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Turismutveckling - en studie ur foretagsledningens 

perspektiv 

Studien behandlar turismutveckling i sma foretag i perifera regioner. 
Valet av forskningsproblem harleds fran forestallningen om turismnarin

gen som en ny och livskraftig naringsgren. I arbetets inledning foretogs ett 

antal forstudier och intervjuer med foretradare for branschen jamte 
experter i Skottland, Schweiz, Finland och Sverige. Forstudierna indikerade 

behovet av ledare, av entreprenorer samt pa kravet att utveck!a !ednings

metoder avsedda for turismforetagare. 

Valet av ett foretagsekonomiskt perspektiv och en strategisk inriktning 

inom detta utgor ocksa ett resultat av de indikationer som forstudierna 

markerade. Studiens syfte avgransades och bestamdes till att: beskriva hur 

framgangsrika foretagsledare i sma turistforetag i perifera regioner arbe

tar. I forstudiefasen identifierades fyra huvudbegrepp. Dessa fordjupades 

och utvecklades i litteraturstudien. Genom fallstudier i Skottland och 

Finland studerades sedan ett antal framgangsrika turistsatsningar. Utifran 

litteraturstudien och fallstudierna skapas darefter en beskrivande och 
forklarande model!. Denna har som syfte att illustrera ledarens arbetsom

raden och verktyg. Modellen utgor ocksa underlag for efterfoljande analys

diskussioner samt utgangspunkt for implikationer som avslutningsvis 

beskrivs. 

Analys i form av framgangsteser och implikationer ingar i studiens 
resultat. lmplikationerna utgors av bl a rad till branschfolk och foretagare 

inom sektorn pa for dem strategiskt viktiga omraden. I implikationerna 

ingar ocksa uppslag till fortsatt forskning. 
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ABSTRACT 

Licentiate thesis: DEVELOPMENT OF TOURISM - 
A study from the management's point of view 

The study deals with development of tourism in small companies in 
periphery regions. The choice of research problem is derived from the 
concept that tourism is a new and dynamic line of business. 

In the beginning some initial studies and interviews with tourist 
entrepreneurs and tourist experts were made in Scotland, Switzerland, 
Finland and Sweden. These studies indicated the need for leaders, for 
entrepreneurs and the development of methods and tools to be utilized. 

The initial studies also indicated the need for a study based on a business 
approach focused on strategic management. The purpose of the study was 
defined and designed as a description of how successful entrepreneurs in 
small companies in periphery regions work. During the initial work four 
main concepts were identified. They have been studied carefully and 
developed by literature studies. 

In Scotland and Finland some successful enterprises have been studied 
by case studies. Based on the studies of literature and the cases a 
descriptive and explanatory model was built up in order to illustrate the 
tools and and fields of work of an entrepreneur. The model is also the base 
for the analytical discussions and the implications given in the end. 

The analyses of the hypotheses about success and the implications are 
part of the results of the study. The implications consist of e.g. advice 
to entrepreneurs and to other people working in this line of business on 
fields which have a strategic importance. They also include suggestions 
for further research. 
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-Long distances - transports 
-Small Business 
-Periphery regions © Jouko Järvinen 1988 



FÖRORD 

Denna uppsats utgör  dokumentering av en  läng  forsknings-  och inlärnings-
process för  den  undertecknade.  

Trots att ansvaret för  den  är helt och hållet mitt, är det mänga som vid 
olika sammanhang  har  bidragit till dess genomförande.  De  ska  ha  ett stort  
tack  ! Av dessa människor vill  jag  av praktiska skäl nämna endast två vid 
namn:  Professor  Sten Söderman,  min  handledare och inspiratör som redan 
från början  har  varit med att bygga upp detta arbete.  T f prof Bo  Lemar, 
även han  min  handledare, som alltid  har  ansträngt sig för att läsa  de  
mänga utkasten till uppsatsen och komma med konstruktiva synpunkter.  

En  stor insats  har  även gjorts såväl av mina forskarkollegor vid institu-
tionen som av  dem  utanför, som vid olika seminarier och sammankomster  
har  bidragit med  "positiv  kritik" och förbättringsförslag. 

Ett  tack  vill  jag  också rikta till  de  mänga  praktiker  i olika turistföretag 
och  -organisationer  i flera länder,  som har  bidragit till förståelsen  av  
problematiken, komplexiteten, dynamiken och möjligheterna i denna 
expanderande näring. I första  hand  är  det  företagsledarna i praktikfalls-
företagen  som  generöst  har  ställt upp  vid  ett  flertal  tillfällen, även  under 
perioder,  dä  de haft  "fullt upp"  med  sitt  eget  företagande. 

Slutligen är det  min  förhoppning att föreliggande uppsats kan ge id6r och 
impulser såväl till turistföretagare, som andra som är intresserade av 
ämnet. 

