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Abstract 
The tourism industry is growing and with its growth competition between destinations rises. 
In competition, cooperation and collaboration between tourism operators seem beneficial 
when creating an attractive and dynamic tourist destination.  
 
The purpose of this study is to describe and discuss the significance and influence of tourist 
related networks at a tourist destination, and therefore this study aims to examine the 
question: What significance do the tourist related networks have at a tourist destination?  
 
This study focuses on seven networks on Gotland that are tourism related, and the 
representatives of the networks were interviewed in order to get their view on the network and 
its significance to the destination. The study shows that networks have an important role in 
creating a unified tourist product of the destination, and in reaching out to the potential 
visitors through joint destination marketing. The study also shows that the tourism related 
networks helps to improve the reception of the tourist at a destination and to secure the quality 
of the tourist destination and its tourist products.   
   
 
Keywords: Tourism, networks, cooperation, tourist destination, destination marketing 
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Sammanfattning 
Turismindustrin är en växande näring, vilket naturligt skapar en följd av ökad konkurrens 
mellan destinationer. I konkurrens ter sig samarbeten och samverkan mellan turismaktörer 
vara fördelaktigt, för att skapa en attraktiv och dynamisk turistdestination. Samverkan kan 
även vara fördelaktig då turismindustrin består av många små företag, med små resurser som 
ensamma har svårt att driva en hållbar utveckling av destinationen. Genom samverkan i 
nätverk kan olika aktörers viljor, agendor och mål på en plats samlas och koordineras för att 
genomföra gemensamma aktioner.  
 
Problemfrågan som driver studien är: Vilken betydelse har turistrelaterade nätverk för en 
turistdestination?  
 
Fokus i studien ligger på Gotland, som är en populär turistdestination med ett stort antal 
turistrelaterade företag, som i stor utsträckning samverkar genom nätverk. I studien 
identifieras 21 stycken turistrelaterade nätverk på Gotland varav sju deltar i denna studie. 
Dessa nätverk är: Bo vid havet, Goda Gotland, Gotlands attraktioner, Hovleden, 
Marknadsrådet, Kryssningsgruppen och Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på 
Gotland. Studien har ett tolkande, förståelseinriktat perspektiv och baseras på intervjuer, i 
detta fall semistrukturerade intervjuer som kan liknas vid ett öppet samtal. Intervjuer har 
genomförts med nätverkens företrädare och frågorna har berört deras syn på samverkan och 
nätverk generellt, samt det egna nätverkets betydelse för destinationen.  
 
I studien redogörs bland annat för begreppen nätverk, turistdestination och turistprodukt, där 
nätverk definieras som uppbyggt av ett antal relationer mellan olika aktörer som kan bestå av 
organisationer, grupper eller individer. En turistprodukt kan dels vara en specifik produkt som 
erbjuds turisten, och dels kan turistprodukten syftas till hela destinationens sammanlagda 
utbud. I turisters medvetande kan destinationen i sig utgöra en turistprodukt och det ligger 
därmed i destinationens intresse att marknadsföra destinationen som en sammanhållen 
turistprodukt. Studien visar att samverkan i nätverk gynnar turisten då information kring 
destinationens utbud lättare förmedlas och når ut till kunden genom gemensamma aktioner. 
Dock visar studien en problematik med samverkan då flera nätverk verkar parallellt. Ett stort 
antal nätverk, som verkar var för sig, kan splittra destinationen och förvirra den potentiella 
besökaren. Antalet nätverk och de olika bilder de kommunicerar ut, ser vi kan likväl förvirra 
kunden som generera fler, eftersom olika produkter lockar olika kunder. 
 
Det är inte desto mindre samarbetet mellan de involverade i destinationsprodukten som ger 
destinationen framgång. Studien visar att nätverk har en betydande roll i erbjudandet av det 
turistiska utbudet på en destination och i skapandet av en sammanhållen turistprodukt. 
Nätverken verkar gemensamt med destinationsfrämjande aktiviteter, vilka exempelvis 
förbättrat mottagandet av turisten och kvalitetssäkringen av destinationens utbud. I nätverk 
skapas win-win situationer mellan turismaktörer där aktörerna kan gå samman i 
marknadsföring och tillsammans marknadsföra sitt eget företag, såväl som destinationen, för 
att locka besökare. Nätverken genererar också andra fördelar för en destination. Exempelvis 
kan vi i studien se att nätverken har en viktig roll i varumärkesbyggandet av destinationen.   
 
 
Nyckelord: Turism, nätverk, samverkan, turistdestination, destinationsmarknadsföring. 
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Förord 
Vi vill tacka alla de medverkande turistrelaterade nätverken i denna studie för visat intresse 
och för den tid företrädarna för nätverken lagt på att besvara våra frågor. Vi vill också tacka 
Mats Jansson för att han alltid ställer upp med snabb information och för de upplysningar han 
bistod med. Sedan vill vi självklart tacka vår handledare Bengt Jönsson och amanuens 
Amanda Munter, samt våra kurskamrater för vägledning och givande opponeringar på 
uppsatsen. 
 
 

Camilla Grandin & Lina Göthe 

Visby, 2009-06-01 
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1. Inledning 
I detta kapitel diskuteras till en början den växande turismnäringen och samverkan berörs här 
som en framgångsfaktor i konkurrensen som råder mellan turistdestinationer. Gotland 
beskrivs som en av Sveriges populäraste turistmål där företagandet är stort och samverkan i 
nätverk är vanligt. I problematiseringen förs en diskussion kring turistrelaterade företag och 
den förvirring ett stort antal nätverk skapar. Avslutningsvis presenteras studiens frågeställning 
och syfte. 

1.1 Bakgrund 
Turismnäringen har fått en allt större betydelse och betraktas idag som världens största näring 
och det förutspås av FN:s organ för turistfrågor, World Tourism Organisation, att turismen 
även i framtiden kommer att ha en stark tillväxt (Bohlin & Elbe, 2007). Utvecklingen av rese- 
och turistindustrin går ständigt framåt och globaliseringen har gjort det möjligt för människor 
att förflytta sig i allt större utsträckning. Detta har, enligt Bohlin och Elbe, skapat fler 
attraktiva destinationer och konkurrensen om turisterna har därmed ökat. För de existerande 
destinationerna innebär konkurrensen ett behov av fortsatt utveckling, för att locka turisterna 
och för att kunna möta deras behov.  
 
Turism- och resenäringen är en relativt splittrad industri, då den kopplar samman fler delar, 
och består av olika produkter och tjänster som behövs inför och under turistens vistelse på 
destinationen (Bohlin & Elbe, 2007). Detta medför att de olika aktörerna är beroende av 
varandra, då de tillsammans bidrar till turistens helhetsintryck av destinationen. Det finns 
olika typer av destinationer, men för att en plats skall räknas som en turistdestination krävs 
det att det bland annat finns attraktioner, fungerande infrastruktur och ett utbud av tjänster och 
produkter. För att skapa en attraktiv och dynamisk destination har, enligt Bohlin och Elbe, 
samspelet mellan den privata och offentliga sektorn stor betydelse.  
 
Svensk turistpolitik har som mål att Sverige skall vara ett attraktivt turistland, med en 
långsiktig konkurrenskraftig turismnäring, som ska bidra till en hållbar tillväxt och ökad 
sysselsättning (Nutek, 2008). Müller (2007) menar att näringslivet, lokalbefolkningen, den 
offentliga sektorn samt turisterna behöver integreras i destinationsplaneringen för att 
åstadkomma en framgångsrik utveckling. För att skapa en framgångsrik destination och för att 
kunna konkurrera globalt, menar Nordin (2003) att samverkan mellan företag samt med 
institutioner och myndigheter är nödvändigt. Fyall et al (2006) är också av den åsikten att 
samarbete är nödvändigt för en destinations överlevnad och menar att det är samarbetet 
mellan de involverade i destinationsprodukten som ger destinationen framgång. 
 
Sverige kan ses som ett av Europas yngsta länder, när det gäller att vara ett turistland, men har 
ändå ett stort utbud av turistattraktioner och turistdestinationer. Gotland är ett av Sveriges 
populära turistmål och en betydelsefull destination i Sverige (Bohlin & Elbe, 2007). Enligt 
Gotlands Kommun (2008) är turismen en viktig del av det gotländska näringslivet och under 
2007 spenderade besökarna cirka 1 587 miljoner kronor, fördelat på transporter, logi, 
restaurang, shopping, livsmedel och aktiviteter på Gotland. Det stora antalet besökare som 
kommer till ön har medfört att många företag vuxit fram och enligt gratistidningen Gotlands 
Näringsliv (Gotlands Media AB, 2009), har det sedan mars 2009 startats 73 nya företag på 
Gotland. Antalet företag kan bidra till ett större behov av samverkan för att skapa en 
sammanhållen turistprodukt.  
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Samverkans betydelse för tillväxt och utveckling ger upphov till en del frågeställningar. Dels 
om hur samverkan fungerar på våra mest betydelsefulla turistdestinationer i Sverige och dels 
om samverkan genom nätverk har varit framgångsfaktorn för dessa destinationer? Vad vi har 
förstått har Gotland ett stort antal nätverk i olika konstellationer och inom olika branscher, 
varför vi finner det intressant att studera dessa nätverk samt deras betydelse för Gotland. 

1.2 Problematisering 
Eftersom turistföretagen på en destination är knutna till den plats där affärerna genereras, så 
krävs det att turisterna gör entré innan turismproduktionen kan starta för företagen. Det blir 
därför viktigt att få turister till destinationen och även uppfylla deras förväntningar på platsen 
(von Friedrichs Grängsjö, 2001). I skapandet av ett helhetsintryck hos besökaren medverkar 
många olika aktörer inom olika näringar. Alla företag som besökaren kommer i kontakt med 
har, enligt von Friedrichs Grängsjö, en viss roll i besökarens uppfattning om destinationen, 
oavsett om företaget anser sig vara turistrelaterat eller inte.  
 
Med turistrelaterade företag, menar Grängsjö (1998), de företag vars omsättning är beroende 
av turisten med mellan 10 till 90 procent. Det finns dock en problematik i detta resonemang 
när man ser till en geografiskt avgränsad turistdestination som Gotland där det kan vara svårt 
för företaget att se vem som är turist eller bofast på destinationen. Turistrelaterat kan handla 
om allt från service och utbud på flyget dit, till de livsmedelsbutiker, restauranger och 
bensinstationer som finns på platsen. Varje företag tar hand om besökaren/turisten på sitt sätt 
och kan ensamt eller gemensamt ha betydelse för om besökaren gör en återresa till 
destinationen i framtiden (Kamfjord, 1999). Varje företag, som turisten kommer i kontakt 
med, kan därför ses som en del av en större produkt, turistdestinationen. Företagen blir 
därigenom även beroende av varandra i marknadsföringen av platsen som turistprodukt (von 
Friedrichs Grängsjö, 2001). 
 
”The fragmented, diverse, unfocused, self-seeking and disorganised nature of the tourism 
industry allows the tourism destination to emerge as a privileged context in which to 
understand how stakeholders work together while carrying different and often conflicting 
interests” (Marzano, 2008:131). Då turismnäringen består av många branscher och många 
små aktörer, ser vi likt Marzano, att det finns olika intressen som behöver harmoniseras och 
tas hänsyn till i utvecklingsarbetet av destinationen. Dessa olika aktörer kan vara svåra att 
kontrollera och påverka men vi kan, genom nätverkens utbredning, se att det på Gotland finns 
en vilja mellan aktörerna att samverka i nätverk. Ett problem med antalet nätverk på Gotland 
är, som kan läsas i Gotlands Näringsliv (Gotlands Media AB, 2009), att det skapar en viss 
förvirring, då nätverken bidrar till att kommunicera fler namn och loggor som förknippas med 
Gotland. 
   
