

om olika destinationsnätverk och vilka företag som ingick i dessa. På grund av Göta 

Kanals speciella kännetecken som destination, att besöksmålet är 190 km långt och 

rinner igenom sju kommuner och två regioner, såg jag detta besöksmål som det 

mest intressanta av turistdestinationerna i min geografiska närhet. Enligt Yin (2007) 

kan forskaren säkerställa att fallen passar studiens frågeställningar genom att denne 

samlar in preliminär information om de olika fallen. Yin (2007) menar att 

flerfallstudiens urval bör följa en replikationslogik som innebär att fallen väljs ut så 

att det förutsäger ett liknande resultat eller förutsäger olika resultat av tydliga 

anledningar. Trost (2010) menar att kvalitativa forskare ofta bör sträva efter att få 

en så stor variation i urvalet som möjligt och att respondenterna ska vara heterogena 

men inom en viss ram. Eftersom att det valda destinationsnätverket innefattar 

företag inom flera olika branscher spridda över olika geografiska platser, kan detta 

ses som anledningar som förutsäger olika resultat och heterogenitet i urvalet, något 

som jag har eftersträvat. Det främsta kriteriet vid urvalet var att respondenterna 

skulle driva olika verksamheter. De medverkande respondenterna är därför spridda 

inom verksamheterna vandrarhem, restaurang, café och paketering av upplevelser 

längs kanalen (se tabell 1 under punkt 3.5.2). Inledningsvis avgränsade jag mitt 

respondenturval till företagare i Östergötland på grund av det långa geografiska 

avståndet till Västergötland. Vid studiens inledande intervju med nätverkets 

samordnare framkom det dock att företagarna i de två regionerna skilde sig år vad 

gällde graden av samarbete, vilket gjorde att jag omvärderade mitt urval till att 

intervjua två företag från varje region. Vid varje fallföretag har den person som 

ansvarat för medlemskapet i Officiell Partner Göta Kanal tillfrågats om de vill ställa 

upp på en intervju. Om flera personer i samma företag hade valts ut för att svara på 

studiens frågor anser jag att jag hade fått en djupare kunskap om de olika fallen. I 

flera fall ansvarar dock denna respondent ensam för driften av turismföretaget, och 

därmed också för kunskapen om medlemskapet i nätverket, varför det har varit 

omöjligt att intervjua fler än en representant per företag. Dock anser jag att det 

empiriska materialet kring coopetition ändå har potential att bidra till intressanta 

upptäckter, trots att fallföretagen enbart representeras av en respondent. Detta på 
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grund av den djupa kunskapen om såväl sitt eget företag, turistdestinationen Göta 

Kanal som destinationsnätverket som de utvalda respondenterna besitter.  

 

3.5  Datainsamling  

Uppsatsens empiriska material består främst av primärdata som samlats in genom 

kvalitativa intervjuer. Sekundärdata, som information på från Göta Kanals hemsida 

samt från kanalbolagets årsredovisning har använts, vad gäller 

bakgrundsinformation om nätverket samt nätverkets medlemmar. Denna 

sekundärdata har  främst varit ett stöd vid utformandet av intervjufrågorna, men 

redovisas även på ett fåtal platser i det empiriska materialet. 

3.5.1  Kvalitativa intervjuer 

Vid utformandet av frågor till enkäter och intervjuer menar Patel och Davidsson 

(2011) att de två benämningarna standardisering och strukturering är viktiga att ha 

i åtanke. Frågornas grad av standardisering handlar till vilken grad forskaren har 

ansvar för utformningen och ordningen av de ställda frågorna. Vid frågor med en 

hög grad av standardisering ställs samma frågor i samma ordning till samtliga 

respondenter, medan en låg standardisering innebär att forskaren anpassar såväl 

frågor som ordningsföljd beroende på respondenten. Frågornas strukturering 

handlar om i vilken utsträckning respondenten själv kan tolka frågorna ur sin egen 

uppfattning som grundas på respondentens inställning och erfarenheter. En intervju 

med hög grad av strukturering ger respondenten ett litet utrymme för egna 

uppfattningar och därmed kan forskaren redan innan förutspå möjliga 

respondentsvar, medan ostrukturerade intervjuer ger respondenten ett stort 

svarsutrymme och möjlighet att besvara frågorna på många olika sätt.  

En låg grad av standardisering och strukturering kännetecknar en kvalitativ intervju 

(Patel & Davidsson 2011). Jag har i denna studie valt att genomföra 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Enligt Patel och Davidsson (2011) innebär 

denna typ av intervju att forskaren ställer frågor efter i förhand bestämda specifika 

teman, där ordningsföljden inte behöver vara fastställd i förväg. Respondenten har i 

den semistrukturerade intervjun stor frihet att själv utforma sina svar, och i vilken 

ordning ämnena bearbetas. Dock har en viss strukturering krävts vid intervjuerna 

för att säkerställa att studiens frågeställningar besvaras och för möjligheten att 
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kunna jämföra och dra kopplingar mellan svaren. Den kvalitativa intervjun går, 

enligt Trost (2010), ut på att ta reda på respondentens tankar, erfarenheter, känslor 

och världen denne lever i. Den syftar till att upptäcka företeelser eller innebörder 

som ännu inte är kända på ett tillfredställande sätt (Svensson & Starrin 1996). Den 

kvalitativa intervjun har heller inga förutfattade meningar över vilka frågor som är 

viktiga, och kräver av forskaren att denne anpassar, utvecklar och följer upp 

betydelsefulla frågor under intervjuns gång. Detta innebar för denna studies 

intervjuer att jag ställde flera följdfrågor, och omformulerade mina frågor om 

respondenten inte förstod innebörden av frågan. Enligt Svensson och Starrin (1996) 

är forskaren medskapare till resultatet av intervjun, genom interaktionen med 

respondenten, där båda reagerar på och påverkar varandra.  Denna påverkan av det 

empiriska materialet är något jag har försökt undvika genom att exempelvis ställa 

öppna och inte ledande frågor under intervjutillfället. Dalen (2015) menar att 

forskaren inte bara passivt lyssnar på vad respondenten säger, utan också tolkar 

materialet. Detta sker dels genom respondentens mer direkta uttalanden, men även 

genom att det empiriska materialet utvecklas också vidare i dialog med forskaren, 

som påverkas av sin egen förförståelse och den befintliga teorin kring ämnet.  

3.5.2  Genomförande av intervjuer 

Intervjuns respondenter innefattar fyra turismföretag som är medlemmar i Officiell 

Partner Göta Kanal, samt Anna Meyer som i sin roll som marknadschef på Göta 

Kanalbolag ansvarar för samordningen av nätverket. Genom att inledningsvis 

intervjua Anna Meyer erhöll jag generell information om nätverket som lade 

grunden till efterföljande intervjuer. Denna intervju var också ett sätt för mig att 

undersöka om jag kunde förvänta mig att hitta coopetition inom nätverket, något 

som skulle möjliggöra besvarandet av mina frågeställningar. Genom att använda 

mig av Göta Kanals sammanställning över de företag som ingår i Officiell Partner 

Göta Kanal, ringde jag upp utvalda företag inom olika verksamheter för att se om 

dessa var intresserade av att ställa upp på en intervju. De två företagen med 

verksamheter i Östergötland genomförde jag intervjuer med på respektive 

verksamhet, medan de två företagen i Västergötland fick besvara intervjufrågorna i 

en telefonintervju, på grund av det långa avståndet till dessa respondenter. Bryman 

och Bell (2013) menar att ett problem med telefonintervjuer kan vara att det är 

svårare att genomföra långa intervjuer. Samtliga intervjuer i studien pågick dock i 
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cirka 60 minuter, och det var ingen märkbar tidsskillnad mellan de två typerna. 

Samtidigt är det svårt att veta om intervjuerna per telefon blev kortare än de hade 

blivit vid ett personligt besök hos respondenten. Dock anser jag inte att 

svarskvaliteten försämrades genom telefonintervjuerna. Detta eftersom särskilt en 

av respondenterna under telefonintervjun gav ännu mer uttömmande svar angående 

exempelvis konkurrens inom nätverket. Denna öppenhet kan möjligtvis bero på 

respondentens känsla av anonymitet under telefonintervjun. De två intervjuerna som 

utfördes genom ett personligt besök hos respondenterna innehöll dock mycket 

mimik och kroppsspråk som förlorades under de två telefonintervjuerna.  

Trost (2010) menar att man bör undvika att intervjua mer än en person samtidigt, då 

den sociala styrningen i grupprocesser kan leda till kan leda till uttryck av 

synpunkter som respondenterna inte enskilt skulle ha gett uttryck för. Vid intervjun 

med nätverkets samordnare närvarade även en nyanställd person som 

introducerades i arbetet. Jag anser dock att risken för att närvaron av denna 

nyanställd skulle ha försämrat intervjukvaliteten är mindre trolig då intervjun främst 

rörde generell information om kanalbolaget och dess nätverk och inte samordnarens 

egna upplevelser. 

Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av min mobiltelefon, och alla 

respondenter har varit medvetna om och godkänt inspelningarna. 

 

Tabell 1. Sammanställning över respondenter och typ av intervju 

Fingerat namn Verksamhetstyp Region Intervjutyp 

Olle Paketering Västergötland Telefonintervju 

Johanna Café Västergötland Telefonintervju 

Mikael Vandrarhem Östergötland Besök 

Frida Restaurang Östergötland Besök  

   

3.5.3  Konfidentialitet 

Samtliga respondenter som representerar turismföretagen längs Göta Kanal har 

erhållit ett fingerat namn i texten, då en av respondenterna önskade att vara anonym. 

Detta gäller dock inte nätverkets samordnare, som nämns vid sitt riktiga namn och 

titel. Beskrivningarna av verksamheterna har utförts på ett sådant sätt att det ska 

försvåra identifieringen av respondenterna. På grund av att nätverket endast består 
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av 39 personer som känner varandra relativt väl finns det dock en risk att såväl 

andra nätverksmedlemmar som nätverkets samordnare har möjlighet att känna igen 

personerna som beskrivs och citeras. Dock anser jag inte att denna identifiering är 

möjlig för utomstående. Bryman och Bell (2013) menar att konfidentialitet vid en 

kvantitativ studie är relativt enkelt eftersom det insamlade empiriska materialet kan 

ses vara anonymt i större utsträckning. Detta kan dock ses som svårare vad gäller 

kvalitativa undersökningar, där platser, personer och organisationer lättare kan 

identifieras. Vidare menar författarna att fingerade namn är en vanlig 

förekommande konfidentialitetsteknik, men att denna teknik inte automatiskt ger 

fullständig anonymitet. Trost (2010) menar att anonymitet innebär att den som 

intervjuar inte känner till vem som svarar på frågorna, medan konfidentialitet 

innebär att det som uppkommer vid intervjun inte ska kunna kopplas till en viss 

person. Enligt Yin (2007) kan forskaren kompromissa med anonymiteten genom att 

fingera namnet på personerna men låta fallet som studeras vara identifierbart. 

Eftersom att studiens kontexter har varit av stor betydelse för studiens resultat och 

slutsatser, har jag valt att följa Yins kompromissteknik.  