Luleå i april 1988 

Jouko Järvinen 
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Licentiatuppsats 	"Turismutveckling -  en  studie ur företagsledningens 
perspektiv"  

Kapitel 1 INLEDNING  

Denna uppsats  beskriver  utvecklingsproblematik i turistföretag  ur  före- 
tagsledningens  perspektiv. 	Det  centrala budskapet är att  en  skicklig 
företagsledning är nödvändig för att turistföretag ska uppnå  god  och  
bestående  lönsamhet och framgäng. Några skilda  drag  i framgångsrika 
sådana företag  belyses  i  tre  stycken praktikfall.  En  för oss viktig  ambition  
är att därefter ge några "goda räd" utifrån  de  erfarenheter  som vi har  
samlat  pä  oss  under studiens  gäng. Detta  sker  i uppsatsens sista  kapitel 
(kapitel 7)  utifrån  de  analyspunkter, "framgångsteser"  som  presenteras i  
kapitlet  före.  

1.1 	Problemområde turismutveckling 

Turismen har under de  senaste årtiondena ökat  kraftigt både  internatio-
nellt och i  Sverige.  Denna expansion  har  varit relaterad till stora investe-
ringar  pä  olika  typer av  anläggningar och  projekt.  Investeringar  har  gjorts  
både av  privata företag och  av  samhället, i  det  senare  fallet  främst  av  
kommunerna. Trots  den  kraftiga ökningen i antalet anläggningar och  turis-
ter  präglas turismnäringen  av  ekonomiska  problem.  Företagsekonomiskt 
sett  har det  varit svårt, i synnerhet för kommunerna, att  få  verksamheten 
att ge  god  lönsamhet  (SIND 1986: 5,  ss  5, 24, 66-69,  Turismutveckling  
1982: 8, s 20). "Enligt en  färsk undersökning från Svenska kommunförbun-
det och högskolan i Östersund kostade  1984 driften 280  milj kr medan 
intäkterna bara  blev 120  milj kr. Dessutom investerades  270  milj kr.  Dä  är 
inte småbåtshamnar, skidbackar och  friluftsbad  medräknade" (DN  85-06-
02). 

Det  finns naturligtvis flera förklaringar till lönsamhetsproblemen. 
Säsongsberoendet är ett  av dem  (Manning &Powers,  1984 s 25.  Områden  
med en  säsong,  vinter eller  sommar,  har  generellt lägre lönsamhet än 
områden  som har  två säsonger  eller året  runt turism  (SIND, 1986, s 68, se  
även Turismutveckling  1982:8, s16). Dominansen av tre  stora hotellkedjor 
i  Sverige ger  sämre förutsättningar för  de små  och medelstora företagen  
(SIND, s 69). De små  och medelstora hotellen  (mindre  än  51  anställda)  har  
svårt att nä tillräcklig lönsamhet (ibid,  s 24).  Dessa företag,  inklusive 
camping,  stugbyar och vandrarhem utgjorde  98,8  cYo  av  alla företag i 
branschen  (SOB  1988:7, s 9).  



Den  kraftiga utbyggnaden av bäddkapacitet som  har  pågått  under de  
senaste åren skapar överkapacitet i boende och försämrar lönsamheten 
speciellt för företag i perifera områden (Turismutveckling  1982:8, s 14).  
För företag i centrala regioner  har  det varit lättare att tillgodogöra sig  
den  växande och lönsamma konferensmarknaden (ibid).  De  stora investerin-
garna på boende och  diverse  aktivitetsanläggningar medför stora kapital-
kostnader (ibid,  s 21).  Lågt kapacitetsutnyttjande tillsammans med dyrare 
investeringskostnader i perifera områden orsakar dålig lönsamhet för 
flertalet företag. Lönsamheten är också beroende av vem som leder företa-
get. Företagsledarens branschkunskaper och ekonomiskt kunnande är fakto-
rer som ofta är avgörande för företagets lönsamhet (ibid,  s 18).  

Varför är turismen, trots  den  dåliga lönsamheten i företagen och andra  
problem en  näring som intresserar både privatpersoner och samhällsrep-
resentanter. Vi försöker i det följande resonemanget ge några svar på 
frågan. Turismen ses såväl i  Sverige  som internationellt som  en  näring 
med goda möjligheter till tillväxt, intäktsgenerering (innefattande även 
turismexport), ökad sysselsättning (Sveriges Turistråd,  rapport 1984:1, s 
1, 14).  Från samhällets sida ses turismen som  en  kompletterande näring 
till mänga traditionellt dominerande,  men  i dag stagnerande näringar som  
t ex  jordbruk, skogsbruk, gruv- och stålindustri. 	Detta är speciellt 
påtagligt i perifera regioner som i  de  flesta  fall  har  svårt att utveckla  den  
typen av industrier och tjänster, vilka i centrala regioner står för  en  stor  
del  av sysselsättningen, dvs högteknologi,  data, bank  och  diverse  
serviceinrättningar. För mänga perifera områden/regioner såväl i  Sverige  
som i andra länder tenderar förväntningarna på turism som  en  ny och 
livskraftig basnäring att bli stora. Detta  visas  i 	ett flertal  studier,  
framförallt om  de  varma perifera länderna i Karibien, i  Afrika,  i Mexiko  
(se  bl  a  Mathieson &  Wall  1982, s 35-44, de  Kadt  1979, s34-37, 101-103  
och Bryden  1973,  ss  20-21).  För  de  flesta områdena är dock problemen i 
samband med investeringar och satsningar på turism mänga; kundunder-
laget på närmarknaden är litet och dessa kunder är sällan köpstarka, 
resurserna för investeringar i området är små, det finns endast ett fåtal 
företag och driftiga företagare / eldsjälar som kan generera nya 
affärsverksamheter och företag. På grund av avvikande befolkningsunder-
lag (Messerli  1984, s 22)  är också infrastrukturen ofta svag. 