Wilkinson och March (2008) menar att man, genom att identifiera olika nätverk och andra 
organisationer, får en insikt i arbetet bakom marknadsföring av turism. Vidare belyser 
Wilkinson och March (2008:29) att utvecklandet av effektiva nätverk och partnerskap mellan 
aktörer inom turismen på regionala områden, är avgörande faktorer för en hållbar utveckling 
av en destination. Utifrån detta och övriga förda resonemang kan vi se att det är intressant att 
se hur samverkan i nätverk påverkar en turistdestination och speciellt Gotland, då denna 
destination har ett stort antal turistrelaterade företag som i stor utsträckning samverkar genom 
nätverk. 
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1.3 Problemformulering och syfte  
Då vi sett att forskare hävdar att samverkan är betydelsefullt på en destination ser vi detta som 
ett intressant forskningsområde. Vi har därmed för avsikt att i denna studie besvara följande 
problemfråga:  
 
• Vilken betydelse har turistrelaterade nätverk för en turistdestination?  
 
Denna studies syfte är därmed att beskriva och diskutera de turistrelaterade nätverkens 
betydelse och inverkan på en turistdestination.  
 

2. Metod  
I detta kapitel förs inledningsvis en diskussion kring studiens val av metodologiska 
utgångspunkter där det tolkande, förståelseinriktade perspektivet ger oss intervjun som 
huvudsaklig teknik. Därefter görs en beskrivning av studiens tillvägagångssätt och urval av 
turistrelaterade nätverk. Slutligen presenteras studiens responderande nätverk och deras 
företrädare. 

2.1 Metodologiska angreppssätt 
Kvalitativ forskning är, i jämförelse med kvantitativ, mer inriktad på ord och respondenternas 
uppfattningar av det undersökta än på siffror och forskarens intressen (Bryman & Bell, 2005). 
Inom kvalitativ forskning används bland annat fokusgrupper, observationer och intervjuer 
som tekniker för att samla in ett empiriskt material. Vilken eller vilka metoder som används 
utgår från den frågeställning eller det problem forskaren avser att få svar på (Holme & 
Solvang, 1997). Eftersom vårt syfte var att förstå hur det turistrelaterade nätverken på Gotland 
påverkar turistdestinationen ger det oss ett tolkande, förståelseinriktat perspektiv där vi 
använder intervjun som huvudsaklig teknik för empiriinsamling.  
 
För att kunna besvara vår problemfråga ser vi semistrukturerade intervjuer som lämplig 
undersökningsform. En semistrukturerad intervju liknar ett samtal där intervjuaren har ett 
öppet förhållningssätt och för en diskussion kring valt tema (Bryman & Bell, 2005). Detta 
tillvägagångssätt innebär att intervjuaren kan ta del av respondentens åsikter med möjlighet 
att ställa följdfrågor och därför inte blir begränsad av förutfattade meningar. Holme och 
Solvang (1997) skiljer på informant- och respondentintervju. Respondenten är den 
intervjuperson som är delaktig i det som vi studerar, medan informanten är en person utanför 
som har mycket kunskap om det som studeras.  
 
Det finns två huvudsakliga former av urval gällande respondenter. Ett urval som inte baseras 
på slumpmässighet kallas icke-sannolikhetsurval och de urval som baseras på slumpmässighet 
benämns sannolikhetsurval (Holme & Solvang, 1997:183). Då ansatsen är av kvalitativ art 
görs urvalet systematiskt, utifrån medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och 
strategiskt definierade, och räknas därmed som icke-sannolikhetsurval. Enligt Bryman och 
Bell (2005) finns det olika typer av icke-sannolikhetsurval varav ett är snöbollsurval. Detta 
urval innebär att forskaren initialt tar kontakt med en person som är relevant för 
undersökningens tema för att få kontakt med ytterligare respondenter. Ett snöbollsurval var i 
detta arbete lämpligt för att identifiera nätverk och dess medlemmar.  



 

 10

2.2 Tillvägagångssätt  
För att få en förståelse för hur nätverk påverkar en geografiskt begränsad plats har vi valt att 
undersöka Gotland genom en beskrivande studie av de existerande turistrelaterade nätverken. 
Inledningsvis tog vi, den 30 mars 2009, kontakt via mail med Mats Jansson, som är ansvarig 
för bland annat utvecklingsfrågor på Gotlands Turistförening. Som informant gav han 
upplysning om vilka turistrelaterade nätverk Gotlands Turistförening känner till på Gotland 
och vilka företrädarna för dessa nätverk är. Vi fick genom snöbollsurvalet fram de 
turistrelaterade nätverk som informanten uppgav och även relevanta respondenter för 
insamlandet av det empiriska materialet.  
 
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer, med företrädare eller initiativtagare för de 
responderande nätverken, och intervjuerna varade mellan 30 till 80 minuter. Vid samtliga 
intervjuer användes bandspelare för att lättare kunna fokusera på att lyssna och ställa 
följdfrågor. Användandet av bandspelare har varit till hjälp för att lättare kunna transkribera 
vad som sagts. De transkriberade intervjuerna har sedan skickats till respondenterna för att ge 
dem möjlighet att verifiera att vi uppfattat och tolkat det de sagt korrekt. 
 
Till intervjuerna har en intervjumall använts (bilaga 12.1), innehållande frågor rörande temat 
nätverk, samverkan och dess betydelse för destinationen. Intervjumallen har funnits med på 
intervjuerna som ett stöd för oss samt för att se till att vi får svar på de frågor denna studie 
ämnar besvara. Intervjuerna har varit relativt fria och öppna, liknande ett samtal, och fokus 
har legat på respondenternas uppfattningar och tankar kring samverkan och nätverk generellt 
samt det egna nätverkets betydelse för destinationen.  

2.2.1 Urval och bortfall av respondenter 

Urvalet av respondenter gjordes med hjälp av Mats Jansson på Gotlands Turistförening och 
de kontakter han hade (identifierade nätverk: se bilaga 12.2). Genom denna kontakt, 
sammankopplat med information från några respondenter, fick vi vetskap om sammanlagt 21 
stycken nätverk som enligt vår definition (Sid 11) är turistrelaterade. Alla nätverks 
initiativtagare eller företrädare kontaktades, via mail, med en förfrågan om medverkan i 
studien. Utifrån 21 kontaktade nätverk visade sju stycken intresse för att medverka, två 
stycken upplyste om att de endast var aktiva som nätverk under en kort period 
(evenemangsnätverk) och två stycken avböjde på grund av tidsbrist. Då svarsfrekvensen 
upplevdes bristfällig efter första utskicket sändes därför en påminnelse nio dagar efter första 
kontakten men denna gav tyvärr inga ytterligare respondenter. Empirin till studien baseras 
därmed på intervjuer gjorda med sju turistrelaterade nätverk. 
 
De nätverk som enbart existerar vid specifika evenemang och tidpunkter har uteslutits, om de 
inte var aktiva inom tidsramen för detta arbete. Några av nätverken har även fallit bort på 
grund av bristande intresse för att delta i undersökningen. Nedan följer en beskrivning av 
respondenterna och de genomförda intervjuerna. 
 

 Bo vid havet, genom sammankallande Magnus Larsson, intervjuades på ALMI Företagspartner 
AB, den 9 april 2009 kl. 8.30. Intervjun varade i 30 minuter. 
 

 Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på Gotland, genom projektledare Anki Boman, 
intervjuades på Hästgatan 10, den 20 april 2009 kl. 13.45. Intervjun varade i 45 min.  

 
 Goda Gotland, genom projektledare Peter Daun, intervjuades på ALMI Företagspartner AB, den 

24 april 2009 kl. 9.00. Intervjun varade i 80 minuter. 
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 Gotlands attraktioner, genom sammankallande Magnus Larsson, intervjuades på ALMI 

Företagspartner AB, den 9 april 2009 kl. 9.00. Intervjun varade i 30 minuter. 
 

 Hovleden, genom ordförande Björn Wallentin och en av initiativtagarna Ramona Numelin, 
intervjuades på restaurangen Kanjanas, den 15 april 2009 kl. 12.15. Intervjun varade i 45 minuter. 

 
 Marknadsrådet, genom sammankallande Annamari Thorell, intervjuades på Gotlands 

Turistförening, den 15 april 2009 kl. 9.30. Intervjun varade i 30 minuter. 
 

 Kryssningsgruppen, genom Annamari Thorell, intervjuades på Gotlands Turistförening, den 15 
april 2009 kl. 10.00. Intervjun varade i 30 minuter. 

 

3. Beskrivning av återkommande begrepp  
I detta kapitel ges en kortfattad förklaring av de begrepp som är ständigt återkommande och 
vilka utgör basen i denna studie. Då begreppen i grunden är komplexa har vi valt att här göra 
stipulativa definitioner, det vill säga beskriva hur vi i denna studie ser på begreppen, för att 
förenkla den fortsatta läsningen. I de följande två kapitel (kapitel 4 och 5) förs en mer 
ingående diskussion kring studiens olika begrepp och dess komplexitet.  
 
Turism 
Turism är de aktiviteter som personer gör och upplever när de reser till, och vistas på, platser 
utanför sin vanliga omgivning under längst ett år; för fritid, affärer eller andra syften som inte 
har samband med verksamhetsutövning mot ersättning från den besökta platsen.  
 
Turist, besökare och kund 
En turist benämns även ibland för besökare och innefattar den person som tar del av 
turismutbudet på en destination. I denna studie används begreppen turist och besökare 
synonymt med varandra. I marknadsföringssammanhang, ur ett producentperspektiv, benämns 
även turisten/besökaren som kund.   
 
Turistrelaterat 
I denna studie syftar turistrelaterat på de företag som har direktkontakt med turisten och vars 
omsättning påverkas av turisten. De turistrelaterade nätverk, eller andra konstellationer som 
nämns i studien, berörs därmed på något sätt av turisten. 
  
Turistdestination 
Med turistdestination menar vi ett geografiskt område med fungerande infrastruktur, ett utbud 
av attraktioner, tjänster och produkter, och där olika turistprodukter kan konsumeras och 
upplevas.  
 
Nätverk 
Ett nätverk är uppbyggt av ett antal relationer mellan olika aktörer, som kan bestå utav 
organisationer, grupper eller individer. Nätverkens funktion kan exempelvis bestå utav 
kunskapsutbyte, ekonomiskt utbyte eller gemensamma resurstillgångar.  
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4. En turistdestinations komplexitet 
I detta kapitel förs en diskussion kring begreppen turism, turismprodukt, turistdestination och 
destinationsmarknadsföring. Detta för att ge en inblick och förståelse för begreppens 
komplexitet och inneboende problematik. Kapitlet utgör en teoretisk referensram vilken 
används för bearbetning och analys av det empiriska materialet i kapitlet 8. 

4.1 Turism 
Cooper et al (2008) påpekar att ordet ”tourist” inte förekom i det engelska språket förrän på 
tidigt 1800-tal och menar att forskare idag, två århundraden senare, ännu inte kan enas om en 
definition av begreppet. Detta ser Cooper et al (2008) som dels en spegling av begreppets 
komplexitet och dels som en indikation på forskningsfältets ungdomlighet. Cooper et al 
diskuterar turism som en fragmenterad, varierad produkt som är spridd över många industrier 
och innefattar såväl gripbara som icke gripbara element, vilket gör begreppet svårtdefinierat. 
Gripbara element, menar Cooper et al, utgörs av fysiska varor och icke gripbara utgörs av 
tjänster. 
 
Nationalencyklopedin (2008) definierar turism som ”människors aktiviteter när de reser till 
och vistas på platser utanför den vanliga omgivningen”. Besökets sammanlagda vistelsetid 
ska vara kortare än ett år. Resans huvudsyfte ska vara annat än att utöva ett arbete som betalas 
av någon på platsen”. I denna definition ser man till resans syfte, varaktighet och distans från 
den vanliga omgivningen. Kring resans syfte ses det av vikt att påpeka att affärsresande inte 
innefattas i turismbegreppet om arbetsgivaren finns på den tillresta destinationen.  
 
Däremot avslutar Swarbrooke och Horner (2007:4) sin definition av begreppet turism, som ”a 
short-term movement of people to places some distance from their normal place of residence 
to indulge in pleasurable activities”, med en diskussion kring det faktum att även 
affärsresande räknas som turister. World Tourism Organizations definition av turism kan ses 
som en sammanfattning och nästintill allmänt vedertagen definition. Den lyder: “It comprises 
the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for 
not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the 
exercise of an activity remunerated from within the place visited”. 
 