 

3.6  Operationalisering 

Denna studie ämnar till att besvara en huvudfrågeställning och två 

delfrågeställningar. Studiens huvudsakliga frågeställning berör hur värde skapas i 

en coopetition-relation mellan olika företag inom ett nätverk, där tidigare forskning 

sammankopplar drivkrafter och aktiviteter som skapar värde inom coopetition-

nätverk. Teorier kring coopetition har använts för att svara på studiens första 

delfrågeställning som rör samarbete och konkurrens mellan nätverksföretagarna.  

Studiens andra frågeställning berör vilket värde som företagarna i en coopetition-

relation erhåller genom att vara en del av ett destinationsnätverk, och har applicerats 

på tidigare forskning inom värde och fördelar med nätverk och coopetition-

relationer. Teorierna till respektive frågeställning har vidare lagt grunden till hur 

intervjufrågor och kvalitativ dataanalys har genomförts, och sammanfattas i 

nedanstående tabell 2.     
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Tabell 2.  Operationalisering 

 Teoretiskt 

ramverk 

Referenser Frågor 

Bilaga 

8.1 

Frågor 

Bilaga 

8.2 

Huvudfråga Nätverk 

 
Coopetition 

 

 

 
Drivkrafter 

 

 

Aktiviteter 
 

 

Värde 

von Friedrichs Grängsjö (2001) 

 
Zineldin (2004;2012), Bengtsson & Kock 

(2000;2014), von Friedrichs Grängsjö 

(2003) 

 
Von Friedrichs Grängsjö (2001), Ritala 

& Tidström (2014) 

 

Håkansson & Snehota (1995), Zineldin 
(2004;2012) 

 

Bengtsson & Kock (2000), Wang & 

Xiang (2007), Doz & Hamel (1998) 

1.6 

 
2.1 - 2.11 

 

 

 
3.1 - 3.3 

 

 

4.1 - 4.5 
 

 

5.1 – 5.3 

1.3 - 1.4 

 
2.1 - 2.2 

 

 

 
3.1 - 3.4 

 

 

4.1 – 4.4 
 

 

5.1 - 5.2 

 

Frågeställning 1 Coopetition Zineldin (2004;2012), Bengtsson & Kock 

(2000;2014), von Friedrichs Grängsjö 
(2003) 

2.1 – 2.11 2.1 - 2.2 

Frågeställning 2 Värde Bengtsson & Kock (2000), Wang & 
Xiang (2007), Doz & Hamel (1998) 

5.1 – 5.3 5.1 – 5.2 

           

3.7  Analysmetod 

Enligt Patel och Davidsson (2011) är textbearbetningen vid en kvalitativ 

undersökning omfattande och kräver mycket tid och arbete. Dalen (2015) menar att 

vid kvalitativa intervjuer startar analysarbetet redan i intervjufasen, genom att 

forskaren samlar på sig iakttagelser och funderingar redan i denna fas. Detta skiljer 

den kvalitativa undersökningsmetoden från den kvantitativa där analysen vanligtvis 

sker först när allt insamlat material har införskaffats (Patel & Davidsson 2011). 

Även Bryman och Bell (2013) menar att analysmetoden i den kvalitativa 

forskningen skiljer sig mycket från den kvantitativa. Främst genom att det inom den 

kvantitativa forskningen finns en mängd accepterade metoder och regler för hur 

dessa data ska analyseras, något som saknas inom den kvalitativa forskningen. Jag 

har i denna studie analyserat materialet i linje med den kvalitativa 

innehållsanalysen, som enligt Bryman och Bell (2013) är en av de vanligaste 

analysmetoderna. Denscombe (2010) menar att den kvalitativa innehållsanalysen 

innebär att textdata bryts ner till mindre komponenter och sorteras sedan in i 

kategorier. Detta kallas kodning och innebär att forskaren skapar olika kategorier 

för det insamlade materialet, som i sin tur har gemensamma egenskaper (Alvesson 

& Sköldberg 2008). De olika ämnena i studiens teoretiska referensram har utgjort 

grunden för analysens kodningskategorier. Inom dessa kategorier har jag sedan 

elektroniskt klistrat in de delar av transkriberingen som hör till respektive kategori. 
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Vidare menar Denscombe (2010) att genom att undersöka olika kodningars 

frekvens samt hur dessa relaterar till varandra möjliggörs analysen av kopplingar 

och förklaringar i det insamlade materialet. Likt denna beskrivning har jag i 

analyskapitlet relaterat och dragit kopplingar mellan olika kodningskategorier för att 

hitta förklaringar till det insamlade materialet. Exempelvis har det insamlade 

materialet om samarbete och konkurrens först samlats under olika 

kodningskategorier, för att under analyskapitlet kombineras och jämföras under 

rubriken coopetition. 

 

3.8  Undersökningskvalitet 

För att bedöma en företagsekonomisk studie är begreppen validitet och reliabilitet 

två av de viktigaste begreppen (Bryman & Bell 2013). Genom dessa två begrepp 

kan kvaliteten i undersökningen bedömas (Patel och Davidsson 2011), och är 

viktiga att utvärdera eftersom att forskare förväntas bidra med trovärdiga och 

pålitliga kunskaper. Patel och Davidsson (2011) menar dock att de två begreppen 

innebär olika saker beroende på det är en kvalitativ eller en kvantitativ studie som 

genomförs.  

3.8.1  Validitet 

I kvantitativa studier innebär validitet att rätt företeelse studeras och att detta 

genomförs med rätt instrument, noggrann mätning och på goda teorigrunder. Patel 

och Davidsson (2011) menar att inom kvalitativa studier innefattar 

validitetsbegreppet hela forskningsprocessen och inte bara insamlingen av data. Det 

är därför av vikt för den kvalitativa forskaren att noga redogöra för olika val i 

forskningsprocessen. Detta möjliggör för läsaren att själv bedöma validiteten i 

studien. Merriam (1994) väljer att dela in validitet i två grupper, vilka är inre och 

extern validitet. Den inre validiteten handlar om huruvida resultaten av forskningen 

stämmer överens med det fenomen som undersöks och om forskaren undersöker det 

hon utgör sig för att göra.  Bryman och Bell (2013) uttrycker detta som att 

forskarens empiriska material ska ha god överrensstämmelse med studiens teorier 

inom området. Merriam (1994) menar att inre validitet kan säkerställas genom att 

forskaren använder sig av triangulering, att forskarens tolkningar och beskrivningar 

kontrolleras av respondenterna, en utomstående part får kommentera texten under 
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arbetets gång och genom att forskaren tydligt uttrycker sina teoretiska perspektiv 

och utgångspunkter. För att erhålla en högre inre validitet i denna studie har 

triangulering använts i form av att olika kurskamrater, samt examinator och 

handledare har läst och kommenterat innehållet i uppsatsen i olika stadier av 

uppsatsskrivandet. Genom min teoretiska referensram har jag även utförligt 

redogjort för mina teoretiska perspektiv och utgångspunkter, och under detta 

kapitels operationalisering har jag redogjort för hur denna teori ska kopplas till den 

empiriska insamlingen. Under intervjuernas gång har jag även omformulerat 

respondenternas svar, samt ställt följdfrågor för att säkerställa att jag har tolkat 

respondentens svar korrekt. Då en stor del av studiens slutsatser stämmer överens 

med studiens teori och jag har utgått från teorin under insamlandet av min empiri 

kan studien anses ha förhållandevis hög inre validitet. 

Den externa validiteten berör huruvida undersökningens resultat kan generaliseras 

och appliceras på andra situationer eller inte. Merriam (1994) menar att 

generaliserbarhet är problematisk i kvalitativa undersökningar eftersom syftet är att 

på djupet studera en viss företeelse och inte att denna kunskap ska vara generell. 

Denna problematik anser jag kan gälla även min uppsats, då företagarna subjektivt 

har fått besvara intervjufrågorna och alla företagare har skilda förutsättningar och är 

verksamma inom olika kontexter. Göta Kanal kan också ses som ett ovanligt 

komplext besöksmål eftersom turismföretagarna är spridda längs en 190 km lång 

sträcka och inte är samlade i exempelvis en stad eller region. Jag anser dock att det 

empiriska materialet ändå kan appliceras på och förklara andra turistdestinationer, 

då turistdestinationens karaktäristika enligt studiens teori överensstämmer med Göta 

Kanal. Det finns samtidigt en samstämmighet i respondenternas svar i många av 

frågorna kring hur värde skapas inom det valda nätverket samt vilket värde detta är. 

Något som tyder på att beskrivningarna skulle kunna gälla även för andra 

destinationer och fallföretag. 

3.8.2  Reliabilitet 

Även begreppet reliabilitet har olika innebörd inom de olika forskningsmetoderna 

(Patel & Davidsson 2011). I den kvantitativa forskningen innebär begreppet att 

undersökningsresultatet blir samma om undersökningen görs om vid ett annat 

tillfälle. Men Patel och Davidsson menar att detta inte gäller den kvalitativa 
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forskningen i samma utsträckning, eftersom att varje situation är unik och 

förändringar kan ske som ändrar respondentens reflektioner. Dalen (2015) menar att 

reliabilitet är ett mindre passande begrepp inom kvalitativ forskning på grund av 

kravet att insamlings- och analysmetoderna ska kunna kontrolleras av andra. Detta 

är problematiskt inom den kvalitativa metoden eftersom såväl individen som 

omständigheterna kring intervjun förändras vilket försvårar en resultatgranskning i 

efterhand. Inom min studie kan därför reliabiliteten ses som problematisk eftersom 

turismföretagarnas drivkrafter, aktiviteter och det värde de erhåller inom nätverket 

snabbt kan förändras med såväl interna som externa förändringar. Detta gör att 

resultatgranskningen av denna studie kan försvåras. Denscombe (2010) menar att 

reliabilitet handlar om att det ska vara möjligt för andra forskare att utvärdera 

forskarens tillvägagångssätt och besluttagande. Likt detta menar Merriam (1994) att 

reliabiliteten inom en kvalitativ undersökning kan ökas genom att forskaren 

förklarar sin ställning, studiens urvalskriterier, använder sig av triangulering och är 

transparent i hur undersökningen har genomförts. Trots svårigheten att 

resultatgranska denna studie har jag genom att noggrant förklara studiens 

urvalskriterier, använt triangulering och uppvisa transparenta förklaringar om vilka 

val som har gjorts ökat studiens reliabilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 38 

4.  Empiri 

Kapitlet är en sammanfattning av uppsatsens genomförda intervjuer. Initialt 

beskrivs nätverket Officiell Partner Göta Kanal och dess bakgrund. Vidare 

beskriver turismföretagarna deras drivkrafter, hur de upplever nätverkets 

samarbete och konkurrens samt vilket värde nätverket innebär. 