Vi har  i  det  ovanstående identifierat några, främst ekonomiska problem-
områden i perifera regioner/områden.  Situationen  för utveckling  av  dessa 
underutvecklade områden är  komplex.  Samtidigt som  perifera områden  just  
genom deras närhet till  naturen kan  erbjuda attraktiva  produkter  i  form av  
lugn och  ro,  vidmarkskänsla, exotik osv,  sä  saknar  de  oftast  resurser  
(människor och  kapital)  att själv, utan stöd utifrån (främst frän  staten),  
genomföra  mer  omfattande utvecklingsprojekt.  Vår  aysikt  med resten av  
detta  kapitel  är att välja  en forskningsansats  och presentera några 
centrala problemområden  som  denna  studie  fokuseras mot.  De  inledande 
sidorna  har  beskrivit några  mer  allmänna problemställningar, sett  ur  
turistekonomiskt  perspektiv,  i perifera områden.  Vi  ska  nu  i nästa aysnitt, 
i förstudierna, beskriva värt inträde  pä  området  turism/turismutveckling.  

Med begreppet turismutveckling ayser vi i studien främst  en  kvalitativ 
tillväxt och utveckling i turismbranschen och turistföretagen. Vi ser  den  
kvalitativa utvecklingsprocessen viktigare än  den  kvantitativa (masstu-
rism som baserar sig på mänga besökare).  Den  kvalitativa utvecklingen och  
den  kvantitativa utvecklingen är enligt vår bedömning inte i direkt 
konflikt med varandra.  Den  kvalitativa utvecklingen leder i regel till 
kvantitativ utveckling, tillväxt,  men  med ett kvalitativt innehåll i  (se  bl  a  
Normann  1975, s 18).  



1.2  FÖRSTUDIER 

Värt intresse för turism och turismutveckling  som forskningsområde  
väcktes genom att  vi under en  läng  tid har  kunnat observera  den  omfattan-

de  turismen  i mänga länders perifera områden. Detta  har  skett genom resor 
och genom att författaren största  delen av  sitt  liv har  bott utanför  Sveri-

ge.  Dä  utvecklingsmöjligheterna i norra  Sveriges  perifera områden  enligt 
vår  bedömning  var  lika  bra,  stimulerades  vi  att ta  itu med den  föreliggan-
de  studien.  

I  studiens  initialskede,  med  början  pä  sommaren  1984,  genomfördes några 
förstudier i  Sverige, Finland, Storbritannien  och  Schweiz.  I samband  med  

ett  antal  expertintervjuer och annan datainsamling identifierades  det  ett  
antal  frågeställningar  som  berörde flera områden inom turism. Från  dem  
fick  vi  fram fyra ord/begrepp  som  frågeställningarna  mest intensivt  
kretsade kring. Dessa begrepp  ligger som grund  för  studiens  teoretiska 
resonemang, "teoretiska utgångspunkter"  (se kapitel 2). Vi  diskuterar här 
fortsättningsvis några  av  dessa  aspekter som  framkommit  under  datain-
samlingen i förstudierna. 

I Skottland betonades entreprenörens  roll  i företaget och  en  viss affärs-
mässighet. Bakom framgångsrika företag finns det i regel  en  stark  och 
driftig individ. Denna individ framställdes som mest värdefull  under  
verksamhetens etableringsfas. Entreprenören ansågs göra stor nytta även 
vid företagens utvecklings- och tillväxtfaser  samt  vid framtagning och 
utvecklandet av nya produkter. Från intervjuerna framgick också att många 
företagare  har  dåliga kunskaper om företagsledandet. Att driva turistföre-
tag framgångsrikt kräver kunnande  samt  personella och ekonomiska 
resurser.  Den  affärsmässiga aspekten av turistföretagandet betonades 
starkt, turismnäringen  har  allt mer övergått frän att vara  en  "hobbybeto-
nad" verksamhet vid sidan om  en  heltidssysselsättning till att bli  en  
kompetens- och resurskrävande näring, jämförbar med andra branscher och 
näringsgrenar. Det framhölls också att framgångsrika företag ofta är goda 
innovatörer som  har  kännedom om  sin  marknad och dess olika delfunktio-
ner. Det ansågs vidare som mycket viktigt att kundens behov verkligen får 
bestämma företagets inriktning. Företagen ska inte administrera fram 
utvecklingen, inte  heller  försöka anpassa kunden till produkten utan 
tvärtom. 
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Slutsatser frän intervjuerna, speciellt i  Finland men  även i Skottland och  
Sverige,  tydde  pä  att samverkan  hade en stor  betydelse för vissa turist-
områden och företagen i  dem.  Särskilt framträdande  var  detta när  de  geo-
grafiska aystånden mellan företagen och marknaden  var  länga. Samverkan 
ansågs ge  en  bättre och billigare  totalprodukt. Det  vanligaste sättet att 
samarbeta  var  i marknadsföringen. Att ä andra sidan fördela marknadsfö-
ringskostnaderna rättvist  på de  deltagande företagen ansågs vara ett  av de  
allra största problemen. Rädslan för att andra vinner  mer  pä  samarbetet  
samt  avundsjukan gentemot  dem som  ansågs göra  de  största förtjänsterna  
eller  fä  de  största fördelarna orsakade ibland  hinder  för  etablering av  
samverkansrelationer. Utebliven samverkan orsakade ökade marknads-
föringskostnader för företagen och bl  a  förvirring för kunderna  som ville 
komma  till  turistområdet  och  var  tvungna att leta  information  från ett  
stort antal  broschyrer och annonser. 