I Cooper et als (2008) försök att definiera detta komplexa begrepp skiljer de mellan olika 
synsätt att definiera turism utifrån. Dessa är utbudsperspektivet och efterfrågeperspektivet 
(kan även ses som producent- respektive konsumentperspektiv). Precis som Cooper et al 
diskuterar von Friedrichs Grängsjö (2001) denna särskiljning och beskriver att när 
turistbegreppet studeras utifrån efterfrågesidan, sätts turisten och dennes beteende i fokus. 
Väljer man att se på turismbegreppet utifrån utbudssidan så studeras produktionssystemet och 
dess aktörer. Hur man än väljer att definiera turism menar von Friedrichs Grängsjö (2001:19) 
att turism, utifrån ett producerande perspektiv är ”ett samlingsbegrepp för flera aktörer med 
olika karaktärer och verksamhetsområden och måste definitivt omfatta flera intressenter än 
turisten”. Enligt Grängsjö (1998) består turistindustrin uteslutande av småföretag med lokal 
anknytning och mest traditionellt indelas verksamheterna i fem olika huvudområden: resa, bo, 
äta, göra, sälja/paketera. 

4.1.1 Karaktärisering av turistrelaterat 

För att använda begreppet turistrelaterade nätverk krävs här en diskussion om vilka företag 
inom de olika nätverken som kan ses som turistrelaterade eller turismkaraktäriserade. 
Grängsjö (1998: 60) menar att distinktionen utgår från i vilken grad verksamheten tjänar 
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turister eller de som bor på destinationen. Som turistrelaterade företag menas de företag vars 
omsättning är beroende av turisten till 10-90 procent. Det kan jämföras med vad Ermen och 
Gnoth (2006) klassificerar som turismkarakteriserade verksamheter vilka de menar vara 
verksamheter som ”require the presence of the tourist” och inte skulle existera utan turister. 
Med turistrelaterade verksamheter menar Ermen och Gnoth (2006) de som har direktkontakt 
med turisten, samt där 5-25 procent av försäljningen täcks av turister; men som skulle kunna 
existera utan turisten. Vad som anses vara turistrelaterat skiljer sig tydligt åt vid en jämförelse 
av Grängsjö och Ermen och Gnoths definitioner, vilket visar på en komplexitet och 
problematik vid användning av begreppet. Det som dock är tydligt är att turistrelaterat innebär 
ett visst beroende av turisten utifrån procentuell påverkan av företagens omsättning.  

4.2 Destinationen som turistprodukt 
Turismnäringen baseras på existensen av destinationer, vilka Hall och Michael (2007:18) 
definierar som speciella platser som påverkar lokala samhällen och som är differentiellt 
tillgängliga för besökare från andra regioner. Detta förtydligas och utvecklas av Frisk 
(2003:181) som ser på en destination som ett sociokulturellt system, inbäddat i det lokala 
samhället, och systemet ses som en arena där de olika turismaktörerna huvudsakligen möts. 
Gunn (1994) anser att en destination kan betraktas som ett i det geografiska rummet 
sammanhållet turistiskt utbud. En sådan samlokalisering, anser Elbe (2003), ger ett visst 
ömsesidigt beroende mellan de aktörer som erbjuder tjänster som efterfrågas av turister; den 
turistiska produkten.  
 
Likt Gunns (1994) tankar kring det geografiska rummet anser von Friedrichs Grängsjö (2001) 
att begreppet turistprodukt ibland kan likställas med begreppet turistdestination då 
turistdestinationen kan ses som en hel sammanhållen turistprodukt. von Friedrichs Grängsjö 
menar att varje företagare som agerar på destinationen är en viktig aktör i skapandet av det 
sammanhållna värdet för turisten, och därmed hur denne upplever turistdestinationen. De 
huvudsakliga kriterierna för att en turistprodukt ska kunna existera är enligt Ermen och Gnoth 
(2006) att service så som transport, boende, attraktioner och gästfrihet finns tillhandahållna 
för turister. von Friedrich Grängsjö (2003:146) påpekar att förutom dessa kriterier, som 
Ermen och Gnoth nämner, har destinationens image betydelse för turisten. Kozak och Andreu 
(2006) påpekar att image är en kritisk faktor när turisten väljer destination och menar att valet 
av destination kan ge turisten en viss image. En destinations image är, enligt von Friedrichs 
Grängsjö (2003), summan av trosföreställningar, idéer och intryck av en plats, och är kopplad 
till platsens atmosfär. Hon menar att turister framför allt reser till platser för att konsumera 
destinationens atmosfär, och inte gärna spenderar pengar och tid på något som inte ger dem en 
upplevelse utöver det vanliga. 
 
Enligt Elbe (2003) kan det turistiska utbudet på en destination delas upp i attraktioner och 
faciliteter. Attraktioner är de komponenter som skapar efterfrågan hos kunden och motiverar 
turisten till resan, medan faciliteter är de komponenter som möjliggör resan. Kombinationen 
av olika produkter och upplevelsemöjligheter formar, enligt von Friedrich Grängsjö (2003: 
146), den totala upplevelsen av den besökta platsen. Ermen och Gnoth (2006) utvecklar 
resonemanget genom att påpeka att en turistprodukt endast kan upplevas av turisten själv och 
att den även arrangeras individuellt av denne.  
 
Collier (2007) för en diskussion kring särskiljningen av begreppen turistdestination och 
turistprodukt. Med turistdestination menar Collier ett geografiskt område där flera olika 
turistprodukter kan köpas och upplevas. Här menas att turistprodukter är det som de olika 
aktörerna på en turistdestination levererar till turisten. Hall (2005:161) menar dock att en 
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destination inte bara är en produkt eller vara utan att destinationer faktiskt är platser där 
människor lever, arbetar och underhåller sig och till vilken de känner en stark känsla av 
tillgivenhet och ägandeskap.  
 
Begreppet destination är svårt att definiera också för att destinationen betyder olika saker 
beroende på ur vilket perspektiv man närmar sig begreppet. Hall (2005) menar att en 
destination ser olika ut sett från kundens perspektiv och producentens perspektiv. Att se till 
vad kunden vill ha, att ha ett kundperspektiv, anser von Friedrichs Grängsjö (2001) är viktigt, 
dock upplever hon att allt för många aktörer på en destination ser på den ur ett 
producentperspektiv. Det von Friedrichs Grängsjö menar är att aktörerna fokuserar på vilka 
produkter de vill och kan göra, istället för vilka kunden och marknaden egentligen efterfrågar.  
 
För att kunna bilda sig en uppfattning om destinationens helhet krävs, enligt Hall (2005), att 
turisten har besökt destinationen (gärna mer än en gång). Hall anser att turistprodukten ser 
olika ut från turist till turist då det är turisten själv som skapar en turistprodukt av 
destinationen. von Friedrichs Grängsjö (2001:204) menar att en sammanhållen 
destinationsprodukt inte är en enskild produkt, ur turistens perspektiv, utan att den består av 
flera olika erbjudanden. Dessa olika erbjudanden sätts samman av aktörerna på destinationen 
och kommuniceras ut genom destinationsmarknadsföring. Elbe (2003) menar att 
producentperspektivet innebär en syn på destinationen som ett nätverk av aktörerna som 
verkar på destinationen. Dessa aktörer har relationer till varandra för att de har ett gemensamt 
intresse av att locka turister.   

4.3 Marknadsföring av en destination  
I det gemensamma intresset av att locka besökare för konsumtion av destinationen och dess 
utbud menar Elbe (2003:126) att ”ett gemensamt marknadsföringsarbete för att påverka 
efterfrågan till den egna destinationen, så kallad destinationsmarknadsföring, kan således vara 
effektivare än att varje företag enbart marknadsför sin egen verksamhet”. 
 
När turister väljer destination vid sitt resande görs detta utifrån deras egen medvetenhet om 
destinationen, rekommendationer från vänner och bekanta och/eller destinationens 
marknadsföring (Kozak & Andreu, 2006). Att marknadsföra destinationen är därmed viktigt 
men inte oproblematiskt precis som Fyall et al (2006:75) uttrycker det “the destination is 
widely acknowledged to be one of the most difficult products to manage and market”. Fyall et 
al menar att det är många olika komponenter som bör sammanföras och koordineras för att 
skapa en turistprodukt och att det är det som gör destinationsmarknadsföringen både komplex 
och komplicerad. Jackson och Murphy (2002) menar att varje turistdestination är ett 
agglomerat av företag som var och en har olika agendor och prioriteringar, vilket gör den svår 
att leda och marknadsföra gemensamt.  
 
För att kunna betrakta ett område som en turistdestination krävs enligt Grängsjö (1998) att 
turismens resurser förs samman och bildar en produkt. Relationerna mellan turismaktörerna 
på destinationen ses som en av de viktigaste delarna inom utvecklingen av turism på en 
destination. Frisk (2003) anser att ett samarbete dessa aktörer emellan mot ett gemensamt 
uppsatt mål är det som gynnar destinationen bäst. Att marknadsföra destinationen som en 
helhet och locka fler turister till en destination är något som inte bara gynnar 
turismorganisationer utan även den offentliga sektorn, enligt Wilkinson och March (2008:27). 
Fler turister leder bland annat till fler arbeten på destinationen, såväl inom turismbranschen 
som inom den offentliga sektorn. Därför menar Wilkinson och March att även dessa aktörer 
bör engagera sig och bidra till marknadsföringen av destinationen. von Friedrichs Grängsjö 
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(2003:145) uttrycker att destinationsmarknadsföring oftast kräver ”engagemang från flera 
aktörer beroende på att turistprodukten är komplex”. 
 
Samarbete anser Fyall et al (2006) är viktigt och påpekar att för att 
destinationsmarknadsföringen ska vara effektiv och framgångsrik, nu och i framtiden, krävs 
gemensamma resurser och samarbete av de individuella aktörerna på destinationen. De menar 
att detta bidrar till förbättrade kampanjer mot potentiella besökare och att ett ömsesidigt 
beroende leder till bättre planering av marknadsföringen. von Friedrichs Grängsjö (2001:207) 
menar att ”att organisera för marknadsföring är viktigt särskilt om aktörernas nödvändiga 
engagemang skall bibehållas för utveckling och marknadsföring av destinationens 
erbjudanden till turisten”.  
 
Enligt von Friedrichs Grängsjö (2001:204) ökar engagemanget för att marknadsföra en 
turistdestination som en sammanhållen produkt, om hänsyn tas till företagares olika 
värdegrunder och skilda intressen. Hon diskuterar två värdegrunder som hon upplever 
framträder tydligt i destinationsmarknadsföring: ”att tjäna destinationen” och ”att tjäna på 
destinationen”. Dessa olika värdegrunder påverkar företagens engagemang och von Friedrichs 
Grängsjö menar att engagemanget sjunker ju mindre inflytande företagen har i planeringen av 
marknadsföringen. Enligt Elbe (2003:130) skapar samtliga aktörers relationer, 
beroendeförhållanden och intressen förutsättningar och begränsningar för hur destinationen 
kan marknadsföras. von Friedrichs Grängsjö (2001:200) visar på betydelsen av att samarbeta i 
nätverk i marknadsföringsfrågor vilket kan vara ett sätt att koordinera de olika relationer och 
intressen som Elbe nämner. Bristen på egna resurser är en stark drivkraft till varför 
småföretag söker samarbeten med andra aktörer, och von Friedrichs Grängsjö anser att 
småföretagare är beroende av andra företag när det gäller marknadsföring.  
 
Med ett flyttat fokus mot tjänster och service ökar relationens och interaktionens betydelse i 
marknadsföring (von Friedrichs Grängsjö, 2003). Marknadsföringsarbetet flyttas från att vara 
en uppgift för marknadsavdelningen på ett företag till att vara en uppgift för de som har 
direktkontakt med turisten; relationen till kunden är det centrala. Eftersom aktörerna på 
marknaden är de som ingår i värdeskapande för besökaren och underhåller relationen till 
denne är det således aktörerna som bör ansvara för destinationsmarknadsföring (von 
Friedrichs Grängsjö, 2003). Alla aktörer på en destination, vare sig de har direktkontakt med 
turisten eller ej, blir därmed viktiga i destinationsmarknadsföringsarbetet och det är betydande 
att alla visar ett marknadsföringsengagemang. von Friedrichs Grängsjö (2001:200) menar 
dock att det främst är de företag som har direktkontakt med turisten, som även i sin egen 
marknadsföring deltar i den gemensamma destinationsmarknadsföringen. Detta, menar von 
Friedrichs Grängsjö, kan bero på att deras kunder främst kommer resande till destinationen 
och marknadsföring utanför destinationen är därmed viktigt. De företag som däremot inte 
anser sig vara beroende av turister är minst angelägna att delta i 
destinationsmarknadsföringen. 
 