 

4.1 Om nätverket 

4.1.1  Göta Kanalbolag 

Göta Kanal är ett 190 km långt besöksmål som sträcker sig från orten Sjötorp vid 

Vänern till orten Mem vid Östersjön. Detta innebär att Göta Kanal rinner igenom 

sju kommuner och de två regionerna Östergötland och Västergötland. Göta Kanal är 

ett av Sveriges största byggnadsprojekt, där 87 av de 190 kilometrarna har grävts 

för hand av ca 60 000 svenska soldater mellan åren 1810 till 1832 (Göta Kanalbolag 

2014). Under 1800-talet kom kanalen att spela en viktig roll för varu- och 

passagerartransporter, men med järnvägens inträde kom kanalen att bli alltmer 

betydande som turistattraktion (Göta Kanalbolag 2013). Idag har Göta Kanal årligen 

besök av cirka tre miljoner besökare. Göta Kanalbolag fick år 1810 uppdraget att 

bygga och driva Göta Kanal av Sveriges dåvarande kung Karl XIII. Göta 

Kanalbolag är ett statligt ägt bolag som drivs från Motala som geografiskt sett är 

Göta Kanals mittpunkt. Här styrs bolagets fyra olika funktioner, vilka är fastighet, 

anläggning, marknad samt ekonomi och HR (Göta Kanalbolag 2014). Göta 

Kanalbolag äger marken längs hela kanalen och därmed också nästan 400 

fastigheter, varav en del hyrs ut som näringslivsfastigheter där det drivs 

verksamheter som exempelvis cykeluthyrning, hotell och café (Meyer 2015).  

 

 

   Figur 6. Karta över Göta kanal (Göta Kanalbolag 2015) 
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Göta Kanalbolags marknadschef Anna Meyer (2015) menar att Göta Kanalbolag 

har två uppdrag, dels att bevara det historiska byggnadsverket Göta Kanal och dels 

att skapa förutsättningar för turism.  

”Vår vision handlar om att vi med kvalitet och stolthet ska bevara 

kulturvärden och utveckla Göta Kanal till Sveriges ledande besöksmål 

och upplevelseområde. Och det är klart, då behöver vi jobba både med 

underhåll utav kanalen, men också med utvecklingen.” (Anna Meyer 

2015) 

4.1.2  Nätverket Officiell Partner Göta Kanal 

Göta Kanalbolags marknadschef Anna Meyer (fr.o.m. nu kallad Anna) har sedan 

starten varit projektledare och samordnare för företagsnätverket. Hon förklarar att 

Göta Kanalbolag sedan 1999 har samverkat med de sju kommunerna och två 

regionerna som Göta Kanal rinner igenom, med syftet att samla marknadsföringen 

av kanalen. Hon menar att samverkansformen sedan dess har fortsatt att utvecklas 

genom turismföretagens behov och vilja att skapa produkter, tjäna pengar och 

utveckla Göta Kanal. Genom detta skapades förutsättningarna för ett 

företagsnätverk. Anna (2015) menar att företagsnätverket har funnits i mellan 6-8 år 

och fick sitt nuvarande namn, Officiell Partner Göta Kanal, sedan något år tillbaka. 

Under våren 2015 ingår 39 olika turismföretag i Officiell Partner Göta Kanal.  

Målet med nätverket är att bygga ett starkt varumärke kring Göta Kanal och att få 

en gemensam syn på dess utveckling. Anna menar vidare att företagsnätverket ska 

”borga för en bra kvalité och ett bra värdskap”, som kan underlätta för turisterna vid 

deras val av olika aktiviteter längs kanalen. För att upprätthålla denna kvalité krävs 

att de ingående företagen uppfyller ett antal kriterier vilka bland annat är att 

verksamheten ska ha tydlig koppling till Göta Kanal, ett aktivt deltagande i de 

officiella nätverksträffarna, hålla verksamheten öppen minst tre månader per år, 

präglas av service och värdskap, aktivt miljöarbete samt fungera som ambassadör 

enligt Göta Kanals varumärkesplattform. Utöver dessa kriterier ska företaget även 

aktivt föra ett förbättringsarbete med valda punkter ur en checklista som är 

framtagen av kanalbolaget. Anna (2015) betonar också att företagets vilja är viktig, 

att de vill stå bakom Göta Kanals utveckling. Göta Kanal som destination har en 

förhållandevis lång säsong som sträcker sig från maj till september. Fler och fler 

företag har också öppet under vintern, vilket kräver att Göta Kanalbolag arbetar 
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med att locka gäster till kanalen även vintertid. Anna (2015) menar också att det är 

just möjligheten att göra företagen mer stabila så att det går att driva 

verksamheterna året runt som nätverket ska bidra till, genom att företagen 

gemensamt arbetar för Göta Kanals utveckling.  

4.1.3  Presentation av turismföretagen 

Restaurangföretaget  

Restaurangföretaget drivs som ett familjeföretag, som har öppet från maj till 

september. Ägaren Mikael (2015) beskriver verksamheten som väldigt smal och 

djup, då de har en tydlig specialisering och inriktning på vad de serverar i 

restaurangen. Mikael förklarar att målet med verksamheten är att vara ledande i 

Sverige inom deras specialisering och att det inte finns så många liknande företag 

på marknaden idag.  

 

Vandrarhemsföretaget  

Vandrarhemsföretaget består av flera olika deltjänster som erbjuds till kunderna, 

som ägaren Johanna (2015) menar kompletterar varandra, och tillsammans 

möjliggör driften av verksamheten. Verksamheten drivs inom familjen och är öppen 

året runt. Under sommarmånaderna anställs cirka 15 sommarjobbare, och hon 

beskriver hur hon under denna period arbetar 12-14 timmar per dag, sju dagar i 

veckan.  

 

Paketföretaget  

Paketföretaget erbjuder egenkomponerade paket som är baserade på egna 

delverksamheter samt i samarbete med andra företag längs kanalen. Ägaren Olle 

(2015) arbetar inom företaget årets alla månader, och under högsäsong utökas 

verksamheten med ytterligare sex anställda, varav flera tillhör hans familj. Han 

beskriver sin roll som bred och menar att han sköter det mesta inom företaget.  

 

Caféföretaget  

Frida (2015) har sedan nio år tillbaka drivit ett företag med olika delverksamheter 

som caféservering, hantverk och boende. Under vinterhalvåret beskriver hon att hon 

arbetar mer med hantverk och under sommaren är det högsäsong för caféet och 
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boendeverksamheten, och då anställer hon cirka 12 skolungdomar som 

sommarpersonal.  

 

4.2  Drivkrafter 

Marknadschefen Anna (2015) menar att de flesta av företagarna längs kanalen är 

familje- eller enmansföretag som ”sitter på sin egen kammare”. Hon tror att de 

därför ser träffarna som ett sätt att träffa andra företagare, att bli inspirerade och 

”komma till skott med saker”. Anna (2015) uppfattar att företagarnas drivkraft 

handlar om att de vill skapa möjligheter till samarbete med andra företag. Hon 

håller det som troligt att företagarna ser att det finns en långsiktighet i nätverket 

eftersom Göta Kanalbolag är ett företag som funnits sen 1810 och ”inte kommer att 

försvinna”. Hon menar också att Göta Kanalbolag kan ses som handlingskraftiga 

eftersom de också har ett incitament att det ska gå bra för företagarna längs Göta 

Kanal, bland annat eftersom de äger många av de fastigheter där verksamheterna 

bedrivs. Enligt Anna (2015) märker företagen också av att 

marknadsföringsmöjligheter och antal bokningar ökar med ett medlemskap i 

nätverket och att detta är en viktig drivkraft.  

 

Olle (2015) var ett av de företag som tillsammans med kanalbolaget såg ett behov 

av ett nätverk och av att ”hitta en gemensam nämnare” på Göta Kanal. Olle ser det 

som en självklarhet att han är med i nätverket och menar att hans motiv är att ”få 

knyta kontakter och hitta gemensamma nämnare så att vi kan marknadsföra 

gemensamt”. Han påpekar också att en viktig anledning till att vara med i Officiell 

Partner Göta Kanal också är möjligheten att påverka och ”pusha” Göta Kanal till att 

satsa på frågor som ligger i företagarnas intressen.  

 

Innan nätverket fanns menar Johanna (2015) att det fanns en stor okunskap kring 

vilka företag som fanns längs kanalen och vad dessa företagare gjorde, särskilt de 

företagare som tillhör en annan region. Innan hade hon aldrig besökt många av de 

platser som Göta Kanal rinner igenom, främst för att hon under sommaren har fullt 

upp med arbetet inom sitt egna företag. Johanna förklarar att okunskap gjorde det 

svårt för henne att rekommendera hennes kunder vidare till andra företag och 

aktiviteter, något som hon ser som hennes drivkraft till att vara med i nätverket. 



  

 

 42 

Samtidigt menar hon att man som företagare också kan bli väldigt isolerad och att 

det kan vara värdefullt att få träffa andra företagare med liknande problem. 

 

Mikael (2015) ser i stället kontakten med Göta Kanalbolag som en central del i 

varför han valde att gå med i nätverket. Innan nätverket uppfattade han kontakten 

och samarbetet med kanalbolaget som nästintill obefintlig, något som han tror kan 

bero på att kanalbolaget och företaget inte ligger geografiskt nära varandra. Han 

menar att hans företag är beroende av att det finns båtar som vill åka på Göta Kanal 

och att Göta Kanalbolag är beroende av att det finns företag utmed kanalen som kan 

ge service åt dessa båtar. Därför var det naturligt för företaget att ta beslutet att vara 

med i nätverket, för att han ansåg att båda parter hade något att vinna på ett 

samarbete.  

 

Frida (2015) menar att hon gärna vill få möjlighet att träffa de andra företagarna 

andra och utbyta erfarenheter med dessa. Att lära känna företagarnas verksamheter 

är också en drivkraft till att vara med i nätverket.  Frida berättar om en annan 

turismföretagare i hennes närhet som valt att vara med i nätverket eftersom hon tror 

att denne kände sig ensam om att inte vara med i nätverket, men även för att denne 

insåg fördelarna med att vara med. 

 

4.3  Aktiviteter 

Anna (2015) berättar att Göta Kanalbolag arrangerar två officiella träffar per år för 

samtliga företag som ingår i Officiell Partner Göta Kanal. Förutom 

inspirationsföreläsningar så handlar vårträffen om planering inför sommarsäsongen 

och höstträffen behandlar mer övergripande ämnen som hur sommarsäsongen kan 

förlängas och tankar inför kommande år.  Hon menar att kanalbolaget försöker vara 

lyhörda för vad företagarna önskar för innehåll på dessa träffar. Samtidigt driver 

kanalbolaget vissa övergripande frågor som de anser är viktiga för besöksmålet som 

helhet, som till exempel att anpassa Göta Kanal för en utlandsmarknad. Anna 

(2015) förklarar också att det inom nätverket har bildats olika arbetsgrupper, som 

exempelvis inom husbil och konferens, där de företagare som har verksamheter 

inom det aktuella området kan samverka kring produktutveckling. Inom nätverket 

drivs också samlad marknadsföring kring olika aktuella teman som varierar från år 
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till år. 2015 års tema ”barn & familj” syftar till att sprida Göta Kanal som 

besöksmål till barnfamiljer, då den främsta målgruppen idag hittas inom WHOPs-

kategorin (Wealthy Healthy Older People). Inom dessa temaaktiviteter ansvarar 

nätverksföretagen för att ta fram exempelvis anpassade paketlösningar. Göta 

Kanalbolag utför även olika aktiviteter på temat, såsom tävlingar på det sociala 

mediet Instagram samt en invigning av kanalen som är riktade till barn och 

ungdomar. För några år sedan under temaåret ”miljö” skapades en loppis som 

marknadsfördes som ”Sveriges längsta loppis”. Denna aktivitet har nu blivit till en 

tradition under maj månad, något som Anna (2015) menar är på grund av att 

företagen ser att aktiviteten bidrar till att säsongen startas tidigare. En ny aktivitet 

för i år, är att företag inom nätverket är inbjudna till en kickoff inför 

sommarsäsongen. Denna har till syfte att medlemsföretagen ska få mer information 

om olika aktiviteter i närområdet som de kan tipsa sina besökare om. Anna tillägger 

att efter att ha provat olika forum att ha en dialog i har de nu skapat en facebook-

grupp, där företagarna har möjlighet att kontakta varandra och ta upp frågor. Hon 

tillägger att Officiell Partner Göta Kanal är i ständig utveckling. 