I  Finland  och Skottland betonade  man  välfungerande  transporters  betydelse 
för  minimering av  nackdelar  med  länga fysiska avstånd mellan marknads-
områdena och  de  perifera turistområdena.  De  abstrakta värdena, exotik, 
gamla  kulturer  typ samekultur, tystnaden i  naturen,  enkelheten i vardags-
miljön osv ansågs uppväga  de  negativa effekterna  av  länga aystånd.  Men 
samtidigt  sägs länga avstånd  av de  intervjuade  som  dock förutsättning för 
att kunna skapa abstrakta värden.  Vi  säg  också  under  förstudiefasen 
exempel  pä  att  transporter  i några  fall  fungerade  som turistattraktion.  I  
Sverige var  Inlandsbanan ett exempel  pä  detta, i  Norge  används turbåtarna  
längs  kusten,  "Hurtigruten", under  sommarhalvåret till övervägande  delen 
av turister.  I Skottland är tågresorna  med  gamla ånglok  en  etablerad  
turistattraktion.  

För att klargöra utgångspunkter för studien, i detta  fall  val av 
forskningsperspektiv ska vi  nu  presentera några aspekter ur  den  
existerande turismforskningen. 
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1.3  NÅGRA  DRAG  I  DEN  EXISTERANDE TURISMFORSKNINGEN 

Turism är ett  område som  direkt  eller  indirekt  berör mänga områden och  
aspekter  i människornas  liv  och levnadsmiljö. Jafari och  Ritchie  anger  
följande huvudområden där  studier  och  forskning om  turism  har  bedrivits; 
ekonomi,  sociologi, psykologi, geografi  och  antropologi  (Jafari &  Ritchie  
1981,  ss  20-23).  

Olika turismforskare  har, sedan  1930-talet  då  turismforskningen startade 
i större  skala, haft  väsentligt skilda uppfattningar  om  begreppet turism-
utveckling; dess innebörd, betydelse och påverkan. Geograferna  var de som 
mer  systematiskt och vetenskapligt först intresserade  sig  för  turismen  
och dess utveckling. Deras intresse koncentrerade  sig  i första  hand  på 
turismens  markanvändning och  de  ekonomiska effekterna  som  näringen  har 
på regional basis (se  Pearce  1981 s, 1). Konsekvenser  för ekonomin och 
speciellt  då  för sysselsättningen  har sedan  dess beskrivits i ett  stort 
antal rapporter  och böcker  (se  bl  a Mathiesen  &  Wall  1982,ss  41  ).  Mathie-
sen  och  Wall  skriver  att  turismens konsekvenser;  ekonomiska, fysiska och 
sociala är komplexa. Författarna poängterar att  de  förväntade ekonomiska 
fördelarna inte  får ges  alltför  stor  betydelse  på de  fysiska (främst ekolo-
giska) och sociala konsekvensernas bekostnad.  De  positiva effekterna; 
bättre betalningsbalans, ökad sysselsättning, utveckling  av infrastruktu- 
ren,  utveckling  av  andra  industrier  och ekonomin i allmänhet är starka  
argument  för  en  exploatering  av  turismnäringen. Stora satsningar  på 
turistdestinationer  och turistanläggningar  ger  dock inga  garantier  för att 
näringen  kan  åstadskomma välstånd för  landets eller  lokalsamhällets 
invånare.  Studier om turismens konsekvenser  för människan, för hennes 
sociala och kulturella omgivning och värden  har under 1970-  och 
1980-talet fått ökad uppmärksamhet.  Forskningen har  i  de  fiesta fall  
koncentrerats till  de  negativa konsekvenserna  (se  bl  a  McIntosh &Gupta  
1977, s 41).  I mänga  fall  pekar dock forskarna  på en rad av turismens  
positiva  effekter, t ex  ökad förståelse för andra  kulturer  och människor, 
bevarandet  av  kulturhistoriska byggnader  samt en ny  renässans för gamla  
traditioner, folklore  och hantverk  (de  Kadt  1979,  ss  14-15). Social-kultu-
rella  konsekvenser har  främst studerats  av sociologer, men  även  av 
kulturgeografer  och  antropologer.  
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Antropologer  har  fördjupat sig i relationer mellan människan, främst 
turisten och  den  fysiska miljön  samt  kulturen i turistregionen. Antropo-
logstudier bedrivs ofta ur regionalekonomiskt perspektiv. 