Destinationsimage är viktigt i marknadsföring och som von Friedrichs Grängsjö (2001:197) 
påpekar är det viktigt att arbeta med att kommunicera en enad bild av destinationen, att 
kommunicera en enad bild av vad platsen har att erbjuda. Detta eftersom, precis som Fyall et 
al (2006) påpekar, att det endast är genom samarbete mellan aktörer på en destination som ett 
enat budskap kan sändas ut till besökaren. 
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5. Nätverksteori 
I detta kapitel beskrivs begreppet nätverk, vilket kan ses som diffust och ogripbart med en 
föränderlig struktur. Vidare diskuteras den teoretiska bakgrunden till nätverkens betydelse för 
en turistdestination, som skapare av en sammanhållen turistprodukt och som 
varumärkesbyggare. Kapitlet ger en teoretisk grund till analyserandet av det efterföljande 
empiriska resultatet. 

5.1 Begreppet nätverk 
I och med att varje turistföretagare endast förfogar över en begränsad del av det som utgör 
turistens totala upplevda turistprodukt, påpekar von Friedrichs Grängsjö (2001), att dessa 
aktörer blir beroende av varandra och ”tvingas” samverka för att skapa en sammanhållen 
turistprodukt gentemot besökaren. Castells (1998:471) menar att det är ”en historisk tendens i 
dagens informationssamhälle att funktioner och processer organiseras i nätverk”. Vad som 
avses med nätverk är inte helt enkelt att definiera, eftersom begreppet är diffust och kan 
betyda olika saker beroende på vilket perspektiv man väljer.  
 
Något de flesta nätverksforskare dock är överens om, enligt Hasselberg och Petersson (2006), 
är att nätverk är uppbyggt av ett antal relationer mellan olika aktörer som kan bestå utav 
organisationer, grupper eller individer. Varje relation förenar två aktörer, och ett nätverk 
består av ett antal sådana par. Relationen kan i sin tur bygga på samspelet mellan individer, 
nivån av geografisk närhet, tillhörighet till samma organisation eller sociala sammanhang. 
Enligt Elbe (2003:130), utgörs nätverk av den struktur av relationer som en aktör ingår i och 
Elbe anser att nätverk inte är skapade, ”utan de utvecklas dynamiskt med aktörernas 
handlingar”.  
 
Castells (1998) och Thorelli (1986) definierar nätverk som ett antal noder (aktörer) som är 
sammanbundna med länkar (relationer), och som tillsammans bildar ett system där de olika 
delarna är ömsesidigt beroende av varandra. Enligt Castells är nätverk öppna strukturer med 
förmåga att expandera och integrera nya noder, så länge dessa kan kommunicera inom 
nätverket. De menar här att de nya medlemmarna bör dela nätverkets värderingar och 
resultatmål. Enligt Thorelli (1986) finns det minst fem distinkta kraftkällor för nätverk: 
ekonomi, teknik, kompetens, förtroende och legitimitet. Som metafor betraktad är ett nätverk 
den struktur som framgår ur relationerna mellan aktörerna, oavsett om aktörerna utgörs av 
individer, organisationer, företag eller andra; och oavsett om syftet med relationerna 
karakteriseras av ekonomiskt utbyte, innovationsutbyte eller gemensamma resurstillgångar 
(Borell & Johansson, 1996:143). Enligt Thorelli (1986) är det profilen på länkarna i ett visst 
nätverk som utgör kärnan och visar dess kultur.  
 
Gummesson (2004), menar att nätverk är svårgripbara eftersom de har en kontinuerligt 
föränderlig struktur och bland annat styrs av serier av sammankomster, maktbalansering och 
ekonomiska frågor. Vidare poängterar Gummesson vikten av gemensamma värderingar 
medlemmarna emellan och en vilja att samarbeta för att nätverket skall fungera. För att skapa 
win-win situationer krävs att medlemmarna ger något till nätverket och även själv kan känna 
att de vinner på det. För att ett nätverk skall fylla sin funktion förutsätter det, enligt 
Gummesson, att det finns en balans mellan empati och egoism. 
 
Nätverk kan förekomma i olika konstellationer där organisationsstrukturen kan se olika ut 
beroende på syfte och mål med samverkan. Två sätt att kategorisera nätverk på är om de är 
oorganiserade eller organiserade (Utbult, 2000). De oorganiserade nätverken är spontant 
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framväxande, har en lösare struktur och bygger på att det finns flera utbytesrelationer. Dessa 
nätverk kan vara svåra att identifiera då medlemmarna kan se olika på nätverket, och 
gränslinjerna för vem som ingår i nätverket kan vara otydliga. De organiserade nätverken 
karakteriseras av att där finns en fastare struktur med tydliga gränser för vem som är med, och 
där syftet är att gemensamt nå ett utstakat mål. Ett exempel på organiserade nätverk är de 
nätverk som startas i form av projekt där det finns ett tydligt mål som skall uppfyllas inom en 
begränsad tid, oftast med offentligt ekonomiskt stöd. Båda nätverkstyperna kan, när de 
utvecklas, ombildas till ekonomiska föreningar (där det finns en juridisk person och ett 
ekonomiskt vinstintresse) eller andra bolagsformer (Utbult, 2000). 

5.2 Nätverkens betydelse för en destination  
Mitchell och Schreiber (2007:80) anser att när någon industri sammankopplas med 
turismindustrin blir det naturligt med nätverksutvecklingar. De menar att vid en symbiotisk 
relation, mellan till exempel jordbruk och tjänsterelaterad verksamhet såsom vinturism eller 
matturism, så blir nätverk en win-win-situation som kan bidra till fler kringliggande 
verksamheter. 
 
På slutet på 1990-talet skedde ett paradigmskifte som innebar att samhället gick från att vara 
ett informationssamhälle till att bli ett kunskapssamhälle. För turismnäringen innebar detta, 
enligt Scott et al (2008:41), att fokus flyttats från destinationens utbud, i form av natur och 
omgivning, till fokus på personal och service på destinationen. Scott et al anser att 
konkurrensen mellan destinationer idag inte är så stor som den skulle kunna vara, och menar 
att när konkurrensen ökar så är det kunskapen inom destinationen som blir avgörande i valet 
av resmål. Allt fler aktörer inom turismnäringen inser idag värdet av kunskapsutbyte, inte bara 
inom organisationen utan även mellan destinationens nätverk, samt att det uppmuntrar till 
partnerskap inom destinationen (Scott et al, 2008:52). De påpekar att kunskap i sig inte 
generar tillväxt utan att det handlar om att införliva kunskapen i produkter och tjänster.  
 
Scott et al (2008:15) för en diskussion kring nätverkens betydelse för en turistdestination och 
påpekar att samarbete och samverkan, mellan olika organisationer på en destination, skapar 
den turistiska produkten. De påpekar också att de flesta destinationer består av nätverk vars 
medlemmar är turismleverantörer, och att dessa destinationer är mer lönsamma på grund av 
dessa nätverk. Det Scott et al menar är att turismindustrin består av många små aktörer med 
små resurser som inte ensamma kan driva en hållbar utveckling av destinationen, varför 
aktörerna samverkar i nätverk. 
   
Det finns fördelar med turismnätverk och Scott et al (2008:17) nämner bland annat faktorer 
som kunskapsinhämtning, ökade affärshändelser och samhällsutveckling. Inhämtningen av 
kunskap inom en region genererar, enligt Scott et al, ett sätt att förbättra marknadsföringen då 
turismen befinner sig i en alltmer föränderlig marknadsmiljö. Genom att turistdestinationen 
väljer att organisera aktörerna i nätverk uppmuntras de till att ta eget ansvar då de investerar 
med sina resurser i form av engagemang och eget kapital (von Friedrichs Grängsjö, 
2001:198). Fördelen med nätverk är att både konkurrens och samarbete uppmuntras, vilket 
von Friedrichs Grängsjö, anser kan vara till gagn för turisten och destinationens utveckling. 
Dock ser hon en problematik i att det förekommer flera nätverk som drivs parallellt av olika 
intressegrupper som hon menar kan splittra destinationen.  
 
Inom turismnäringen behöver företag konkurrera globalt men även anpassa sig till sin 
omgivande miljö för att lokalt kunna vara ett verksamt och effektivt företag. Här menar Costa 
et al (2008:96) att nätverk kan spela en betydande roll då de underlättar tillgång till kunskap, 
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resurser, marknader och teknologier. Costa et al påpekar betydelsen av samarbete mellan 
turismaktörer som ett sätt att utveckla strategisk positionering, samt för att få kapacitet att 
verka i en konkurrenskraftig omgivning. 
 
Enligt Marzano (2008:131) skapar sammanhållning kring destinationens varumärke en 
värdeökning för varumärket vilket ger en maktfaktor i arbetet med varumärkesbyggandet av 
destinationen. Nätverken har förmågan att skapa ett varumärke för destinationen som 
reflekterar värderingar och agendor för det största möjliga antalet turismaktörer på 
destinationen.  
 

6. Gotländska turistrelaterade nätverk 
Som framgick i metodavsnittet har vi gjort ett urval av respondenter utefter graden av 
turistrelatering och svarsfrekvens från de förfrågade nätverken. I detta kapitel presenteras 
dessa responderande nätverk kortfattat för att ge en bild av hur dessa ser ut och verkar. 
Material till detta har kommit ur intervjuer med företrädarna för nätverken och genom 
studerande av nätverkens hemsidor. I detta kapitel benämns de responderande nätverken i 
vissa fall som projekt eller ekonomiska föreningar. I denna studie görs ingen särskiljning 
mellan projekt, ekonomisk förening och andra konstellationer, utan de ses alla som nätverk.  
 
Vi har sett att de responderade nätverken kan delas upp efter bransch och erbjudande till 
besökaren. Två av nätverken (Bo vid havet och Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast 
på Gotland) har en koppling till erbjudandet av boende på destinationen, vilket vi ser är en 
viktig komponent för turisten. Tre nätverk (Goda Gotland, Gotlands attraktioner och 
Hovleden) erbjuder turisten aktiviteter och/eller upplevelser, som vi uppfattar skapar 
reseanledning. Två av nätverken (Marknadsrådet och Kryssningsgruppen) ser vi som mer 
övergripande nätverk. Därför har vi valt att dela in nätverken i kategorierna, boenderelaterade 
nätverk, aktivitets- och upplevelserelaterade nätverk och övergripande nätverk. 

6.1 Boenderelaterade nätverk 
Bo vid havet är ett nätverk som bildade en ekonomisk förening när medlemmarna kände ett 
behov av struktur och samordning av nätverket. Den ekonomiska föreningen som bland annat 
kan benämnas som ett kompetensnätverk, erfarenhetsutbytesnätverk och branschnätverk 
består av 17 medlemmar där alla företag säljer boende i stugor med närhet till havet. 
Nätverkets sammankallande är Magnus Larsson från ALMI Företagspartner AB, och 
nätverkets huvudsyfte är utbyte av erfarenheter och samlande av resurser för gemensam nytta 
och marknadsföring.  
 
Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på Gotland är ett pågående projekt med 
samverkansstöd från kommunen för att gemensamt marknadsföra destinationen. Målet är att 
ta fram en gemensam broschyr över anläggningarna samt att medlemmarna, genom en 
rundresa ut till de olika boendena, ska få kunskap om varandras anläggningar. Projektet 
startades i oktober 2008 och avslutas i maj 2009 (under tidsramen för denna studie). 
Projektledare för nätverket/projektet är Anki Boman. 