 

Olle (2015) är med på alla obligatoriska träffar i nätverket och han medverkar i två 

arbetsgrupper som är aktuella för hans verksamheter. Han är också en av fyra 

företagare ur nätverket som har blivit utsedda att delta i en grupp som diskuterar 

Göta Kanals framtid och utveckling tillsammans med Göta Kanals ledning, samt 

representanter från de sju kommunerna och två regionerna som Göta Kanal rinner 

igenom. Olle menar att alla dessa aktiviteter är både viktiga och bra. Han ger 

föreläsningarna som exempel, och menar att han verkligen tar till sig det som sägs 

under föreläsningarna, och sen använder han det han lärt sig till att förbättra sina 

olika paket. Olle (2015) menar också att vissa krav som han ställer till sina 

samarbetspartners i avtal är direkt påverkade av de målen och kraven som finns i 

Officiell Partner Göta Kanal, och att detta kan vara en ”styrka att ha bakom sig”. 

Olle (2015) berättar att han på grund av att han arbetar med att paketera upplevelser 

längs Göta Kanal, har daglig kontakt med flera av de andra företagen i nätverket.  

 

Johanna (2015) menar att hon försöker att medverka på alla aktiviteter som 

genomförs inom nätverket, men ibland har hon inte möjlighet att medverka på 

grund av att hon inte kan komma ifrån det dagliga arbetet i verksamheten. Hon har 
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tidigare medverkat i några av nätverkets arbetsgrupper, men är inte aktiv i någon 

just nu. Hon tycker att presentationerna av företagen utgör en viktig punkt på de 

officiella träffarna. De olika föreläsningarna drar hon nytta av, men menar också att 

dessa kan likna varandra väldigt mycket eftersom hon har varit med i nätverket sen 

start.  

 

Mikael (2015) menar att han var väldigt aktiv i nätverket i början och tyckte att det 

var många intressanta föredrag om exempelvis kundvård och marknadsföring. Han 

fick också tillgång till mycket information om Göta Kanal, kanalbolaget och andra 

företags verksamheter. Eftersom han, liksom Johanna, har fullt upp med arbetet 

inom sin egen verksamhet under sommaren har han ingen möjlighet att besöka 

andra företag längs kanalen för att se vad de erbjuder. Men genom nätverkets träffar 

upplever han att han fick lära sig mycket om kanalen som han inte redan visste. Han 

påpekar dock att han inte drar nytta av vare sig idéer från andra företag inom 

nätverket eller kanalbolagets inspirationsföreläsningar. Mikael (2015) menar att 

detta beror på att han driver en så specialiserad verksamhet och att ingen annan i 

nätverket driver den typ av verksamhet som han gör. I nuläget upplever han därför 

att många föredrag och möten är ointressanta för honom. Han menar att dessa kan 

handla om exempelvis marknadsföring mot utlandet, eller hur man syns bäst på en 

bokningssajt för boende och att detta inte alls är aktuellt för verksamheten som de 

driver. Mikael menar att detta gör det svårt för honom att han svårt att motivera sig 

till att lägga ner en heldag på att resa till och vara med på mötet, något som gör att 

han inte är lika aktiv i nätverket idag. Han väljer istället att åka på de träffar och 

vara med på sådana aktiviteter där han kan få mycket kunskap och information om 

Göta Kanalbolag. Mikael (2015) tror att många av de föredrag som hålls idag säkert 

är väldigt värdefulla för ett nystartat företag men att hans företag har funnits länge 

och är själva aktiva i att finna kunskaper som de behöver. Han har heller ingen 

kontakt med övriga medlemmar i nätverket utöver vår- och höstträffarna, även om 

han anser att det är trevligt att träffa dem på träffarna. 

 

Frida (2015) är med på alla officiella träffar i nätverket, och är även ansvarig för 

kanalloppisen på hennes ort. Hon förklarar dock att hon inte längre är med i någon 

arbetsgrupp och att detta beror på att hon har ”haft mycket annat runt omkring sig” 

som rör hennes privata liv. Hon beskriver att nätverkets aktiviteter har förändrats 
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under årens gång, och att det idag erbjuds färre träffar och färre föreläsningar. Detta 

innebär att hon lär sig mindre vid träffarna, men hon poängterar också att det är 

företagarnas behov som styr innehållet på träffarna och att behovet inom gruppen 

kanske har förändrats. Hon menar att hon har kontakt med väldigt många av de 

företagare som ingår i nätverket. Företagarna på västgötasidan kan träffas ibland 

utöver träffarna och hon menar att nätverket möjliggör att hon har en kontakt även 

med Östgötaföretagarna. 

 

4.4  Samarbete 

 
Olle (2015) förklarar att han har ett samarbete med 15-20 företag, vars tjänster ingår 

i hans paketerbjudanden. Han menar att han alltid i första hand använder sig av 

företag som ingår i nätverket, eftersom att han vet att de levererar en bra produkt. 

Han påpekar dock att de gånger han väljer att samarbeta med företag utanför 

nätverket är det för att dessa har ett bättre geografiskt läge för kundens aktiviteter. 

Han menar därför att ”hade det funnit två likvärdiga så hade jag säkert valt det som 

hade varit ett partnerföretag.” Olle anser att nätverket på det sättet binder samman 

företagen som ingår i nätverket. Han påpekar dock att hans samarbete enbart sker 

inom hans region, Västergötland, eftersom det är inom den sträckan som han valt att 

utforma sina paket. Företagarna på Östgötasidan menar han att han utbyter 

erfarenheter med på nätverksträffarna och rekommenderar till sina gäster. Han 

förklarar att om inte nätverket hade funnits hade han inte känt till vilka företagare 

som finns på Östgötasidan. Detta hade inneburit att han därför inte kunnat 

rekommendera gästerna vidare till andra företag längs sträckan, utan behövt hänvisa 

dessa till att själva söka upp denna information på internet. 

 

[...] det tror jag är den stora förändringen med Officiell Partner. Det att vi 

lär känna varandra och vi vet varandras verksamheter [...] det är väldigt 

mycket lättare att tala om för gäster som står på plats här att ”men du 

stanna till där, för där är de jättebra på just den här saken”. Och man kan 

lyfta de andras företag genom att prata med gästen då, och det är ju sådana 

grejer som vi har lärt oss i Officiell Partnerarbetet. (Olle, 2015)  
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Olle (2015) menar vidare att detta ger gästen en bättre helhetsupplevelse av kanalen, 

eftersom gästen uppfattar Göta Kanal som en destination även om det är en sträcka 

på nästan 20 mil. Genom att han kan rekommendera gästen till andra bra företag 

anser han att det lyfter hela området för gästen. Detta gör att gästen kommer hem 

och pratar om vilken bra upplevelse han hade på Göta Kanal, något som gynnar alla 

företag längs kanalen.  

 

Johanna (2015) är positiv till samarbeten med andra företag och menar att de är 

beroende av att samarbeta för att kunna erbjuda fler aktiviteter till sina gäster. Hon 

förklarar att de företag som hon samarbetar med inom nätverket är sådana som 

säljer olika paket, i vilka hon inkluderas. Johanna (2015) säljer även 

egenkomponerade paket, som är ett resultat av samarbeten med företag i 

lokalområdet som inte är med i nätverket. Hon upplever att hon känner mer 

samhörighet till de företag som ingår i nätverket, till skillnad från de företag som 

hon samarbetar med som inte ingår i nätverket. Johanna (2015) uttrycker att ”allting 

ska paketeras idag”, och att detta är ett sätt att locka gäster och att marknadsföra sig, 

men även ett sätt att ge service till sina kunder. Hon påpekar också att kontakten 

och samarbetet med Göta Kanalbolag är väldigt viktigt, främst för gästernas skull. 

Hon exemplifierar med att gäster utmed kanalen ofta kommer in till dem och frågar 

olika frågor om kanalen, och menar att om det finns ett bra samarbete med Göta 

kanalbolag så har de både kunskapen och lusten att svara på dessa frågor. Men om 

samarbetet i stället skulle vara dåligt så har de inte svar att ge till gästerna men 

heller ingen lust att svara på frågorna. Hon menar vidare att ”ge och ta är väldigt 

viktigt” i samarbetet med Göta Kanalbolag. Hon förklarar även att kontakten med 

Göta Kanalbolag egentligen är något som hon önskar att hon skulle ha mer av. 

Johanna tillägger även att det finns en större gemenskap och kontaktnät på 

västgötasidan, och tror att förklaringen kan vara att de är fler företagare som ligger 

närmare varandra geografiskt på den sidan av kanalen.  

 

Mikael (2015) förklarar att det inte finns något samarbete alls mellan hans företag 

och de övriga företagen i nätverket. Han tror att det är lättare för de andra företagen 

inom nätverket att samarbeta med varandra eftersom många medlemmar driver 

samma typ av verksamheter och kan få utbyte eller hjälp av varandra med 

exempelvis broschyrmaterial, lagstiftning eller andra tips. Han har också 
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uppmärksammat att många företagare inom nätverket samarbetar på sina orter, men 

att det inte finns något lokalt samarbete mellan företagen på orten där han verkar. 

Han menar att det inte finns samma tradition och intresse av samarbete på 

Östgötasidan som det finns på Västgötasidan, något som han tror beror på närheten 

till stora städer som Linköping och Norrköping i Östergötland som inte företagarna 

längs kanalen på Västgötasidan har. Han tror också att det finns fler företagare på 

västsidan som har mer ”hjärta” för deras företag, att de driver sina företag av 

tradition och har en annan långsiktighet i deras företag. 

Mikael (2015) menar att han är väldigt beroende av att Göta Kanal, och att kanalen 

fungerar som ett skådespel för turisterna som kommer till hans ort.  

 

Därför är jag ju positiv till Göta Kanal, jag måste vara positiv till 

Officiell Partner Göta Kanal, för jag vill ju stödja Göta Kanalbolags 

verksamhet, att de satsar, när jag är direkt beroende utav den. Däremot är 

jag dålig på att förstå ibland hur jag ska använda, eller ta del utav 

Officiell Partner – idag. (Mikael, 2015) 

 

Han anser dock inte att han är beroende av företagen längs Göta Kanal men menar 

också att han förstår att det hör ihop eftersom man inte åker på Göta Kanal om det 

inte finns platser att sova och äta på längs med kanalen. Han påpekar också att det 

är viktigt att dessa verksamheter håller kvalité.  