Konsekvenser  för ekologin och miljön  har  fått ökad  aktualitet  och ökat 
intresse  bland  forskare  det  senaste årtiondet.  Krippendorf  skriver  bl  a  att 
landskapet är  turismens  verkliga råmaterial.  Det  är  både  orsaken till  
turismens  existens och utgör  turismens  ekonomiska  drivkraft  (Krippendorf  
1984, s 429).  Värdregionens  natur  och miljö erbjuder  den attraktion som  
gör att turisterna  kommer  till  området (Mathiesen  &Wall  1982).  Ovanstå-
ende reflektioner  tyder  pä  miljöns betydelse för  turismen.  Naturligtvis är 
inte  all  turism  beroende av  ostörd  natur.  Storstäderna och  de  skapade sk  
man-made  attraktionerna lockar också stora mängder besökare.  Men  för  
den typen av  turism  som lever av en  ostörd miljö är  naturen en  basresurs  
som  inte  får  hårdexploateras.  Turismens  långsiktiga negativa  effekter  pä  
miljön  har  aktualiserats  alit  eftersom stor  åverkan  på  miljön,  som t ex  i 
några stora  destinationer  kring Medelhavet  har  kunnat konstateras.  Längs  
den  spanska kusten finns mänga exempel  pä  skilda  former av  miljöför-
störing  pä  grund av  oplanerad och okontrollerad exploatering.  Turismen 
som under en  läng  tid har  varit betydelsefull för utveckling  av  ekonomin i  

Spanien  och  de  andra medelhavsländerna förstör  pä  lång sikt  de naturre-
surser som har  bidragit till framgängen i dessa områden (Mathieson &  Wall  
1982, s 103). Det  uppstår i mänga  fall  en  intressekonflikt mellan  de  eko-
nomiska och ekologiska värdena.  Det  är svårt att  samtidigt  exploatera  
turismen kraftigt  och bevara  de  immateriella värdena  som  gör  området 
attraktivt  (Krippendorf  1984).  Ovannämnda författare poängterar vikten  av  
att försöka uppnå  en  balans mellan  de  ekonomiska, ekologiska och  social-
kulturella intressena.  

Vi ska  nu  utifrån dessa inledande sidor och speciellt med stöd utifrån  den  
existerande forskningen välja ett perspektiv för studien. 
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1.4  VAL  AV  ETT FORSKNINGSPERSPEKTIV 

Lät oss inledningsvis beskriva ett antal tänkbara perspektiv.  

1.4.1 	Samhällsekonomiskt perspektiv 

Sysselsättningsskäl utgör ett vanligt  argument  för detta perspektiv. 
Turismen skapar sysselsättning inom flera sektorer:  
1. Direkt sysselsättning, som  t ex  arbetstillfällen i hotell, restauranger, 
turistanläggningar, vissa direkta  transporter  och vissa direkt till turister 
riktade affärer  (de  Kadt  1979, s 11). 

2. Indirekt sysselsättning; sysselsättning stimulerad av turism,  t ex  
inkomstmöjligheter för affärer, för producenter av livsmedel, närtrans-
porter osv (Mathiesen &  Wall  1982,  ss  38, 77). 

3. Investeringsrelaterad sysselsättning på grund av investeringar i vägar, 
hotell och turistanläggningar Mathiesen &  Wall  1982, s 77, de  Kadt  1979,  
ss  38-41).  

Turismen ses också ofta som  en  regionalt viktig faktor för sysselsätt-
ningen. Stagnerande basnäringar friställer arbetskraft. Dessa människor 
blir  en  resurs som går att använda i andra näringar,  t ex  inom turism. 

Statens engagemang genom olika  former  av stödinsatser består av stats-
finansiella motiv (exportinkomster från turismen),  regional-  och syssel-
sättningspolitiska motiv och socialpolitiska motiv; rekreation för lokal-
befolkningen och låginkomstgrupper som  en central  målsättning  (SIND-
rapport 1986:5,  ss  3-4).  

Turismen är också  en attraktiv  näring genom att turismen som  en del  av 
servicebranschen är  en  sysselsättningsintensiv näring, 	som dock inte 
generellt sett kräver lika mycket högutbildad  personal  som mänga andra 
näringar (Mathieson &  Wall,  s 43).  Turismen skapar i mänga  fall  syssel-
sättning för  de  grupper av människor som annars kan  ha  svårt att få 
arbete, främst kvinnor och ungdomar  (de  Kadt  1979, s 12).  
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Vidare  kan turismen av  försvarsskäl övervägas. Statsmakterna vill inte 
tillåta att vissa  ur  försvarpolitisk synpunkt strategiska områden blir utan  
fast bebyggelse.  Denna  aspekt belystes vid  ett  seminarium  "Ringar  pä  
vattnet",  vid  Högskolan i Luleå hösten  1986.  I vissa  fall  ser man turismen 
som en central del av den  kommunala verksamheten, bl  a  pä  Gotland  och i  
Åre.  Samhällsekonomiskt  perspektiv belystes  även i  kapitel 1.3. 