6.2 Aktivitets- och upplevelserelaterade nätverk 
Goda Gotland är ett projekt som till största delen finansieras av projektet Primör och 
delikatesser. Det treåriga projektet Primör och delikatesser finansieras av Gotlands kommun 
och Länsstyrelsen via Landsbygdsprogrammet. Goda Gotland verkar som ett paraplynätverk 
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för företagsnätverken Produkt Gotland, Tre Glas, Kulinariska Gotland, Matön Gotland, 
Gotland Deli, Gotlandsgården samt Regional Matkultur. I paraplynätverket ingår cirka 60 
matföretag där flertalet av företagen arbetar med upplevelser i kombination med mat. Goda 
Gotland stimulerar företagen till samverkan och samarbete och är behjälplig vid utvecklingen 
av upplevelsepaket. Goda Gotland marknadsför medlemmarna under namnet Goda Gotland i 
syfte att tydliggöra Gotland som en, ”magisk primör- och delikatessö” året runt. Projektledare 
inom Primör och delikatesser är Sten Johnsson och Peter Daun på ALMI Företagspartner 
Gotland AB. 
 
Gotlands attraktioner är ett marknadsföringsnätverk bestående av 18 medlemmar (bland 
annat Lilla och stora Karlsö, Lummelundagrottan och Gotlands Fornsal) där alla medlemmars 
verksamheter bygger på Gotlands natur, kultur och/eller historia. Syftet med nätverket är att 
gemensamt marknadsföra attraktionerna/besöksmålen för att locka turisterna till Gotland. 
Samordnare för nätverket är Magnus Larsson från ALMI Företagspartner AB. 
  
Hovleden är en ekonomisk förening och kan ses som ett paraplynätverk för cirka 80 
medlemmar, där 40 stycken är företagsmedlemmar och 40 stycken är passiva stödmedlemmar. 
Gemensamt för alla företagsmedlemmar är att hästen finns med på något vis även om 
medlemmen erbjuder boende. Huvudsyftet med nätverket är att medlemmarna ska dra 
ekonomiska fördelar genom att gemensamt marknadsföra sig mot kunden. Ramona Numelin 
är en av initiativtagarna till nätverket och Björn Wallentin är idag ordförande.  

6.3 Övergripande nätverk 
Marknadsrådet är ett nätverk där man med hjälp av gemensamma resurser marknadsför 
Gotland som destination, främst mot den internationella marknaden, genom bland annat 
kampanjer för att locka turister utanför säsong. Nätverket består av Gotlands Turistförening, 
transportföretaget Destination Gotland, flygbolaget Gotlandsflyg och mötesarenan Wisby 
Strand samt nätverken Gotland Promotion, Konferens Gotland, och Gotlands Hotell- och 
pensionatsvärdar. Sammankallande för Marknadsrådet är Annamari Thorell från Gotlands 
Turistförening. 
 
Kryssningsgruppen är ett nätverk som försöker kvalitetssäkra produkterna kring 
kryssningsverksamheten och mottagandet av kryssningsresenären på Gotland och består av 
representanter från guiderna, bussbolagen och Visby Centrum såväl som Gotlands 
Turistförening, hamnen, Carl E. Ekman och Gotland Excursion. Nätverket är medlemmar i 
Cruise Sweden och Cruise Baltic och verkar därmed nationellt och internationellt. Annamari 
Thorells roll är att diskutera marknadsfrågor och ta fram en kryssningsbroschyr. 
 

7. Intervjuresultat 
I det här kapitlet presenteras det empiriskt insamlade resultatet från företrädarna för de sju 
responderande nätverken. Intervjumallens frågor i kombination med respondenternas svar har 
gett upphov till rubriksättningen och företrädarnas tankar kring samverkan och dess betydelse 
för destinationen redogörs under dessa. I kapitlet får läsaren även en uppfattning om 
nätverkens syften och mål och här lyfts både det positiva och det problematiska med nätverk 
och samverkan. Läsaren ges en inblick i respondenternas syn på gemensam marknadsföring 
och nätverkens betydelse för destinationen.  
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7.1 Nätverk och samverkan  
Larsson från Gotlands attraktioner och Bo vid havet anser att företagare på Gotland är duktiga 
på nätverk, att samverka och att samarbeta. Wallentin från Hovleden håller med och menar att 
Gotland är en bra plats att bilda nätverk på. Han uttrycker det med orden: ”det syns väl på 
resultatet: Det finns väl ingen annan plats som har så många nätverk”. Larsson säger att 
”Gotland är förebild” och att människor är imponerade över hur Gotland arbetar; ”Folk 
kommer hit och tittar på hur långt vi har kommit och hur vi använder nätverk”. Daun från 
Goda Gotland är av åsikten att Gotland har bra klimatförutsättningar och att företagare gärna 
arbetar i nätverk. Både Wallentin och Daun anser att man dock bör samverka mer mellan de 
olika nätverken och branscherna för att på så vis stärka destinationen. Vi måste spela på de 
strängar på lyran vi är bra på, säger Daun, och syftar på att basnäringarna på Gotland är mat 
och turism vilka han gärna ser förenade. Daun hävdar även att nätverk genererar tillväxt och 
skapar arbetstillfällen samt att nätverk är Gotlands framtid, vilket gör det till en 
överlevnadsfråga. 
 
Boman från Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på Gotland menar att företagen 
genom samverkan kan göra det de är bra på med rimliga kostnader och fortfarande leverera 
mycket mer; varför slutprodukten blir mycket bättre. Daun anser att företagen genom 
samverkan har möjlighet att marknadsföra sig på ett annat sätt, ta större beställningar och 
plötsligt bli ett stort företag även om de inte är det. Thorell påpekar att ett nätverk fungerar 
när man säkrar organisationen så att de kan leverera, och att medlemmarna (ofta 
finansiärerna) känner att de får ut något av att medverka. När finansiärerna är nöjda fortsätter 
nätverket att få in pengar och kan koncentrera sig på att jobba praktiskt och långsiktigt, menar 
Thorell, med syftning på Kryssningsgruppen. Wallentin uttrycker att nätverk är bra i höjandet 
av värdet för kunden då företagen inom nätverket kan koncentrera sig på sin produkt och göra 
den så bra som möjligt för kunden. Det som är till nytta för kunden, och det som utvecklar 
företagen, anser Thorell är till nytta för destinationen.  
 
Thorell påpekar att motivationen kan ligga i det medlemmarna lär sig av varandra när de 
nätverkar. Det beror på vilket fokus som finns i nätverket, är det ett marknadsföringsnätverk 
ska man tänka steget längre. Då ska inte nätverket i sig räcka som samverkan utan där 
behöver man även samverka med andra nätverk. Thorell säger att marknadsföring är ett bra 
område där turismaktörerna kan hjälpa varandra och där nätverken kan vara till stor fördel för 
destinationen. Thorell anser att det är viktigt att fler branscher på en destination ser till 
turismen och Daun förespråkar att man ska se till kompletteringar istället för att göra 
åtskillnader mellan olika branscher. Daun menar att allt hänger ihop, och ser gärna att 
matnäringen kopplas till besöksnäringen då flyg, hotell och så vidare, vinner på att det 
anordnas matevenemang som lockar besökare. Daun påpekar att mat och måltider är en av de 
viktigaste faktorerna till resandet och att en tredjedel av turistens pengar läggs på måltider. 
Om nätverken produktifierar Gotland via bland annat paketlösningar blir destinationen, enligt 
Thorell, en produkt i sig där alla branscher är medlemmar.  

7.1.1 Problematik kring nätverk och samverkan 

Thorell från Marknadsrådet ser en problematik i att organisera nätverk i projektform, då 
medlemmarna vanligtvis inte ser långsiktigt på nätverket utan ser till projektpengarnas slut. 
Vidare anser Thorell att ”nätverkets syfte måste vara så bra och så effektivt att man ska vilja 
fortsätta att samverka”. Daun från Goda Gotland menar att ett nätverk ständigt behöver 
utvecklas och att begreppet nätverk är något som oftast existerar under en viss tid för att sedan 
övergå till exempelvis ekonomisk förening eller ett företag. Daun anser att medlemmarna 
måste ha ett drivande ansvar och en vilja att arbeta vidare efter projekttidens slut, då han anser 
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att nätverken inte under någon längre tid ska vara beroende av ekonomisk stöttning från det 
offentliga, utan leva sitt eget liv. Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfastprojektet ska, 
enligt Boman, utvärderas (ingår inte i projektets budget) för att se om företagen fått ut någon 
ekonomisk vinning av samarbetet, om broschyren och nätverket genererat fler gäster till 
anläggningarna. Resultatet från utvärderingen samt om det finns intresse hos medlemmarna 
att göra en digitalform av broschyren, visar om nätverket kommer leva vidare.  
 
Thorell ser ett annat problem med organisering i nätverk och menar att ett för stort antal 
nätverk kan förvirra kunden. Detta då nätverken kanske syns utåt mot kunden, men där 
fördelarna egentligen är interna och inte berör kunden i första hand. Thorell ser nätverket Bo 
vid havet som ett exempel på just detta. Ur kundens synvinkel ser det ut som att alla boenden 
relaterade till havet finns representerade i nätverket, vilket inte är fallet eftersom vissa 
anläggningar inte passar ihop med kriterierna för att få vara med i detta nätverk trots att de har 
anläggningar vid havet. 
 
Boman är av den åsikten att det finns många nätverk på Gotland, och säger att det finns en 
tendens till att aktörerna går med i andra nätverk eller skapar nya nätverk när de tycker att det 
nuvarande inte fungerar. Daun upplever att en del ser lite negativt på att det är så mycket 
nätverk på Gotland för att de inte har kontroll över dem alla. När man arbetar i nätverk vill 
deltagarna välja de personer de vill samverka med för att få bäst utväxling. Många nätverk, 
menar flertalet respondenter, kan förvirra besökarna. Boman anser att det bästa vore om alla 
samlades under en gemensam portal. Vidare säger Boman att nätverk, vare sig de fungerar 
som det är tänkt eller inte, skapar nya kontakter vilket öppnar upp för nya samarbeten.   
 
Larsson nämner att det även finns en viss problematik i att samverka i nätverk då medlemmar 
tenderar att göra sin egen nytta till nätverkets nytta, syfte och mål. Medlemmarna kan även ha 
olika ambitioner med nätverket vilket medför olika grader av engagemang, de som gör och är 
med på allt och de som medverkar ibland. Thorell är av den åsikten att vid ett för stort 
deltagande på mötena kan det bli svårt att samordna idéer och tankar. Hon syftar här på att 
alla medlemmar i Marknadsrådet inte ska vara med på mötena, utan snarare att alla ska vara 
med och finansiera kampanjer och synas med på dem i olika grad, beroende på ekonomisk 
insats.  
 
Daun menar att det är viktigt att man är ärlig och trogen nätverket och poängterar även vikten 
av att ha gemensamma syften och mål klara. Daun menar att nätverk är till för att 
medlemmarna skall tjäna något på att vara med, socialt, kompetensmässigt eller ekonomiskt; 
varför det är viktigt att alla är generösa och bjuder på sig själva, sina kunskaper, kontakter och 
idéer. Boman tror att drivkraften i att vara med i ett nätverk är att deltagarna ser ett mervärde, 
och påpekar att den tid hon lägger in i Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på 
Gotland får hon igen i kunskap.  

7.2 Nätverkens syfte, mål och arbetssätt 
Syftet med nätverket Bo vid havet är, enligt Larsson, kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte 
och omvärldsorientering. Inom den ekonomiska föreningen arbetar medlemmarna med att 
gemensamt marknadsföra verksamheterna i tidningen Gotland 2009, samt på nätverkets 
hemsida, www.bovidhavet.se. Nätverket består utav en homogen grupp där medlemmarna kan 
identifiera sig med varandra, vilket ger ett stort erfarenhetsutbyte. 
 
Målsättningen med Marknadsrådet är, enligt Thorell, att nätverket ska stå för kvalitetssäkring 
och Thorell menar att de som söker information ska kunna finna alla ”bra” aktörer på samma 
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ställe. Syftet är att få in tillräckligt med resurser för att kunna genomföra större kampanjer för 
att marknadsföra Gotland, och genomföra gemensamma kampanjer utanför säsong. 
Marknadsrådets långsiktiga målsättning är att skapa förståelse för att marknadsföringen utåt är 
viktig för alla aktörer på destinationen, såväl turistrelaterade som andra. Thorell menar att de 
företag som inte bidrar med sin del till marknadsföringen av Gotland borde skämmas lite och 
säger att: ”målsättningen med nätverket Marknadsrådet är att de ska vara lite skämmigt att 
inte vara med”. Kryssningsgruppens syfte och mål är enligt Thorell kvalitetssäkring av 
produkter, samordning av kryssningsaktiviteter samt hitta gemensamma marknadsaktiviteter.  
 