 

Frida (2015) samarbetar både med företag inom och utanför nätverket. Hon menar 

att företagen i nätverket använder varandras resurser och drar nytta av varandra, och 

att det bygger på att de har lärt känna varandra. Frida beskriver att inom nätverket 

samarbetar med en boendeanläggning som ibland brukar anlita henne att ordna fika 

till deras konferensgäster under någon av deras aktiviteter. Samarbetet med ett annat 

företag går ut på att de sambeställer vissa inköpsvaror. Ytterligare ett företag 

använder hennes hantverk i sin verksamhet och fungerar också som återförsäljare av 

hantverket. Hon rekommenderar i första hand de företag som ingår i nätverket till 

gäster, något som till stor del beror på att det är de företagarna som hon känner bäst. 

Hon nämner också att samlade aktiviteter, som exempelvis kanalloppisen ”ger mer 

klirr i kassan”. Frida (2015) menar också att genom nätverket kan företagen kan 

samlas och skapa en samlad bild av Göta Kanal. Detta betyder att även samarbetet 
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med kanalbolaget är viktigt så att alla företagare har ungefär samma mål med vad 

besökarna ska få för bild av och vad de ska få uppleva på Göta Kanal. Hennes 

uppfattning är att det finns ett större samarbete mellan företagen på Västgötasidan 

än på Östgötasidan och tror att detta kan bero på att Östgötasidan består av fler och 

större aktörer, men också större städer. ”Och här har vi liksom kanalen som binder 

oss samman, så att jag tror att vi är starkare i vårt nätverk på Västgötasidan än på 

Östgötasidan”.  

 

Även samordnaren Anna (2015) menar att det finns en tydligare samverkan mellan 

företagen i Västergötland. Hon förklarar detta med att västgötaföretagarna längs 

Göta Kanal ser kanalen som ett väldigt viktigt varumärke och att det finns en större 

tradition av samverkan än vad som finns i Östergötland. 

 

4.5  Konkurrens 

Olle (2015) beskriver olika typer av konkurrens, dels mellan de olika orterna utmed 

Göta Kanal, där det blir viktigt att få turisten att välja just hans ort, dels en 

konkurrens mellan olika företag på orten och en konkurrens mellan olika företag 

som erbjuder liknande paket längs hela Göta Kanal. Han menar att; ”Några av oss 

marknadsför ju samma produkter och det är klart, där är det ju stenhård 

konkurrens”. Han menar att det gäller att hitta olika lösningar för att vara den som 

syns bäst för kunden. Men att det också är problematiskt att alla i nätverket tar del 

av samma föreläsningar, om exempelvis hur de ska göra för att synas bäst på 

internet, eftersom de även är konkurrenter. Han påpekar dock att om en gäst ringer 

och säger att den vill bo på en annan plats så rekommenderar han dessa vidare till 

den önskade platsen. ” [...] det är ju nätverkande som gör att man kan konkurrera 

men ändå rekommendera andra, om jag märker att gästen inte kommer hamna hos 

mig, då kan jag åtminstone se till att den får en trevlig vistelse utmed kanalen.” Olle 

(2015) tycker att den upplevda konkurrensen gör att han ser till att hela tiden 

utveckla sina produkter och att leverera en bra produkt, något som i förlängningen 

innebär att hans företag blir ännu bättre. Han menar dock att det finns en risk med 

att vara med i nätverket: ” [...] tyvärr är det ju så att alla vi som är lite stora och bra 

på någonting, vi delar ju med oss så att de andra är med och norpar på vår kaka 

sen.” Olle (2015) beskriver om hur han tidigare har varit väldigt öppen på 
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nätverksträffarna och berättat om sina idéer och arbetssätt inför de andra 

medlemmarna. Detta ledde till att de andra medlemmarna började använda sig av 

hans idéer vilket gjorde att han själv tappade bokningar.  Numera tänker han sig för 

om vad han berättar om i nätverket, och håller också inne med information om sitt 

företag. Olle (2015) anser att detta är synd, att de andra företagen istället hade 

kunnat välja att samarbeta med honom om hans idé, något som de båda företagen 

hade tjänat på. 

 

Marknadschefen Anna (2015) på Göta Kanalbolag delar Olles erfarenhet och menar 

att gruppen nu har mer balans i vilka frågor och ämnen som är gemensamma och 

vilka som är individuella. 

 

Initialt så var många av företagen väldigt öppna, ganska mycket om 

hur de tänkte sig sin produktutveckling och annat. Och det är väl klart 

att vi kan se att en begränsning har kommit i hur mycket man delar 

med sig av idag. Så man har nog börjat landa i nivån, vad delar vi [...] 

och vad gör jag enskilt. (Anna 2015) 

 

Anna (2015) menar att hon initialt inte alls upplevde att det fanns någon konkurrens 

mellan företagarna i nätverket. Numera menar hon att företagarna har blivit 

medvetna om att deras synlighet och placering på Göta Kanals hemsida har 

betydelse för hur mycket bokningar de får och att de kan höra av sig till 

kanalbolaget och uttrycka att de önskar en bättre placering på hemsidan.  

 

Johanna (2015) menar att ”en viss konkurrens är det ju, det är det ju alltid och en 

viss konkurrens ska man ju ha, men jag tror inte att den är skadande”. Hon tror 

istället att konkurrensen hjälper företagen att hålla en viss standard. Enligt Johanna 

(2015) ser konkurrensen inom Officiell Partner Göta Kanal lite annorlunda ut 

jämfört med andra destinationsnätverk eftersom att alla företag är så spridda över 

olika orter, och menar att ”konkurrera gör du ju mer med den som ligger nästdörrs”. 

Hon tror därför att konkurrensen mellan företagen i nätverket hade sett annorlunda 

ut om alla företag skulle verka i samma stad. Istället för att se andra företag som ett 

hot så ser Johanna (2015) andra företag som en möjlighet att samarbeta kring att 

lösa olika problem längs kanalen. Hon anser också att hon konkurrerar mer med 
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företag som driver samma verksamhet som hon gör, och att hon inte ser företag som 

driver en annan typ av verksamhet längs kanalen som en konkurrent. Dessa företag 

blir istället en fördel att ha längs kanalen då hon gynnas av dessa företag, eftersom 

de innebär att Göta Kanals turister har en större mängd aktiviteter att välja mellan.   

 

Mikael (2015) uppfattar inte att det finns någon konkurrens mellan företagen inom 

nätverket. Han menar att detta dels beror på att han driver en så pass specialiserad 

verksamhet att han inte ser andra företag inom andra verksamheter som 

konkurrenter. Ännu en anledning är att det är så få företag från hans ort som är 

medlemmar. Han tror inte heller att de andra företagen som är med i nätverket 

upplever någon konkurrens, främst för att destinationen är så pass utspridd 

geografiskt. Han menar istället att det finns ett behov av att ha många verksamheter 

längs kanalen, annars vore det inte möjligt att sälja destinationen till turisterna. 

Mikael (2015) beskriver dock att hela Göta Kanal konkurrerar med andra 

turistdestinationer och attraktioner. Eftersom dagens turister ska hinna med många 

olika destinationer under sin semester finns det inte längre många som lägger flera 

veckor på att slussa längs hela Göta Kanal utan att erbjudandena längs kanalen 

måste ändras för att passa dagens turister, menar Mikael (2015). 

 

Frida (2015) upplever inte alls att företagen konkurrerar med varandra, utan tycker 

att relationerna till andra företag både inom och utanför nätverket enbart präglas av 

samarbete. Hon menar att detta beror på att de har så olika verksamheter, men också 

på att de allra flesta företagen brukar vara fullbokade under sommarmånaderna. I 

stället får hon ofta rekommendera gästerna till andra företag, när hon har fullt hos 

sig. Frida (2015) anser att istället för att ”vara inskränkt och hålla på sitt”, så kan 

hon dra med fördelar av att ”vara snäll för då kommer det tillbaka”. 

 

4.6  Värde 

Olle (2015) tycker att det är värdefullt att kunna visa upp för gästerna att han är 

medlem i Officiell Partner Göta Kanal och menar att; 

 

Och sen blir det ju lite styrka att kunna visa upp på sin anläggning att jag 

är Officiell Partner, då visar man ju att man har gått ett steg längre, det är 



  

 

 51 

ju som en certifiering liksom. En turistisk certifiering för att få vara med 

och marknadsföra sig med Göta Kanal. (Olle 2015) 

 

Han menar att är ett bevis på att företagen som är medlemmar jobbar åt samma håll, 

men också att det är lättare att rekommendera gästen till andra företag längs 

kanalen. Olle (2015) pekar ut den kunskapen han idag har om de andra företagen 

längs kanalen som den viktigaste fördelen med att ingå i nätverket. Genom denna 

kunskap kan han rekommendera dessa företag till sina gäster. Något som han menar 

inte var möjligt på samma sätt innan nätverket. Olle (2015) menar även att Göta 

Kanal lyfter nätverkets företag lite extra i deras marknadsföring av kanalen, både i 

synligheten på hemsidan och vid kontakter med press och tv-besök. 

 

Johanna (2015) förklarar att det kan vara värdefullt att få träffa andra företag som 

har liknande problem som hon, och prata om problem och lösningar. Hon menar att 

”genom att bara sitta och prata” kan hon få värdefulla idéer till sin egen verksamhet, 

som annars kan vara svårt att få eftersom hon beskriver sin arbetssituation som 

”isolerad”. Dessa idéer behöver inte bara gälla aktiviteter ut mot kund menar hon, 

utan kan lika gärna vara rent praktiska saker som rör verksamheten, som exempelvis 

att ett annat företag rekommenderar en bra snickare. Hon menar också att genom att 

lära känna andra företagare längs kanalen, kan hon lättare rekommendera dessa till 

hennes kunder som antingen cyklar eller åker båt längs kanalen. Hon berättar om 

hur kunder kan ringa och fråga om boende på andra sidan kanalen och att det då är 

en service till gästerna om hon kan rekommendera dem vidare. Hon menar att om 

hon inte skulle varit medlem i nätverket så hade hon aldrig haft möjlighet att träffa 

företagare från Västergötland. Företagare från Östergötland menar Johanna (2015) 

att hon stöter på ändå i andra sammanhang som exempelvis genom STF-träffar och 

andra lokala turismsammanhang. Hon tillägger också att det är ”kul att träffas. Det 

är ju enda gången som man träffas över hela sträckan”. Johanna (2015) anser också 

aktiviteter som exempelvis kanalloppisen har en större chans att bli lyckade om 

dessa samordnas i nätverket. Detta eftersom att annonseringen sker genom Göta 

Kanalbolag, och att det uppmärksammas mer i media om detta sker längs hela 

kanalen. Denna typ av aktivitet är viktig eftersom att det kommer mycket folk och 

innebär att de ”syns på kartan för resten av tiden” och får mer besökare även under 

andra tidpunkter.  
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Mikael (2015) uppfattar det som väldigt intressant att höra Göta Kanalbolag berätta 

om deras verksamhet, vilka visioner som finns för kanalen och vad som är unikt 

med denna. Han tycker egentligen inte att ett medlemskap ska krävas för att han ska 

ha ett bra samarbete med Göta Kanalbolag utan menar att detta bör han och de 

övriga företagen längs Göta Kanal kunna få ta del av ändå. Han tror inte heller att 

turisterna på plats väljer hans företag för att han är med i nätverket, utan uppfattar 

att andra aspekter som restaurangens meny och utseende är viktigare. Mikael (2015) 

tycker det är väldigt bra att strävan i nätverket är en kvalitetsförbättring, men menar 

också att han anser att hans företag klarar detta på egen hand genom exempelvis 

värdefulla synpunkter från sina gäster. Mikael (2015) tror att hans företag skulle få 

ut mer värde från nätverket om det var fler företag i hans geografiska närhet som 

var med och var engagerade i nätverket. Han förklarar att eftersom han inte har 

kontakt med de övriga företagen i nätverket så uppfattar han det inte som att 

nätverket binder företagarna samman eller att han är med i en gemenskap.  