1.4.2  Naturvärdens perspektiv 

Turismen ses som ett  hot  mot miljön och naturen. Turismens tillväxt och 
utvidgning begränsas och kontrolleras bl  a  genom nogrann planering frän 
centralt häll. Överexploatering innebär  en  rad olika negativa aspekter för 
miljön och dess naturliga attraktionsvärde. Några av dessa aspekter  har  
angetts av Krippendorf(1984, ss  431-433):  

-Områden med stora anläggningar och omfattande teknisk utrustning; 
hotell, skidliftar osv kan bidra till överexploatering. 

-Områden  med  snabb och oplanerad  urbanisering. Det kan  leda till överbe-
lastning  av  vissa elementära delar  av  infrasrukturen  som t ex  nedsmuts-
ning  pä  grund av  underdimensionerade avloppssystem.  Som  exempel  på  
hälsorisk  pä  grund av  överbelastad infrasruktur  kan  nämnas omfattande 
utsläpp  av  avloppsvatten  vid  badstränderna i  Portugal  i början  pä  1980-
talet. Utsläppen ledde till  en relativt  omfattande  salmonellaepidemi  och  
en  nedgång i  turismen  i  destinationen. 

Butler beskriver  negativa  konsekvenser  pä  den  ursprungliga miljön  med  
hjälp  av en  livscykel  (Butler 1980,  ss  6-9). En  i början  spontan  efterfrågan 
från några enstaka människors sida  leder  till tillväxt  av turismen  och 
sedermera  en  okontrollerad  industrialisering av  näringen. Alltför snabb 
exploatering och konkurrens  med  andra områden  kan  leda till nedgång i  
områdets  populäritet.  De  ursprungliga resurserna,  natur  och  kultur, som 
gjorde området attraktivt  i början förbrukas. 
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1.4.3  Kundperspektiv 

I detta delavsnitt  belyser vi  kundperspektiv. Variationerna i företagens 
utbud och i kundernas efterfrågan är i  princip  obegränsade.  Dock  kan  några 
huvudinriktningar i  dem  identifieras.  Vi  stödjer oss i  det  följande resone-
manget  på  Lundgrens  figur "The  concept of  the  tourist product  and  its 
composition".  Lundgren  har  angett följande  delkomponenter  i turistproduk-
ten;  natur, kultur  och  service  (Lundgren  1982).  Mängden  av respektive 
komponent  varierar från ett turistområde till ett annat.  Kunden  väljer  en 
produkt bestående av en  viss mängd naturupplevelser,  kultur  och  service. 
De  områden där  service  och  kultur  dominerar finns oftast i storstäder. I 
perifera områden dominerar i  regel  naturupplevelserna,  andelen service  
och  kultur  är aysevärt  mindre.  Inom  de  olika kategorierna  av  turistområ-
den  som t ex  storstäder  kan  skillnaderna i  respektive delprodukt  vara 
aysevärda. Vidstående  figur  exemplifierar några turistområden och pro-
duktsammansättningen i  dem. 

Figur 1.1  Några olika turistområden och deras produktsammansättning 
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Norrbotten är ett perifert område med naturen som  en  viktig  del  av total-
produkten. Även  den  gamla samekulturen  samt de  kulturella inslagen i  de  
traditionella näringarna, skogsbruk och gruvnäring utgör centrala delar 
i totalprodukten.  Servicen  utgör  en  stödfunktion för  natur  och kultur. Högt 
kunnade, i  de  företag som svarar för olika  slags service,  förutsätts för att 
totalprodukten ska bli konkurrenskraftig och framgångsrik.  Problematik  
kring ledning av serviceföretag behandlas i kapitel  2.2. 

1.4.4  Företagsekonomiskt perspektiv 

Förstudierna visade att det fanns ett behov av  en  studie med företagseko-
nomisk förankring i turismutveckling. Affärsmässighet sägs som förut-
sättning för turismens tillkomst, existens och utveckling. Företagsekono-
miskt perspektiv förutsätter också lönsamhet av företagen. Vi konstatera-
de också inledningsvis att  den  kommunala  driften  (samhällsekonomiskt 
perspektiv) inte  har  gett upphov till företagsekonomiskt lönsamma 
företag. Med hänvisning till inledningen i detta kapitel och resultaten frän 
förstudierna väljer vi att göra studien ur företagsekonomiskt perspektiv. 
Vi ska dock precisera oss ytterligare. Vi  har  i  den  företagsekonomiska 
vetenskapen enligt Hägg och Wiedershein-Paul att välja mellan följande 
tre vanliga perspektiv: lednings- ,beslutsfattar- , och 	harmoniperspektiv  
(1984, s 32).  Vår användning av ledningsperspektiv längre fram i denna 
studie innebär att vi försöker  se  och beskriva problemen ur företagsled-
ningens synvinkel. 