Wallentin säger att eftersom Hovleden är en ekonomisk förening så är huvudsyftet att tjäna 
pengar. Ett sätt att tjäna pengar är genom att spara pengar på gemensam marknadsföring. En 
annan mening med nätverket är att medlemmarna i Hovleden ska kunna samarbeta och hjälpa 
varandra att bemöta kundens efterfrågan. Inom nätverket trycker de på att företagen ska ha 
rätt tillstånd för sin verksamhet och att man ska vara seriös. Gotlands attraktioner däremot är 
ett löst nätverk och ingen förening. Det är en heterogen grupp varför fokus läggs på 
gemensam marknadsföring ut mot kunden snarare än erfarenhetsutbyte.   
 
Goda Gotlands syfte är att tydliggöra Gotland som en ”magisk primör- och delikatessö” 
utanför säsong och skapa förutsättningar för de olika företagen inom nätverket att samverka.  
Medlemmarnas verksamheter marknadsförs under gemensamt paraply och nätverken arbetar 
nära besöksnäringen som, enligt Daun, är en självklarhet eftersom mat är upplevelser och 
upplevelser ofta är mat. Goda Gotland stödjer utvecklandet av paketresor kring mat och 
upplevelser och samarbetar med Romabokningen, Gotland Promotion och Destination 
Gotland.  
 
Projektet Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfasts syfte är att få vetskap om varandra, 
lära känna varandra och se varandras verksamheter, för att kunna rekommendera varandra till 
gästen. Ett annat syfte är att skapa ett arbetsredskap i form av en broschyr och på så sätt 
gemensamt marknadsföra de olika verksamheterna ut mot gästen.  

7.3 Gemensam marknadsföring och dess fördelar 
Numelin från Hovleden påpekar att genomslagskraften är större med gemensam 
marknadsföring än om varje aktör skulle sköta sin egen marknadsföring, och menar att man 
når ut till en större grupp med större insatser. Boman påpekar att samverkan även möjliggör 
att företagen kan satsa på internationell marknadsföring och säger att medlemmar i 
Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på Gotland startat ett samarbete med en italiensk 
hostel club. Larsson från Bo vid havet och Gotlands attraktioner anser att en gemensam 
marknadsföring blir mer konkret och tematisk vilket gynnar destinationen. Alla har dock inte 
den förståelsen att det ligger i allas intresse att turisterna kommer till Gotland, och lägger 
därför största delen (75 procent) av marknadsföringsbudgeten på turisten när den redan är på 
destinationen. Besöksmål är enligt Larsson mer konkurrensutsatta och 
marknadsföringsintensiva än exempelvis boenden, vilket har medfört att Gotland attraktioners 
medlemmar valt att gemensamt marknadsföra sig mot kunden. ”Det syns att det är vi som är 
Gotlands attraktioner” som Larsson uttrycker det.  
 
Thorell från Marknadsrådet anser att i ett marknadsföringsnätverk ska medlemmarna tänka 
steget längre och tänka långsiktigt, samt inte låta nätverket i sig räcka som samverkan. Thorell 
anser att nätverken kan och bör samverka både med varandra, och andra, såsom till exempel 
Gotlands Turistförening, Gotlands kommun och Högskolan på Gotland. I Marknadsrådets fall 
innebär samverkan mellan nätverken att Marknadsrådet utåt kan marknadsföra det som händer 
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lokalt, och de trender Marknadsrådet ser i världen kan förmedlas lokalt. På så sätt menar 
Thorell att de kan promota varandra; och de nätverk som fungerar väl kan vara till stor fördel 
för destinationen. Thorell vill få fler företag att engagera sig, genom att lägga pengar i en 
gemensam pott och inse värdet med att marknadsföra sig utanför Gotland. Hon anser att alla 
borde verka för samma sak och uttrycker att Gotland inte är ”ett självspelande piano”. Inom 
nätverket Marknadsrådet ligger fokus på kunden och Thorell påpekar att ”det som är till nytta 
för kunden är till nytta för destinationen”. 
 
Boman anser att alla nätverk borde samlas under en gemensam portal, och marknadsföra 
destinationen i stället för det egna företaget. Få hit turisterna så att alla kan ta del av kakan när 
de väl är här. Ett syfte med Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på Gotland är att 
gemensamt marknadsföra medlemmarnas verksamheter i en broschyr för att underlätta för 
besökaren. Daun anser att det är viktigt att marknadsföra ett namn, och menar att Goda 
Gotland är ett bra exempel på hur man försöker underlätta för kunden genom att samla 
flertalet matproducenter under ett gemensamt namn. Wallentin tror att samarbete mellan 
nätverk skapar större värde för kunden genom att nätverket breddar utbudet mot kunden och 
på så sätt bättre kan ta emot kunden. Hovleden bistår exempelvis med guide i sina 
paketlösningar, för att höja kundvärdet.  
 
Wallentin och Numelin anser att det är viktigt att inte släppa kunden utan behålla den, helst 
inom nätverket och kvar på destinationen, och se till att kunden känner sig omhändertagen. 
De tycker att det är viktigt att kunden är positiv till destinationen och Hovleden, och att det är 
viktigt att man ser kunden som en ”ambassadör för destinationen” som kan bidra till fler 
kunder. Boman anser att Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på Gotland bidrar till 
att skapa mervärde för kunden. Genom att medlemmarna känner till varandras verksamheter 
kan de rekommendera kunderna vidare, vilket underlättar för kunden. De får uppleva hela ön 
med det boende de tänkt, utan att de behöver lägga mycket tid på att leta upp var de finns.  

7.4 Nätverkens roll 
Goda Gotland arbetar mycket med ambassadörsbutiker i Stockholm som säljer in gotländska 
produkter, vilket gynnar både producenter och Gotland som destination. Flera av 
medlemmarna i Goda Gotland har vunnit priser och utmärkelser vilket ger positiv 
marknadsföring både av företagen och av Gotland, vilket förstärker kvalitetsstämpeln. 
Nätverket skapar även möjligheter för medlemmarna att samverka, att exempelvis göra 
gemensamma inköp och ställa upp på mässor med gotländska närproducerade produkter. 
Goda Gotland kan även visa upp att flera av medlemsföretagen ökat sin omsättning, anställt 
fler personal samt investerat miljonbelopp under åren 2005 till 2008. 
 
Numelin påpekar att det kan vara svårt att försörja sig på landsbygden och berättar att många 
företagare inom nätverket inte är etablerade företag, utan snarare ett mellanting mellan hobby 
och ett sätt att leva. Hon ser att Hovleden kan ge de boende på landsbygden en chans att tjäna 
pengar; exempelvis genom att bidra med utlåning av hästar, bistå med stall eller boende. 
Numelin ser därmed att nätverket bidrar till att skapa flera utgångspunkter på landsbygden. 
Hovleden försöker även kvalitetssäkra produkterna. Genom en gemensam bokningscentral 
kan de erbjuda en resegaranti och de har ett krav på medlemmarna att de ska hålla en viss 
kvalitet och att säkerhet eftersträvas.  
 
Destination Gotland, som är ett stort och betydande företag för Gotland, marknadsför sin 
verksamhet och destinationen genom kampanjer. Genom att de är medlemmar i 
Marknadsrådet kan Marknadsrådet synkronisera lanseringen av sina kampanjer med 
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Destination Gotlands för att förhöja marknadsföringen av destinationen och på så sätt 
förstärka varumärket Gotland. 
 
Enligt Boman bidrar Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfast på Gotland till att skapa 
mervärde för både kunden och företaget. En samlad broschyr med cirka 30 olika boenden, där 
medlemmarna kan rekommendera kunden vidare till andra boenden, är betydelsefullt då 
Boman menar att vandrarhemsgäster reser runt och pratar om destinationen. Vidare berättar 
Boman att nätverket har skapat ringar på vattnet och att de fått förfrågan, från resebyråer som 
arrangerar paketresor, om att göra en digital form av broschyren.  
 
I frågan om de turistrelaterade nätverkens betydelse för turistdestinationen säger Larsson att 
dess betydelse är stor ur många aspekter. Generellt har nätverken betydelse om man ser till 
destinationens image och att öppna upp för nya säsonger. Han menar på att det är nätverken 
som sitter på reseanledningen, och att det är nätverken som har möjlighet att erbjuda nya 
produkter på nya säsonger till nya målgrupper. Numelin från Hovleden ser exempelvis att 
hästturismen inte är en utpräglad sommaraktivitet och att detta skulle kunna skapa nya 
säsonger. Nätverken i Goda Gotland har, enligt Daun, stora möjligheter att skapa nya 
säsonger då inte heller matupplevelser är bundet till en specifik säsong. Larsson påpekar att 
nätverken kan göra så mycket mer än vad de gör idag.  
 
Vidare säger Larsson att Gotlands attraktioner är ett oerhört viktigt nätverk som bidrar till att 
kommunicera bilden av Gotland. Medlemmarnas verksamheter utgör kärnan i vad som finns 
att se och uppleva av natur, kultur och historia på Gotland. Thorell anser även hon att 
nätverket Gotlands attraktioner är viktigt för destinationen då detta nätverk består av företag 
som lockar besökare. Thorell upplever att företagen inom det nätverket hjälper till att bygga 
varumärket Gotland och få ut den genuina bilden av Gotland. Nätverket står även, enligt 
Larsson, för det ”genuint gotländska”. 
 

8. Analys av nätverkens betydelse  
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska och teoretiska materialet. Studiens 
problemfråga har format rubriknamnen och läsaren får här en inblick i betydelsen av 
samverkan, dess fördelar och problematik. Vi diskuterar varumärkesbyggnad och 
destinationsfrämjande som effekter av samverkan i nätverk, och argumenterar för 
destinationsmarknadsföring och samverkans betydelse för skapandet av den sammanhållna 
turistprodukten.  

8.1 Samverkan   
I teoriavsnittet poängterar Gummesson (2004) vikten av gemensamma värderingar 
medlemmarna emellan och en vilja att samarbeta för att nätverket skall fungera. Daun menar 
att det är viktigt att medlemmarna är ärliga och trogna nätverket och har en vilja att samarbeta 
i nätverket. För att skapa gemensamma värderingar poängterar Daun vikten av att ha utsatta 
gemensamma syften och mål. Thorell lyfter att ”nätverkets syfte måste vara så bra och så 
effektivt att man ska vilja fortsätta att samverka”. Gummesson (2004) påpekar att för att skapa 
win-win situationer krävs att medlemmarna ger något till nätverket och även själva kan känna 
att de vinner på samverkan. Thorell menar att alla på turistdestinationen bör bidra med sin del 
i marknadsföringen av destinationen då alla gynnas av att turisterna kommer till destinationen. 
Daun menar att nätverk är till för att medlemmarna skall tjäna något på att vara med. Det kan 
vara socialt, kompetensmässigt eller ekonomiskt, varför det är viktigt att alla är generösa och 
bjuder på sig själva, sina kunskaper, kontakter och idéer.  
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Empirin visar att flertalet respondenter uttrycker en vilja till mer samverkan mellan de 
existerande nätverken och mellan olika branscher. Thorell anser att man inte kan låta 
nätverket i sig räcka som samverkan utan att det även är viktigt att samverka med andra 
nätverk. Wallentin och Daun påpekar att man bör samverka mer mellan såväl de olika nätverk 
som finns som mellan olika branscher, vilket stöds av teorin som säger att för hållbar tillväxt 
på regionala områden krävs effektiva nätverk och samverkan mellan aktörer. Vi ser i empirin 
att samverkan ger möjlighet till landsbygdsutveckling. Numelin påpekar att Hovleden ger fler 
utgångspunkter, eftersom leden ger möjlighet för de boende på landsbygden att starta 
verksamheter som kompletterar Hovledens utbud.  
 