 

För Frida (2015) är det av stort värde att nätverket ”knyter ihop kanalen” och att 

företagare från både Västgötasidan och Östgötasidan träffas och får lära känna 

varandras verksamheter. Detta gör att nätverket blir ännu starkare. Det blir också 

väldigt positivt för gästen, menar Frida (2015), att hon kan rekommendera dem 

vidare till andra företag som hon tror att gästen kan uppskatta och som passar 

gästens önskemål. Hon menar också att det ger henne energi att träffa de andra 

företagarna och samlas kring gemensamma mål. Frida (2015) upplever att 

föreläsningarna om exempelvis värdskap har varit värdefulla i hennes verksamhet, 

särskilt när hon var ny som företagare och var i behov av andras tips och idéer. Hon 

menar också att hon som mindre företagare hade haft svårt att synas så bra som hon 

har möjlighet att göra genom Göta Kanals marknadsföring, och att detta är värt ”en 

hel del” för henne som företagare. 
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5.  Analys 

 

I detta kapitel vävs det empiriska materialet samman med uppsatsens teoretiska 

referensram, för att möjliggöra besvarandet av frågeställningarna. 

 

5.1  Destinationsnätverket 

Officiell Partner Göta Kanal skapades medvetet av Göta Kanalbolag med ett 

gemensamt mål, och nätverket stämmer därför in på Klint och Sjöbergs (2002) 

definition av strategiska nätverk. Doz och Hamel (1998) beskriver en mobiliserande 

kraft som behövs för att få företagen att välja att ingå i nätverket och som också ska 

formulera nätverkets vision som skapar värde. Den mobiliserande kraften inom 

turistdestinationer är en turistorganisation som ansvarar för att marknadsföra 

destinationen, skapa värdeerbjudanden (Line & Runyan 2014), maximera nätverkets 

fördelar samt fördelar makten inom nätverket (Zehrer et al. 2014). Inom Officiell 

Partner Göta Kanal motsvaras den mobiliserande kraften av Göta Kanalbolag och 

deras marknadsavdelning. Enligt von Friedrichs Grängsjö (2001) har turismföretag 

ofta en avsaknad av visioner och marknadsföringskunskaper, varför de söker stöd 

av den mobiliserande kraften. Detta stöd kan förklara varför många respondenter 

uttryckte sig på liknande sätt som samordnaren Anna i flera frågor om exempelvis 

kunskapsdelande, vikten av viljan till att medverka och förändringen inom 

nätverket.  

  

Inom Håkansson och Snehotas (1995) nätverkssynsätt innehåller företagens 

relationer aktivitetslänkar, resursbindningar och aktörsbindningar. Företagarna inom 

Officiell Partner Göta Kanal uppvisar tydliga aktivitetslänkar genom att de utför 

flera aktiviteter tillsammans, särskilt marknadsföringsaktiviteter. Nätverkets 

resursbindningar kan ses som att de är beroende av och kompletterar varandras 

verksamheter längs kanalen. Detta innebär att de tillsammans erbjuder turisten ett 

totalt värde, en fördel som även von Friedrichs Grängsjö (2001) nämner. En annan 

typ av resursbindningar är olika paketerbjudanden där turismföretagarna samarbetar 

med andra företag längs Göta Kanal, som erbjuder komplimenterande tjänster. 

Genom att de olika turismföretagarna träffas inom nätverket har aktörsbindningar 
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skapats, som för med sig kontakter till och kunskap om de andra turismföretagen 

längs kanalen. Detta möjliggör att företagarna längs kanalen kan rekommendera 

gästerna vidare.  

 

5.2  Coopetition inom nätverket 

Enligt Zineldin (2012) innebär coopetition att företag samarbetar och koordinerar 

sina aktiviteter för att nå gemensamma mål, samtidigt som företagen konkurrerar. 

Företagen som ingår i nätverket Officiell Partner Göta Kanal upplever samarbetet 

och konkurrensen i nätverket på olika sätt, se tabell 3. Gällande samarbetet upplever 

majoriteten av respondenterna samarbete inom nätverket, med undantag av 

restaurangföretagaren Mikael. Paketföretagaren Olle (2015) uttrycker att han 

dagligen har kontakt med de många företag han samarbetar med. 

Restaurangföretagaren Mikael (2015) menar i motsats till detta att han inte alls 

upplever något samarbete. Konkurrens inom nätverket upplevs av två av 

respondenterna, medan de två övriga menar att de inte upplever någon typ av 

konkurrens. Caféföretagaren Frida (2015) menar att det inte lönar sig att vara 

”inskränkt” och hålla på sitt, utan anser att hon gynnas av att stötta de andra 

företagen i nätverket. Som motsats till detta uttrycker paketföretagaren Olle (2015), 

att det är ”stenhård” konkurrens mellan de företag som marknadsför samma varor. 

Denna empiri överensstämmer med Zineldins (2012) antagande att graden av 

samarbete respektive konkurrens skiljer sig åt mellan olika företag.  

 

Tabell 3. Respondenternas upplevelse av samarbete och konkurrens 

 Olle Mikael Johanna    Frida 

Upplever samarbete X  X X 

Upplever konkurrens X  X  

    

 

von Friedrichs Grängsjö (2001) menar att nivåerna av samarbete och konkurrens 

kan vara beroende av företagarnas perspektiv och värdegrunder, vilka kan 

sammanfattas i det emotionella samarbetsperspektivet där företagaren tjänar 

destinationen och det affärsmässiga konkurrensperspektivet, där företagaren tjänar 

på destinationen. Samtliga företagare samt nätverkssamordnaren på Göta 
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Kanalbolag beskriver att det finns mer samarbete mellan företagen som verkar i 

Västergötland än de i Östergötland. Respondenternas förklaring till detta är att det 

finns en tradition av samarbete i Västergötland, och att Göta Kanal är ett starkare 

och mer betydelsefullt varumärke i Västergötland. Mikael beskriver att företagarna 

på västsidan har ”mer hjärta” och tradition i deras verksamheter. Detta tyder på att 

vissa företagare på västsidan skulle kunna drivas av ett tydligare emotionellt 

samarbetsperspektiv, medan östsidans företagare drivs av ett mer affärsmässigt 

perspektiv. De två respondenter som drivs av både ett emotionellt och affärsmässigt 

perspektiv, kan med andra ord drivas av ett coopetition-perspektiv.  

 

Wang och Krakover (2008) och Pesämaa och Eriksson (2010) menar att 

turismföretagen samarbetar om att skapa en helhetsbild och marknadsföra 

destinationen till kunderna för att få dessa att besöka platsen, och konkurrerar om 

kunderna när de besöker destinationen. Bengtsson och Kock (2000) menar därför att 

graden av samarbete och konkurrens beror på närheten till kunden. Detta stämmer 

till viss del in på Göta Kanals turismföretagare som samarbetar med Göta 

Kanalbolag och varandra inom marknadsföringsaktiviteter som syftar till att locka 

fler turister. Konkurrens upplever de med grannen ”nästdörrs”, men också de 

företagare som marknadsför samma produkter som de själva. På grund av att 

destinationen är så geografiskt utspridd tycker dock företagarna att det är av central 

vikt att kunna rekommendera varandra till gästen som är på plats på destinationen, 

för att skapa en bra helhetsupplevelse för gästen. Detta stämmer mindre bra med 

ovanstående teori, då rekommendationen kan ses som ett bevis på samarbete 

förkommer även när turisten besöker destinationen. Detta undantag bör dock ses 

som väldigt kontextbundet till Göta Kanal, då turismföretagarna samlas längs en 

190 km turistdestination där rekommendationer till turismföretagare på en annan ort 

kan vara ett sätt att möta konkurrensen från andra turistdestinationer. För 

turismföretagarna längs Göta Kanal bör kanske Wang och Krakover (2008) och 

Pesämaa och Erikssons (2010) teori kompletteras enligt följande: Turismföretagen 

samarbetar om att skapa en helhetsbild och marknadsföra destinationen och 

komplimenterande turismföretag på andra orter, samtidigt som turismföretagen 

inom samma ort och som säljer samma tjänst konkurrerar om kunderna.  
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Bengtsson och Kock (2000) beskriver att det finns spänningar inom en coopetition-

relation som beror på att parallellt med värdeskapande och kunskapsdelande, ska 

värdet delas upp mellan företagarna och det finns en vilja till kunskapskontroll. Olle 

(2015) menar, likt detta, att han numera håller inne med viss kunskap eftersom han 

tidigare upplevt att vissa företagare har använt sig av hans idéer, något som han har 

förlorat på ur ett affärsmässigt perspektiv. Han menar också att det finns en risk att 

de andra företagarna är med och ”norpar” av hans kaka, när han delar med sig av 

kunskap inom gruppen. Samordnaren Anna (2015) menar att företagen i nätverket 

numera har en bättre balans mellan vilka ämnen som är gemensamma och vilka som 

är individuella. Detta överensstämmer med Ritala och Tidströms (2014) teori om att 

det inom ett coopetition-nätverk finns både gemensamma och individuella strategier 

och mål för värdeskapande. Enligt Olles (2015) resonemang förlorade han ur ett 

affärsmässigt perspektiv genom att låta de gemensamma strategierna ta överhand, 

varför det kan ses som fördelaktigt att hitta en balans mellan gemensamma och 

individuella mål för värdeskapande inom en coopetition-relation.  

 

5.3  Drivkrafter och aktiviteter inom nätverket 

Enligt Doz och Hamel (1998) kan anledningen till att företag väljer att ingå i ett 

nätverk vara antingen ett hot eller en möjlighet. Samordnaren Anna (2015) berättar 

om hur nätverket växte fram ur företagarnas behov och vilja att skapa produkter, 

tjäna pengar och utveckla Göta Kanal, något som kan ses som att företagarna såg 

möjligheter i dess omvärld som kunde förverkligas med ett företagsnätverk.  

 

von Friedrichs Grängsjö (2001) menar att drivkrafterna kan vara interna, som 

speglar företagarens intressen, men även externa drivkrafter som påverkar alla 

företagare i nätverket. Olle (2015) är den enda företagaren som beskriver både den 

externa drivkraften att ”hitta en gemensam nämnare”, och den interna drivkraften 

att ”knyta kontakter”. De andra tre företagarna beskriver i stället interna drivkrafter 

som att träffa andra företagare och utbyta erfarenheter, en förbättrad kontakt med 

Göta Kanalbolag samt möjligheten att rekommendera andra företag längs kanalen 

som drivkrafter.  
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Enligt von Friedrichs Grängsjö (2001) är drivkrafterna grunden till vilka aktiviteter 

som sker inom nätverket. Zineldin (2004) menar att företagen som ingår i en 

coopetition-relation anpassar sig till varandras processer och produkter. Företagarna 

beskriver hur leverantörsavtal följer de kriterier som finns inom Officiell Partner 

Göta Kanal, hur de i första hand rekommenderar nätverksföretagen till andra gäster 

och hur de genomför gemensamma marknadsföringsaktiviteter som exempelvis 

”Sveriges längsta loppis”. Detta är exempel på aktivitetslänkar mellan företagen, 

som enligt Håkansson och Snehota (1995) innebär att företagens administrativa, 

tekniska eller kommersiella aktiviteter sammanlänkas. von Friedrichs Grängsjö 

(2001) beskriver detta som en ”värdegemenskap”, eftersom att turismföretagens 

aktiviteter produceras i interaktion med de andra medlemmarna. 