Vi  har  således valt att studera turismutveckling utifrån företagslednin-
gens perspektiv. Det återstår dock för oss ännu att välja närmare inrikt-
ning för studien. Vi kan antingen koncentrera oss på ledarskapet på strate-
gisk eller  operativ  nivå. Med  en  strategisk inriktning ayser vi ledningens 
arbete med större helheter och strategiska medel för att nä  de  övergripan-
de målen för företaget. Strategiska områden är bl  a,  val av marknad, val av 
konkurrensstrategi och utveckling av personalidén  (se  kapitel  2.2). Opera-
tiv  verksamhet innebär arbete med  de  dagliga frågorna och arbetsuppgif-
terna såsom  drift,  ekonomi, dagligt försäljningsarbete osv. Förstudierna 
indikerade på existensen av flera separata problemområden och behovet av 
kunskaper främst på strategisk nivå; ledning av turistföretag, samverkan, 
förståelse för avstånds-transportproblematiken. 

Storleksmässigt ska  vi  inrikta oss  pä  de små  och medelstora turistföre-
tagen. Dessa företag utgör i  dag en stor majoritet av  turistföretag, även i 
perifera områden  (se  aysnitt  1.1).  
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1.5  TURISMEN I PERIFERA OMRÅDEN 

Två aspekter är speciellt viktiga för perifera områdens möjligheter att 
framgångsrikt nyttiggöra sig turismnäringen. Det gäller för det första 
vilken typ av attraktion området  har  eller eftersträvar att kunna erbjuda. 
Det gäller också hur länga aystånden är mellan marknadsområden och det 
perifera området. 

Lät oss titta  på en  jämförande  studie av  två perifera  regioners  turism.  
Lundgren  har  jämfört norra  Sverige med  norra Kanada  (Lundgren  1987,  ss  
13-14). Vi belyser  några  aspekter  från  hans studie.  Områdena  har  flera  
faktorer  gemensamma  med  varandra,  de har  stora landsomräden, deras 
huvudsakliga turistutbud  bygger på  användningen  av attraktioner  och  
aktiviteter  i  naturen; vildmark, fiske,  jakt. Även  de  kulturella inslagen 
(urinvånare, nybyggartradition)  har  betydelse för  turismen. Lokaliserings-
mässigt  är båda områdena perifera.  De  fysiska aystånden frän  de  befolk-
ningsmässigt stora marknadsområdena  (USA  för Kanada, Södra  Sverige  och 
kontinenten för  Sverige)  är länga. Åtkomligheten frän marknadsområden  
till  turistområden begränsas  av  tidskrävande och dyra  transporter.  Trans-
porterna inom  området  orsakar  mindre problem  i Norra  Sverige  genom att 
aystånden är kortare och  transportfunktionen  är  mer  komplett och utbyggd, 
främst genom flera vägar och  mer  utbyggt järnvägsnät.  Infrastrukturen  i 
Norra  Sveriges  perifera områden är betydligt  mer  utvecklad än i Kanada 
genom att befolkningscentra är  både  större och närmare varandra.  
Lundgren  drar  den  slutsatsen frän  sin studie  att  en dynamisk  utveckling  
av  turism i perifera områden är möjlig  om  områden och  resurser  i  dem  
noga identifieras och utvecklingsätgärdena  effektivt  genomförs.  Den  
starka och  mer  dynamiska  infrastrukturen, som  i Norra  Sverige,  är  en  
förutsättning och utgängspukt för turismutveckling.  

Med Lundgrens studie som vägledning/utgängspukt kommer vi  nu  att 
diskutera två aspekter som  har  visat sig vara centrala för turismen i 
perifera områden. Det är för det första, vilket attraktionsvärde området  
har.  
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Även Jafari och  Ritchie  betonar  attraktioners  betydelse.  Attraktioner  
tillsammans  med  olika  resurser;  naturliga, skapade och sociokulturella, är  
de  primära faktorerna  som får  turisterna att  komma  till  destinationen  
(Jafari &  Ritchie  1981, s 17-18). Den  andra aspekten är aystånden mellan  
turistområdet  och marknadsområden.  Vi kommer, som  nämnts, i  det  
följande att diskutera dessa två  aspekter, se  föregående sida,  rad 1-3. Med 
naturligt  attraktionsvärde ayser  vi  fortsättningsvis  det  naturliga och 
ursprungliga värdet  som området har. Vi kan  tänka oss  t ex  att  Niagara  
fallen  i  sig  intresserar och lockar till  sig  besökare, vilket inte  en  
ökenstad utan  "man-made"  attraktioner  gör. Ökenstaden  Las Vegas har  
ursprungligen ett lågt attraktionsvärde.  Med  stora investeringar och 
marknadsföring  har  dock  staden  blivit ett turistområde  som  är välkänt 
praktiskt  taget  i hela världen. 