I teorin finner vi att Mitchell och Schreiber (2007:80) påpekar att när någon industri 
sammankopplas med turismindustrin blir det naturligt med nätverksutvecklingar. De menar då 
att vid en symbiotisk relation mellan olika branscher bidrar nätverken till att win-win 
situationer uppstår. Daun från Goda Gotland är av åsikten att man i stället för att göra 
åtskillnader mellan branscher borde se till kompletteringar. Daun som i Goda Gotland arbetar 
med matturism ser branschöverskridande samverkan som en framgångsfaktor. Han påpekar 
att vid levererande av matupplevelser syns det tydligt hur matindustrin och turismindustrin 
kompletterar och drar fördelar av varandra.  
 
Genom att undersöka turistrelaterade nätverk kan vi se att det finns flera fördelar med att 
samverka i nätverk inom turismnäringen. Som tidigare nämns i teorin bidrar turismnätverken 
bland annat till kunskapsinhämtning, ökade affärshändelser och samhällsutveckling. Nästintill 
samtliga respondenter nämner gemensam marknadsföring som ett utav nätverkens främsta 
syften, men lyfter också fram: möjligheten till kunskapsutbyte, kompetensutveckling, 
etablering av nya företag, kvalitetssäkring av turistprodukter och möjligheten till ekonomisk 
tillväxt. Enligt Scott et al (2008) sker kunskapsinhämtning genom relationer och menar att 
detta bidrar till att förbättra marknadsföringen av en region.  
 
Nätverk menar Gummesson (2004) är svårgripbart eftersom de har en kontinuerligt 
föränderlig struktur. De studerade nätverken drivs i projektform, ekonomiska föreningar, 
alternativt har en annan lösare form, men samtliga nätverk är ändå organiserade med tydliga 
syften och mål. Då projekt arbetar efter ett tydligt mål och har en tidsbegränsning, finns en 
problematik kring nätverk som drivs i projektform, då det vanligtvis inte förekommer något 
långsiktigt perspektiv, utan när målet är uppfyllt upplöses nätverket. Thorell menar att 
nätverkets syfte måste vara så bra och effektivt att man ska vilja fortsätta att samverka. Daun 
är av den åsikten att nätverk ständigt behöver utvecklas och att det då kan ske under andra 
former, exempelvis genom att bilda ekonomiska föreningar.  
 
Vi uppfattar att nätverk kan starta i projektform, oftast med stöd av offentliga medel, där det 
finns ett tydligt mål som skall uppnås under begränsad tid, för att sedan övergå i annan 
organisationsform. Vandrarhem, Pensionat och Bed & Breakfastprojektet ser vi har 
förutsättningar för att leva vidare efter projekttidens slut, och då kanske under andra former. 
Det påståendet finner vi stöd för genom att medlemmarna ställts inför andra uppgifter, bland 
annat en digital broschyr samt årlig uppdatering av den tryckta broschyren, där en viss 
samverkan krävs.  

8.2 Den sammanhållna turistprodukten 
Precis som Gunn (1994) uttrycker det kan en destination ses som ett, i det geografiska rummet 
sammanhållet, turistiskt utbud. De olika turistiska produkter som erbjuds på en destination 
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bildar, enligt Ermen och Gnoth (2006), tillsammans en turistprodukt i turistens medvetande. 
Thorell påpekar att människor generellt har en positiv bild av Gotland när hon refererar till 
destinationen Gotland som en turistprodukt. I skapandet av denna turistiska produkt anser hon 
att alla branscher är delaktiga. Thorells tankar kan liknas vid vad von Friedrichs Grängsjö 
(2001) menar: att varje företagare som agerar på destinationen är en viktig aktör i skapandet 
av det sammanhållna värdet för turisten och därmed också hur denne upplever 
turistdestinationen. Flertalet av de studerade nätverken har fokus på kunden och därmed 
destinationen. Cooper et al (2008), diskuterar turism som både gripbara och icke gripbara 
element. De icke gripbara elementen, uppfattar vi, utgörs av det som turisterna upplever, 
känslan och helhetsintrycket, av till exempel en destination. Detta kundvärde arbetar flertalet 
av studiens nätverk aktivt med, för att skapa, och vi menar precis som Scott et al (2008), att 
nätverken bidrar till att skapa en sammanhållen turistprodukt.  
 
Eftersom kunden står i fokus i skapandet av en sammanhållen turistprodukt kan vi se att 
nätverken har en viktig roll i underlättandet för kunden. Nätverken samlar och marknadsför 
företag under ett gemensamt namn på bland annat webbportaler och i broschyrer. Att man 
inom nätverket, och även mellan nätverk, samarbetar och lär sig av varandra och om varandra 
ger möjlighet att bland annat, som Boman påpekar, rekommendera varandra till besökaren. 
Detta fokus på kunden, underlättar besökarens vistelse och gör besökaren positiv till 
destinationen.  
 
Vi kan dock, liksom respondenterna, även se att det stora antalet parallella nätverk som finns 
på destinationen, och den bild av Gotland nätverken projicerar, kan vara förvirrande för 
kunden och ge en splittrad bild av destinationen. Det faktum att antalet portaler på Internet 
som marknadsför destinationen Gotland och antalet broschyrer kunden har att tillgå är högt, 
kan skapa förvirring i sökandet av relevant information för besökaren. Vissa nätverk som i 
huvudsak har interna syften kan i vissa fall misstolkas av besökaren. För att åtgärda eller 
minska denna förvirring, anser Boman, att det bästa vore om alla nätverk samlades under en 
gemensam portal. Ett stöd för Bomans tankar finns i teorin som säger att man kan se på 
destinationen som ett nätverk av aktörer som tillsammans verkar på destinationen. Ett nätverk 
där aktörerna delar ett gemensamt intresse av att locka turister till destinationen. Vi anser att 
en samverkan i en gemensam portal där alla turistrelaterade nätverk är samlade, skulle kunna 
skapa en sammanhållen turistprodukt.  

8.3 Destinationsmarknadsföring 
Jackson och Murphy (2002) påpekar att varje turistdestination är ett agglomerat av företag 
som var och en har olika agendor och prioriteringar; vilket gör destinationen till en svår 
industri att koordinera, leda och marknadsföra gemensamt. Denna svårighet kan, enligt 
Thorell, hanteras av nätverken, vilket kan ha stor betydelse för destinationen, då 
marknadsföring är ett bra område för gemensamma aktioner och samarbete mellan företag. 
von Friedrichs Grängsjö (2003) uttrycker att destinationsmarknadsföring kräver engagemang 
från flera aktörer, men Larsson och Thorell menar att den förståelsen inte finns hos alla, då 
största delen av företags marknadsföringsbudget läggs på marknadsföring lokalt mot turisten 
när den redan befinner sig på destinationen. Thorell anser att fler bör inse värdet av att 
marknadsföra sitt företag utanför Gotland och också engagera sig i att lägga pengar i 
gemensam pott för att marknadsföra destinationen.  
 
Respondenterna i empirin lyfter fram att gemensam marknadsföring är en viktig 
framgångsfaktor för destinationen och bland annat Larsson från Bo vid havet och Gotlands 
attraktioner anser att en gemensam marknadsföring blir mer konkret och tematisk och därmed 
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gynnar destinationen. Detta kan liknas med Frisks (2003) tankar kring att det som gynnar 
destinationen bäst är samarbete aktörerna emellan mot ett gemensamt utsatt mål. I empirin 
påpekas det hur mycket större marknadsföringens genomslagskraft blir med gemensamma 
resurser. Marknadsföring av destinationen som en helhet gynnar, inte bara turismaktörer, utan 
även andra aktörer på marknaden, inklusive den offentliga sektorn. Det ligger därmed i allas 
intresse att turister kommer till Gotland, och Thorell anser att fler borde inse värdet av att 
marknadsföra sig utanför Gotland och verka för samma sak. 
 
I teorin påpekas att det krävs gemensamma resurser och samarbete mellan de individuella 
aktörerna på destinationen, för att marknadsföringen av destinationen ska bli effektiv och 
framgångsrik. De studerade nätverken arbetar med att samordna medlemmarnas resurser för 
att gemensamt marknadsföra nätverkets aktörer och på så vis marknadsför turistprodukterna 
som finns representerade i nätverket. De representerar därmed en del av det totala turistiska 
utbudet på destinationen och i och med det utgör de en del av destinationsmarknadsföringen. 
 
Respondenterna uttrycker en vilja av att marknadsföra destinationen, och flertalet 
respondenter lyfter destinationsmarknadsföringen som viktigare än marknadsföringen av det 
enskilda företaget. Här finns dock en problematik, då inte alla medlemmar i ett nätverk ser 
den egna nyttan med att marknadsföra destinationen. Denna problematik diskuterar von 
Friedrichs Grängsjö (2001) och menar att det beror på att det finns olika värdegrunder: ”att 
tjäna destinationen” eller ”att tjäna på destinationen”. Detta synsätt påverkar aktörernas 
engagemang och empirin visar att båda synsätten förekommer och är svåra att särskilja. Det är 
svårt att säga att nätverken endast gör det ena eller det andra, då turistrelaterade verksamheter 
tjänar på destinationens utbud av natur, kultur och historia. Majoriteten av nätverken ser dock 
till destinationens bästa och därmed ”tjänar Gotland” genom att engagera sig i 
destinationsmarknadsföringen. 
 
Marknadsrådet som har marknadsföringen av destinationen som främsta fokus upplever att de 
genom samverkan med andra nätverk har möjlighet att ta del av de lokala nätverkens 
aktiviteter och marknadsföra dessa som en del av destinationens utbud. Samverkan genererar 
även möjligheter för Marknadsrådet att föra vidare globala trender som uppmärksammats till 
de lokala nätverken. Destination Gotland, och Marknadsrådet synkroniserar sina 
marknadsföringskampanjer. Fyall et al (2006) menar att detta sätt att effektivt samarbeta, 
bidrar till förbättrade kampanjer mot potentiella besökare och leder till bättre planering av 
marknadsföringen. Samarbetet mellan Destination Gotland och Marknadsrådet bidrar till att 
förbättra marknadsföringen av destinationen och på så sätt förstärks varumärket Gotland. Att 
som enskilt nätverk marknadsföra destinationen kan vara problematiskt, så därför kan 
samverkan mellan nätverk utveckla och förbättra destinationsmarknadsföringen. Vi har 
uppfattat att det finns ett uttalat behov av att samordna alla de olika nätverkens 
marknadsföring, genom en gemensam portal, för att på så sätt förbättra marknadsföringen av 
destinationen. 

8.4 Effekter av samverkan  

8.4.1 Destinationsfrämjande 

Scott et al (2008) påpekar att kunskapsutbyte inte generar tillväxt utan att det handlar om att 
införliva kunskapen i produkter och tjänster. Empirin visar att samverkan i nätverk bidrar till 
att medlemmarna inom nätverket kan lägga mer fokus på den egna verksamheten och 
bemötandet av kunden. Detta stöds även av teorin som säger att nätverk kan spela en 
betydande roll då de underlättar tillgång till kunskap, resurser, marknader och teknologier. 
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Wallentin tror att samarbete mellan nätverk skapar större värde för kunden genom att 
nätverket breddar utbudet och på så sätt kan kunden tas emot bättre.  
 
Scott et al (2008) påpekar att i och med turismnäringens flyttade fokus från natur och kultur 
till service, i det nya kunskapssamhället, är mottagandet av besökaren av avgörande betydelse 
för destinationen. Det är, som Wallentin och Numelin påpekar, viktigt att kunna ta hand om 
besökaren och att på så sätt kunna hålla denne kvar längre tid på destinationen och helst inom 
nätverket. Detta kundfokus kan vi se gynnar destinationen då positiva besökare blir 
återkommande besökare och samtidigt verkar som ambassadörer för destinationen. Som 
Thorell uttrycker det: ”det som är till nytta för kunden är till nytta för destinationen”.  
 