 

Zineldin (2012) lyfter fram vikten av tillit och engagemang i en relation som präglas 

av coopetition och menar att detta är förutsättningen för att gemensamma fördelar 

kan uppnås. Likt detta menar Klint och Sjöberg (2002) att engagemang är den 

viktigaste aktiviteten på individnivå. Enligt samordnaren Anna (2015) är det viktigt 

för nätverket att företagarna har viljan att bidra till Göta Kanals utveckling, något 

som med andra ord kan uttryckas som ett engagemang i nätverket. Respondenterna 

kan ses ha olika grader av engagemang, där Olle kan ses som den mest engagerade 

respondenten som tycker att de flesta aktiviteter är viktiga och medverkar i alla 

aktiviteter. Mikael däremot kan ses som den respondent som har minst engagemang 

då han har svårt att motivera sig till att vara med på de officiella träffarna och är 

osäker på vad han ska använda nätverket till.  

 

5.4  Destinationsnätverkets värde 

Enligt Håkansson och Snehota (1995) påverkar sammanlänkningen av företagens 

aktiviteter dess prestationer. Porters värdekedja beskriver hur varje aktör adderar 

värde till en produkt likt en kedja. Normann och Ramirez (1993) 

värdekonstellationen beskriver hur olika aktörer samproducerar detta värde, något 

som kan liknas med värdeskapandet mellan samarbetspartners och konkurrenter 

inom Officiell Partner Göta Kanal. Enligt Axelsson och Agndal (2005) kan företag 

liknas med ett värdeskapande system där aktiviteter utförs för att skapa nytta. 
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Respondenternas värdeskapande aktiviteter som beskrevs under punkt 5.3 kan 

därför ses i ljuset att de ska skapa nytta.  

 

Wang och Xiang (2007) delar in destinationsnätverkets nytta i tre områden, vilka är 

strategirealiseringar, organisationslärande och socialt kapital. Inom 

strategirealisering pekar företagarna ut fördelarna med att omfattas av kanalbolagets 

samlade marknadsföring, vikten av kvalitetsarbetet, och att de är beroende av 

varandras resurser. Wang och Xiang (2007) menar att det existerar många 

ömsesidiga beroenden inom ett destinationsnätverk. von Friedrichs Grängsjö (2001) 

menar att värdet av en turismföretagares resurs är beroende av hur dessa binds ihop 

med andra företagares resurser på destinationen. Respondenterna upplever att det 

inom nätverket finns ett beroende av de andra företagen inom nätverket, till Göta 

Kanalbolag och även till Göta Kanal i sig, som Mikael (2015) menar är ett 

skådespel som lockar turisterna. Beroendet till de andra turismföretagarna handlar 

dels om att nyttja varandras resurser för att kunna erbjuda kunden mer aktiviteter. 

En annan aspekt av beroendet är att turismföretagen ska kunna komplettera 

varandra för att ge kunden en bra helhetsupplevelse. Företagen menar att de är 

beroende av ett bra samarbete med Göta Kanalbolag på grund av möjligheten att 

kunna påverka Göta Kanals utveckling, men också för att få tillgång till kunskap om 

kanalbolaget och kanalen som kan förbättra servicen till gästerna. 

 

Flera av respondenterna menar att nätverksträffarna bidrar till organisationslärande. 

Detta lärande sker genom nätverksträffarnas föreläsningar, utbyte av erfarenheter 

mellan företagarna men också genom att företagarna får kunskap om Göta Kanal, 

kanalbolaget och företagarnas verksamheter längs Göta Kanal. Genom ökad 

kunskap om företagen längs Göta Kanal, kan företagen rekommendera varandra 

inom nätverket. Detta är av central vikt för de flesta av företagarna. Företagarna 

menar att detta innebär att gästen får en bättre service och en bättre 

helhetsupplevelse av hela kanalen, som i längden gynnar alla företag längs kanalen. 

Många av företagarna menar dessutom att de inte skulle ha möjlighet att känna till 

vilka företagare som verkade i den andra regionen, om det inte vore för nätverkets 

existens. Förklaringen till varför rekommendationer är av så central vikt i nätverket 

bör kunna hittas i det faktum att företagarnas verksamheter är spridda längs en 190 

kilometer lång kanal som marknadsförs till kunden som en destination. 
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Socialt kapital kan innebära värde för företagen genom rykte, kontakter och 

referenser (Doz och Hamel, 1998). Det sociala kapital som nätverket innebär 

utnyttjas väldigt flitigt av de flesta av företagen som ingår i studien, främst genom 

att de rekommenderar varandra. Genom att utbyta erfarenheter kan de också hjälpa 

varandra med kontakter inom andra områden, som vandrarhemsföretagaren Johanna 

(2015) exemplifierar med att hon kan få tips på bra snickare. Hon nämner också att 

hon som småföretagare kan känna sig isolerad ibland och anser att det därför kan 

vara väldigt värdefullt att träffa andra företagare. Samtidigt nämner flera företagare 

nämner att det är ”kul att träffa” de andra medlemmarna. Majoriteten av företagarna 

menar också att det finns en gemenskap i nätverket, och Frida (2015) uttrycker att 

det ger henne energi att träffs i nätverket och samlas kring gemensamma mål.  

 

Bengtsson och Kock (2000) menar att coopetition är fördelaktig genom att 

företagen hjälper varandra framåt genom samarbete, och driver varandras 

prestationer framåt genom konkurrens. Detta stämmer bra med den bild av 

nätverket som Olle (2015) och Johanna (2015) beskriver att konkurrensen hjälper 

dem att ”hålla en viss standard” och driver på utvecklingen i företaget. Olle (2015) 

menar också att det är nätverket som gör att han kan konkurrera med de andra 

företagen men ändå rekommendera dem till gäster.  

 

Enligt Doz och Hamel (1998) är det nödvändigt att känna till alliansens alla 

potentiella fördelar för att ett värdeskapande ska vara möjligt. Om vissa fördelar 

förbises är risken att dessa inte utvecklas inom nätverket. Mikael (2015) uttrycker 

att ”däremot är jag dålig på att förstå ibland hur jag ska använda, eller ta del utav 

officiell partner – idag.” Detta kan tolkas som att Mikael inte känner till nätverkets 

potentiella fördelar och att värdeskapandet inom nätverket därför försvåras. 

 

5.5 Värdesamband 

 
Flera forskare (von Friedrichs Grängsjö 2001; Wang & Xiang 2007; Bengtsson, 

Eriksson & Wincent 2010 m.fl.) beskriver ett samband mellan drivkrafter till att 

ingå i ett nätverk, aktiviteterna som utförs i nätverket och värdet som uppstår. Detta 

samband är tydligt för samtliga respondenter (se tabell 4). 
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Tabell 4. Respondenternas samband mellan drivkrafter, aktiviteter och värde 

                                     Drivkraft Aktiviteter Värde 

Olle 
Både gemensamma och 

individuella 

Aktiv i alla aktiviteter Både gemensamma och 

individuella 

Mikael 

Bättre kontakt med Göta 

Kanalbolag 

Aktiv i aktiviteter som 

innebär mer kunskap om 

kanalbolaget 

Kontakten med 

kanalbolaget 

Johanna 

Okunskap kring vilka 

företag som är 

medlemmar 

Aktiv i de flesta 

aktiviteter 

Att känna företagen längs 

kanalen och att kunna 

rekommendera dem till 

gästerna 

Frida 

Träffa andra företagare 

och utbyta erfarenheter 

Aktiv i de flesta 

aktiviteter och mycket 

kontakt med övriga 

medlemmar 

Rekommendera gäster till 

andra företag, värdefulla 

föreläsningar, 

gemensamma mål ger 

energi  

 

Mikael (2015) utgör det tydligaste exemplet på detta samband, genom att såväl 

aktiviteter som värdet utgår ifrån drivkraften att han vill ha en bra kontakt med Göta 

Kanalbolag. Olle (2015) var den enda företagaren som nämnde både en extern 

drivkraft att ”hitta en gemensam nämnare”, och den interna drivkraften att ”knyta 

kontakter”. Han är väldigt aktiv i nätverkets samtliga aktiviteter, och anser att dessa 

är ”viktiga”. Olle ser, i likhet med sin drivkraft, både individuella som 

gemensamma fördelar med nätverket. Johannas (2015) drivkraft att få mer kunskap 

om företagen som är medlemmar i nätverket, leder via nätverksaktiviteterna till att 

hon upplever värdet att hon, genom denna kunskap, kan rekommendera gästerna till 

nätverkets andra företag. Frida (2015) beskriver bland annat en social drivkraft att 

få träffa andra företagare, att hon genom olika aktiviteter har mycket kontakt med 

medlemmarna i nätverket och att detta leder till värdet att hon får ut energi av att de 

samlas kring ett gemensamt mål. 

 

Samordnaren Anna och caféföretagaren Frida (2015) beskriver hur nätverket 

ständigt förändras, utifrån företagarnas behov och önskemål. De tre respondenterna 

Johanna, Frida och Mikael förklarar att de drog mer nytta av 

inspirationsföreläsningarna i början av deras nätverksmedlemskap, och att dessa 

idag inte innebär lika mycket värde. Enligt Ritala och Tidström (2014) förändras 
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både de individuella och de gemensamma strategierna över tid, något som innebär 

att även målen kring vilket värde företagarna vill erhålla bör ses som föränderligt 

med tiden. Mikael (2015) beskriver sitt medlemskap i nätverket som att han initialt 

hade många drivkrafter, var väldigt aktiv och erhöll mycket värde. I nuläget 

beskriver han dock sina drivkrafter som få, att de olika aktiviteterna är ointressanta 

för honom och han beskriver hur han idag erhåller mindre värde genom 

medlemskapet.  

 

Respondenternas beskrivningar pekar på att sambandet mellan drivkrafter, 

aktiviteter och värde istället kan ses som cykliskt genom att de tre aspekterna är 

dynamiska och ständigt förändras. Detta kan exemplifieras med Mikaels 

värdesamband som kan illustreras likt figur 7 nedan.  

 

 

Figur 7. Mikaels värdesamband 

 

Slutligen kan Olle ses som den mest aktiva och engagerade medlemmen av 

respondenterna. Han redogör för tydliga så väl interna som externa drivkrafter, 

medverkar i alla aktiviteter och anser att dessa är viktiga. Han beskriver också 

många olika fördelar med nätverket. Doz och Hamels (1998, s. 225) uttryck ”from 

those whom much has been given, much is expected”, kan på ett passande sätt 

beskriva Olles medlemskap i nätverket. Olle är också den företagare som upplever 

mest samarbete och mest konkurrens av företagarna, samtidigt som han upplever 

väldigt många fördelar. Mikael upplever varken samarbete eller konkurrens, något 

som kan ses som förklaringen till varför han har distanserat sig till nätverket och 

beskriver få upplevda fördelar. Dessa två respondenter överensstämmer bra med 
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Bengtsson och Kocks (2000) påstående att coopetition kan ses som den mest 

fördelaktiga relationen, eftersom den medlem som upplever mest coopetition, även 

är den som upplever flest fördelar, och vice versa. 
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6.  Slutsatser och rekommendationer 

 
Detta avslutande kapitel syftar till att besvara studiens frågeställningar, genom att 

sammanställa resultatet från föregående analyskapitel till slutsatser. Avslutningsvis 

presenteras rekommendationer till samordnare och medlemmar av 

destinationsnätverk samt för förslag till framtida forskning.  

 

6.1  Besvarande av delfrågeställningar och huvudfråga   

 
 Hur ser förhållandet mellan samarbete och konkurrens ut inom nätverket?  

Samtliga respondenter upplever samarbetet och konkurrensen på olika sätt och i 

olika grader, något som också bekräftar teorin inom detta område. Två av 

respondenterna anser att det finns konkurrens inom nätverket, medan tre av 

företagarna upplever att samarbete förekommer. Två av respondenterna upplever 

både konkurrens och samarbete inom nätverket. Slutsatsen är därför att det råder 

både samarbete och konkurrens, så kallad coopetition, inom Officiell Partner Göta 

Kanal.  

 

 Vilket värde skapar coopetition inom ett nätverk?  

Inom nätverket skapas värde inom de tre områdena strategirealisering, 

organisationslärande och socialt kapital. Värdet som skapas genom samarbete är 

främst att företagen rekommenderar varandra, något som innebär en service och en 

bättre helhetsupplevelse för turisterna. Värdet som skapas genom konkurrens är 

företagsutveckling, som dess konkurrenter driver företagen till. Respondenten som 

upplever mest coopetition, är väldigt aktiv i nätverket och redogör för många olika 

fördelar. Detta innebär att coopetition kan ses som en väldigt fördelaktig relation 

inom ett destinationsnätverk.  

 

 Hur skapar coopetition inom ett nätverk värde för det enskilda företaget? 

Många forskare kopplar ihop drivkrafter, aktiviteter och värde som en kedja där 

drivkrafterna till att ingå i nätverket påverkar vilka aktiviteter som utförs, som i sin 

tur påverkar värdet av nätverket. Det empiriska materialet i denna studie bekräftar 

detta samband. För en av respondenterna är kontakten till Göta Kanalbolag central i 
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så väl drivkrafter, aktiviteter och värden han erhåller. Den företagare som upplever 

mest coopetition i nätverket drivs av både gemensamma och individuella 

drivkrafter, medverkar i alla aktiviteter och redovisar både gemensamma och 

individuella värden. Studien visar också att detta samband är cykliskt och 

dynamiskt för majoriteten av respondenterna, genom att företagarnas drivkrafter, 

aktiviteter och värde har förändrats under medlemskapets gång, enligt figur 8. 

 

 

 

Figur 8. Destinationsnätverkets värdesamband 

 

För att ett värde ska möjliggöras inom ett destinationsnätverk pekar studien också 

på att en balans mellan samarbete och konkurrens bör finnas. Inom samarbetet delar 

turismföretagen gemensamma strategier och mål och inom konkurrensen utvecklar 

turismföretagen individuella mål och strategier. I linje med ovanstående figur 

skapas ett värde genom drivkrafter och värdeskapande aktiviteter. Genom 

företagens olika samarbeten inom aktiviteter och gemensamma mål resulterar 

nätverket i att turismföretagen rekommenderar varandra för att skapa en bättre 

helhetsupplevelse för turisterna. Genom företagens konkurrens inom aktiviteterna 

och utformandet av individuella mål och strategier driver nätverket företagen till 

utveckling.  

6.2  Praktiska rekommendationer 

Denna studie belyser värdet i att företag inom ett destinationsnätverk utvecklar 

coopetition-relationer till varandra, där både samarbete och konkurrens existerar. 

Rekommendationerna för nätverkets samordnare är således: 

(i) Främja såväl samarbete som konkurrens inom nätverket, då en av 

studiens slutsatser är att coopetition är den mest fördelaktiga relationen 

inom ett nätverk. 
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(ii) Säkerställ att samtliga medlemmar vet vilka värden som kan erhållas i 

nätverket, eftersom förutsättningen för att kunna dra nytta av nätverket 

är att känna till vilket värde som ett nätverk kan innebära.  

(iii) Utveckla destinationsnätverket i nära samarbete med nätverkets 

medlemmar. Studiens resultat visar på att drivkrafter, aktiviteter och 

värde kan ses ha ett cykliskt samband, varför det bör vara av vikt att 

ständigt utveckla och omvärdera destinationsnätverket tillsammans med 

nätverkets medlemmar. 

 

Rekommendationer till turismföretag som är medlemmar av ett 

destinationsnätverk: 

(i) Delta i destinationsnätverket med engagemang, då studiens respondenter 

som uppvisar ett stort engagemang också erhåller mycket värde, i linje 

med ”From those whom much has been given, much is expected”.  

(ii) Dra fördelar av både samarbete och konkurrens inom nätverket, genom 

att hitta en balans mellan gemensamma och individuella mål och 

strategier.  

 

6.3  Rekommendationer för framtida forskning 

Ett flertal frågeställningar för framtida forskning har formulerats utifrån intressanta 

upptäckter som gjorts i studien;  

(i) Hur ser värdesambandet ut inom andra destinationsnätverk? Denna 

studie belyser ett cykliskt värdesamband som bör undersökas vidare för 

att se om detta även är applicerbart på andra destinationsnätverk.  

(ii) Hur ser coopetition ut inom andra destinationsnätverk? Då coopetition 

inom turistdestinationer är ett relativt outforskat ämne kan fler studier 

gällande dessa områden innebära intressant ny kunskap inom ämnet.  

(iii) Undersök coopetition inom samma delbransch. Denna studie har 

undersökt coopetition mellan företag inom flera olika delbranscher. Det 

vore därför intressant att studera hur coopetition ter sig inom samma 

delbransch, exempelvis restaurang, logi och paketupplevelser. 

(iv) Undersöka skillnaden mellan Västergötland och Östergötland vad gäller 

traditionen att samarbeta inom turismbranschen. Dessa skillnader har 
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bara ytligt redovisats i denna uppsats, varför det vore intressant att gå på 

djupet i dessa. Då antalet turister förväntas öka i Sverige har studiens 

fokus potential att förbättra samarbetet inom turismsektorn och därmed 

öka regionernas marknadsföringskunskaper. 
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7.1  Muntliga källor 

 
Anna Meyer, marknadschef på Göta Kanalbolag, 2015-04-08 

Mikael (fingerat namn), restaurangföretagare, 2015-04-13 

Johanna (fingerat namn), vandrarhemsföretagare, 2015-04-16 

Frida (fingerat namn), caféföretagare, 2015-04-20 

Olle (fingerat namn), paketföretagare, 2015-04-21 

 

7.2  Figurer & tabeller 

Figur 1. Nätverksmodell (Håkansson 1987, s.17) 

Figur 2. Hur värde skapas inom ett nätverk. 

Figur 3.  Aktivitetskedja (Håkansson & Snehota 1995, s. 42) 

Figur 4. Teoretisk syntes. 

Figur 5. Olika typer av fallstudier (Yin 2007, s. 60)  

Figur 6. Karta över Göta kanal (Göta Kanalbolag 2015) 

Figur 7. Mikaels värdesamband 

Figur 8. Destinationsnätverkets värdesamband  

Tabell 1. Sammanställning över respondenter och typ av intervju 

Tabell 2.  Operationalisering  

Tabell 3. Respondenternas upplevelse av samarbete och konkurrens 

Tabell 4. Respondenternas samband mellan drivkrafter, aktiviteter och värde 
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8.  Bilagor  

8.1 Intervjuguide till företag inom nätverket 

 

1. Generella frågor 

1.1 Vilken verksamhet driver företaget?  

1.2 Vilken är din roll inom företaget? 

1.3 Hur många anställda är ni? 

1.4 Hur länge har företaget funnits? 

1.5 Vad har ni för mål med företaget? 

1.6 Hur länge har ni varit medlemmar i Officiell Partner Göta Kanal? 

 

2. Coopetition 

2.1 Hur samarbetar ni inom nätverket?  

2.2 Vilka företag inom nätverket samarbetar ni med?  

2.3 Vilka aktiviteter samarbetar ni inom? 

2.4 Hur upplever ni detta samarbete? 

2.5 Är företaget beroende av detta samarbete? 

2.6 Vilka fördelar ser ni med detta samarbete? 

 

2.7 Hur konkurrerar ni inom nätverket?  

2.8 Vilka företag inom nätverket konkurrerar ni med?  

2.9 Vilka aktiviteter konkurrerar ni inom? 

2.10 Hur upplever ni denna konkurrens? 

2.11 Vilka fördelar ser ni med denna konkurrens? 

 

3. Drivkrafter 

3.1 Varför valde ni att gå med i Officiell Partner Göta Kanal? 

3.2 Vad hoppas ni få ut av att vara med i nätverket? 

3.3 Har era drivkrafter ändrats över tid?  

 

4. Aktiviteter 

4.1 Vilka aktiviteter inom nätverket medverkar ni i?  

4.2 Hur uppfattar ni dessa aktiviteter?  
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4.3 Hur drar ni nytta av dessa aktiviteter? 

4.4 Har ni kontakt med övriga medlemmar av nätverket?  

4.5 Har ni behövt anpassa företaget till att ingå i nätverket och för att nå dess mål?  

 

5. Värde 

5.1 Vilka fördelar ser ni med att ingå i Officiell Partner Göta Kanal? 

5.2 Motsvarar fördelarna med nätverket era förväntningar? 

5.3 Vilka nackdelar ser ni med att ingå i Officiell Partner Göta Kanal? 

 

 

8.2 Intervjuguide till Anna Meyer, samordnare Göta Kanalbolag 
 

1. Generella frågor 

1.1 Vill du berätta lite om Göta Kanalbolag? 

1.2 Vad gör verksamheten, och vad är dess mål? 

1.3 Vilken roll har du i Göta Kanalbolag & för nätverket? 

1.4 Hur länge har du arbetat som samordnare för nätverket? 

 

2. Coopetition 

2.1 Hur upplever du samarbetet inom nätverket?  

2.2 Hur upplever du konkurrens inom nätverket? 

 

3. Drivkrafter 

3.1 Vad är Göta Kanalbolags mål med nätverket? 

3.2 Vilka strategier finns för att ni ska uppnå dessa mål? 

3.3 Är mål och strategier anpassade efter företagen? 

3.4 Vilka drivkrafter upplever du att företagen har för att ingå i nätverket? 

 

4. Aktiviteter 

4.1 Vad krävs av företagen för att bli medlemmar av nätverket? 

4.2 Behöver de anpassa sig för att bli medlemmar? 

4.3 Vilka gemensamma aktiviteter genomför ni? 

4.4 Vilken kontakt har medlemmarna med er på Göta Kanalbolag? 
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5. Värde 

5.1 Vilka fördelar hoppas du att företagen får ut av att ingå i nätverket? 

5.2 Vilka nackdelar upplever du att det kan finnas med att ingå i nätverket? 

  