Att nätverk representerar olika intressegrupper innebär att nätverken har olika mål och syften. 
Till exempel har Bo vid havet interna intressen av främst resursutbyte medan Goda Gotland 
har intresse av att framhäva destinationens bästa och på så vis kvalitetsstämpla destinationen 
och dess produkter. Respondenterna upplever att företagen i ett nätverk, i större utsträckning, 
kan koncentrera sig på sin produkt och göra det de är bra på med rimliga kostnader. Genom 
detta förbättrar de turistrelaterade nätverken det turistiska utbudet, och fyra av de sju 
studerade nätverken verkar aktivt för en kvalitetssäkring av sina produkter. Ett exempel är 
nätverket Hovleden, som trycker på att deras medlemmar ska ha rätt tillstånd för sin 
verksamhet och att de ska vara seriösa. Vi ser här att nätverken har en betydande roll i 
kvalitetssäkringen av det sammanhållna turistiska utbudet och därmed även av den 
sammanhållna turistprodukten.  
 
I och med att människor idag, i allt större utsträckning, förflyttar sig ökar konkurrensen om 
turisterna mellan destinationer, menar Bohlin och Elbe (2007); även om Scott et al (2008) 
menar att den inte är så hård som den skulle kunna vara. När konkurrensen hårdnar anser 
Scott et al att den destination som sitter på mest kunskap kommer att vara den som är mest 
konkurrenskraftig. För att destinationen ska kunna konkurrera globalt, bli framgångsrik och 
generera kunskap, är alltså samverkan mellan företag, institutioner och myndigheter 
nödvändigt. Vi kan se att de turistrelaterade nätverken på Gotland har som gemensam roll att 
öppna upp ön för besökare på alla säsonger och verka för att skapa ett konkurrenskraftigt 
resmål. Som Thorell uttrycker det: ”Gotland är inte ett självspelande piano”. Larsson menar 
på att det är nätverken som sitter på reseanledningen och att det är nätverken som har 
möjlighet att erbjuda nya produkter på nya säsonger till nya målgrupper. 

8.4.2 Varumärkesbyggnad 

Marzano (2008) pekar på nätverkens förmåga att lyfta olika turismaktörers värderingar och 
agendor, vid skapandet av destinationens varumärke. Marzano menar att nätverken har en 
viktig roll i koordinationen av olika aktörers skilda viljor när det kommer till 
destinationsmarknadsföring. I empirin ser vi hur nätverken påverkar destinationens varumärke 
då de projicerar olika bilder av Gotland. Till exempel kan vi se att Goda Gotland med syftet 
att tydliggöra Gotland som en ”magisk primör- och delikatessö”, bidrar till att skapa bilden av 
Gotland som en destination besökaren kan förknippa med matupplevelser. Gotlands 
attraktioner projicerar en annan bild av Gotland: det genuina. Detta nätverk består av företag 
som i många fall sitter på själva reseanledningen hos kunden, det vill säga besöksmålen på 
destinationen. De hjälper därmed till att skapa det genuina i varumärket Gotland. Dessa två 
nätverk ser vi har en viss makt i varumärkesbyggandet vilket får stöd av Marzano (2008) som 
menar att det är nätverken som har makten över varumärkesbyggandet av en destination.  
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Vi kan också se att samverkan förstärker varumärket vid lansering av kampanjer, då 
Marknadsrådet lanserar sina kampanjer för att locka turister till Gotland koordineras med 
Destination Gotlands kampanjer. Detta görs för att Gotland som destination ska få större 
genomslagskraft. Att Goda Gotland säljer gotländska produkter i ambassadörsbutiker i 
Stockholm gynnar såväl producenterna som destinationen och förstärker även dess 
varumärke. Dessa två exempel visar tydligt på hur betydande nätverk är för turismen och 
destinationens varumärke.  
 

9. Slutsats  
För fungerande och effektiva nätverk krävs det att det finns tydliga syften och mål och att 
medlemmarna känner att de tjänar på att samverka. Relationerna mellan de olika 
turismaktörerna på en destination blir en av de viktigaste delarna inom utvecklingen av 
turismen, och samverkan mellan aktörerna är det som gynnar destinationen bäst. De studerade 
nätverken som undersökningen bygger på har betydelse för destinationen Gotland ur flera 
avseenden. Nätverken bidrar till att förbättra turistprodukterna genom bland annat 
kunskapsutbyte och kvalitetssäkring. I nätverken kan turismaktörerna utbyta erfarenheter och 
samla resurser och på så vis kan de förbättra produkterna. Vi ser att nätverken, var för sig, i 
stor utsträckning ser till destinationens bästa och bidra till att skapa en mer sammanhållen 
turistprodukt. Några av nätverken samverkar med andra nätverk och över branschgränser, 
vilket främjar såväl besökare som turismaktörers lönsamhet och destinationens 
konkurrenskraft.  
 
Nätverk bidrar även, i viss mån, till samhällsutveckling, bland annat utvecklingen av 
landsbygden, då nätverken skapar förutsättningar för att kompletterande verksamheter 
förbättrar det turistiska utbudet kan starta. Dessutom visar studien att flera av nätverken har 
förmågan att skapa nya säsonger och locka nya målgrupper, då deras utbud inte är bundet till 
en specifik årstid.  
 
Vi kan konstatera att nätverken har en stor roll i att höja destinationens varumärke. Genom att 
samverka kan turismaktörerna bland annat synas under ett gemensamt namn samt genomföra 
större marknadsföringsaktiviteter vilket ger en mer samlad bild av Gotland och destinationens 
utbud. Flertalet av de studerade nätverken bidrar, i stor grad, till att höja turistdestinationen 
Gotland, genom att öka värdet för besökaren både innan och under vistelsen på destinationen.  
 
Ett problem som diskuterats är det stora antalet nätverk som finns på Gotland. Det har 
framkommit att många nätverk kan förvirra besökaren och även splittra destinationen. Trots 
denna upplevda förvirring ser vi även att nätverken bidrar till att minska denna förvirring 
genom att flera aktörer marknadsför sig under ett gemensamt namn, exempelvis som Goda 
Gotland och Gotlands Attraktioner gör. Vi menar också att antalet nätverk inte alltid är något 
negativt, då fler bilder av Gotland kommuniceras ut lockar detta fler målgrupper till 
destinationen. Destinationen skulle dock kunna gynnas av att nätverken går samman under en 
portal och att man på den portalen visar hela destinationens utbud; den sammanhållna 
turistprodukten.   
 
Sammantaget kan vi se att majoriteten av de studerade nätverken ”tjänar Gotland”, det vill 
säga, de arbetar med destinationsfrämjande aktiviteter; gemensam marknadsföring, skapandet 
av nya säsonger, landsbygdsutveckling, höjande av varumärket Gotland och kvalitetssäkring 
av destinationen och dess utbud. 
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10. Reflektion 
I denna studie har intresset legat på turism och nätverk vilket lett till ett fokus på 
turistrelaterade nätverks betydelse för en turistdestination. När vi tog oss an begreppet 
turistrelaterat fann vi en svårighet med teoretiska begrepp, då forskare ibland definierar dessa 
olika. I teoriavsnittet säger en källa att turistrelaterade företag är de som är beroende av 
turisten från 5 till 25 procent, medan en annan källa säger att procentsatsen ligger från 10 upp 
till 90 procent. Eftersom turismen utgör en så stor del av det gotländska näringslivet, anser vi 
att det är svårt att se att något företag, på längre sikt, skulle vara helt oberoende av turisten. Vi 
har dock fått uppfattningen av att alla aktörer på destinationen inte upplever sig vara en del av 
det turistiska utbudet. Vi upplever att det, på en geografiskt avskild turistdestination som 
Gotland, är svårt att avgöra eller benämna de företag som inte, till någon grad, är 
turistrelaterade. Vilken framgång skulle då inte en destination uppnå om alla aktörer insåg sin 
del i destinationen och engagerade sig i den gemensamma destinationsmarknadsföringen, för 
att tillsammans generera fler kunder?  
 
Vi hade en förhoppning om att företrädarna för det stora antalet nätverk som identifierades, 
skulle visa intresse för vår studie och ställa upp på att bli intervjuade. Ett stort antal intervjuer 
skulle ge oss ett betydande empiriskt underlag och vara av vikt för uppsatsens resultat och 
slutsats. Då studien endast grundar sig på 7 av de 21 identifierade nätverken bör vi alltså fråga 
oss om studiens resultat sett annorlunda ut med ett större antal respondenter. Hade resultatet 
blivit annorlunda om andra nätverk, som exempelvis Produkt Gotland, Gotland Convention 
Bureau, Konferens Gotland och Explore Gotland, hade medverkat? Vi menar att mer 
generella slutsatser hade kunnat dras med en större empirisk grund. Dock ser vi att studien har 
gett en god inblick i de turistrelaterade nätverkens betydelse för destinationen.  
 
Innan vi påbörjade studien upplevde vi en förvirring kring alla dessa nätverk på Gotland. Vi 
hade svårt att särskilja de olika nätverken och förstå deras syfte och funktion. Vad skiljde 
egentligen Goda Gotland från Kulinariska Gotland och Matön Gotland? Vissa nätverk förstod 
vi, vid informationssökning via deras hemsidor, hade någon form av paraplyfunktion. Så är 
det i fallet med Goda Gotland, där nätverket består av flera nätverk. Vi insåg även att ett 
nätverk som ingår i Goda Gotland, hade en paraplyfunktion inom ett annat område, som i 
fallet med Produkt Gotland. Förvirringen vi upplevde kring de olika nätverken, stimulerade 
oss till att försöka bena ut de olika nätverkens syfte och undersöka vilken betydelse de har för 
destinationen. Genom att genomföra denna studie har vi fått en djupare kunskap om de 
studerade nätverkens syfte och betydelse, och även en bättre uppfattning om de övriga 
identifierade turistrelaterade nätverken.   
 
Innan inledandet av intervjuerna hade vi vissa förutfattade meningar om studiens resultat. Vi 
antog att resultatet skulle visa att nätverken främst fyller en intern nytta, att de genererar ett 
internt utbyte medlemmarna emellan i form av erfarenhets- och kunskapsutbyte. Vi antog 
även att gemensam marknadsföring var huvudorsaken till denna samverkan. Det vi däremot 
inte förväntade oss var att nätverken medvetet arbetar med destinationsfrämjande aktioner, 
som till exempel stärkandet av varumärket Gotland, kvalitetssäkring av det turistiska utbudet 
och destinationen som sammanhållen turistprodukt.  
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10.1 Vidare studier 
I denna studie har vi valt att bortse från köpmannaföreningar och många andra nätverk som vi 
ser egentligen borde uppfattas som turistrelaterade. Därför skulle det vara intressant att göra 
en kartläggning över samtliga nätverk som existerar på Gotland, utan turistrelaterad koppling, 
och därefter studera nätverks betydelse för turistdestinationen.  
 
Det skulle även vara intressant att se till individen som verkar inom ett nätverk. Det för att 
studera hur individen ser på nätverket och dess betydelse för destinationen, samt individens 
egen roll i arbetet med destinationens image och marknadsföring. Intressant vore även att se 
till individens roll i det vi ser som den sammanhållna turistprodukten.  
 
För att få en vidare syn och uppfattning kring arbetet med att skapa en sammanhållen 
turistprodukt hade det varit intressant att undersöka turismorganisationens roll i detta. Här 
kunde Gotlands Turistförening ha undersökts för att få en inblick i hur de arbetar med 
destinationsmarknadsföring och med att förmedla en bild av Gotland som turistdestination.  
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12. Bilagor 

12.1 Intervjumall 
 

• Fråga respondent om tillåtelse att använda bandspelare under intervjun. 
• Informera om att vi mailar vår tolkning av intervjusvaren för verifiering. 
• Informera om vårt intresse av nätverkens koppling till destinationen. 
• Fråga om vi får referera till dem och till nätverket i uppsatsen. 

 
Hur skulle du beskriva nätverket? 
Inom vilken bransch verkar ert nätverk? 
Antal medlemmar? 
Vilken är din roll i nätverket? 
Varför nätverka? 
Vad är nätverkets syfte? 
Har ni något övergripande mål med nätverket? 
Om du skulle skilja på orden nätverk och samverkan, vad tänker du på då? 
 
Hur ser du på destinationens förutsättningar för nätverkande? 
Tror du nätverken har betydelse för turistdestinationen? 
Hur ser du på nätverkets roll för destinationens image och Gotland varumärke? 
 
Hur ser du på nätverkens roll gentemot en turistdestination? 
Vad är kopplingen mellan destinationen och nätverken? 
 
Finns det något mer du skulle vilja tillägga? 
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