Avståndsaspekten är viktig främst ur två synvinklar. För det första 
tenderar närmarknaden för turistföretag i perifera regioner vara relativt 
liten därför att det bor relativt få människor i närområden. Kundunderlaget 
för turistföretag blir således otillräckligt. Detta innebär att företagen är 
hänvisade till att söka sina kunder på avlägsna marknadsområden i större 
befolkningscentra. För det andra, efterfrågar kunderna både relativt billiga 
och snabba  transporter  mellan marknadsområdet (upptagningsområdet) och 
turistområdet  (se  "tidsmässigt och ekonomiskt korta avstånd", kap  2.4).  
Ovanstående resonemang fokuseras här i  en  tabell.  

Tabellen  är ett resultat från förstudierna, från litteraturstudier (bl  a  
Lundgren )  samt  från observationer i massmedia från några välkända 
turistområden såsom  Disney  World i  Florida,  Skara Sommarland i  Sverige, 
Las Vegas  i  USA  och några europeiska storstäder. 
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Högt naturligt attraktions- 	Lågt naturligt attraktions- 

Marknad 
	

värde i området 
	

värde i området 

Kunden  

nära  

Kunden  

långt 
borta 

-Närturism 

-Lättattraherade  kunder  

-Närrekreation 

-Sm 	investeringer i anläggningar  

-Liten marknadsföring  

-  Exempel  : Eiffeltornet, storstäder  

-Hög  servicegrad  och  stort  kultu-  

relit  utbud  (mange  stora och smä 
stödtjänster) 

-Närturism (liten omfattning) 

-Svärattraherade  kunder  

-Skapad efterfrägan 

-Relativt  stora investeringar 

-Relativt stor  marknadsföring 

-Exempel:  Skare  Sommarland, 
Disney  World  

-Hög  servicegrad  och ofta ett  rela-
tivt lägt kulturellt utbud  

-Naturlig  efterfrägan  -Ingen naturlig  efterfrägan 

-Svärattraherade  kunder  pä  grund  -Svärattraherade  kunder  pä  grund 

av  avständ; be  hov  ay  effektiva  av  avständ och avsaknaden  av 

transporter  naturliga  attraktioner 
-Relativt store  investeringar  t ex  -Mycket  store investeringsbehov  

pä  boende  och  transporter -Stort behov av  marknadsföring  
-Behov  ay  relativt stor  marknads-

fciri ng  
-  Exempel  :  Las Vegas  

-Exempel:  Fjällen,  Niagara  fallen -Behov av  hög servicegred 

-Läg  eller relativt  läg  servicegrad 

och kulturutbud 

-Kultur av  sekundär  betydelse 

Tabell  1.1 	Avstånds- och attraktionsaspekter i turistområdet  

Studien  fokuseras mot figurens ruta "högt naturligt attraktionsvärde i 
området - kunden långt borta". Förstudierna och våra erfarenheter från 
ämnesområdet  har  indikerat att det behövs även medverkan av  en  aktör,  en  
entreprenör -  en  ledare. Dennes uppgift är att initiera, utveckla och 
samordna resurser såväl i företagen, i området och i vissa  fall  även 
utanför området. Denna aspekt ska  nu  utvecklas. 
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1.6  BEHOVET  AV  LEDARE 

I turistföretagen  har  det administrativa ledarskapet dominerat och i regel  
har  lönsamheten i företagen varit dålig. Det administrativa ledarskapet 
hänger ihop med det omfattande kommunala ägandet av turistföretag. 
Lönsamhetskravet  har  inte varit det primära villkoret att starta företag  
(se  bl  a SIND 1986:5, s 68,80  och artikel "Kommunernas satsningar går 
inte  hem"  i Dagens Nyheter  850602).  Stor vikt  har  i stället lagts vid 
aspekter som  t ex 	att turismen ger inkomster även utanför 
turistanläggningar, att anläggningar används även av kommunens egna 
invånare. Avgiftsfriheten och subventionspolitiken  har  motiverats med 
politiska mål om  en "social  turism" eller av att verksamheten är  en del  av  
den  kommunala servicen. Dessa kommunala anläggningar  har  inte som 
mänga andra serviceföretag konkurrerat på samma villkor om 
kommuninvånarnas pengar. 

Turismens tillväxt och utveckling  har  såväl i vår referensregion Norr-
botten som i det övriga  landet  hittills till stor  del  förväntats ske utan 
medverkan av sådana entreprenöriella krafter och ledande gestalter som i 
andra näringsgrenar är avgörande för företagens framgäng. För att turis-
men ska kunna utvecklas och företagen nä högre lönsamhet erfordras 
individer som startar nya företag, som  driver,  utvecklar, organiserar och 
även samordnar  dem  med andra företag  (se 1.4.4).  Turismnäringen och 
turistföretagen är således, framförallt i näringens och företagens etable-
ringsfas, i behov av entreprenöriella ledare. Det administrativa ledarska-
pet som framförallt präglar  den  kommunala turismverksamheten tenderar 
att förvalta  de  existerande och givna resurserna i stället för att skapa ny 
verksamhet,  t ex  nya produkter, marknader och  teknologier (se  bl  a  Karlöf  
1984, s 46). Den,  entreprenöriella ledartypen beskrivs i ett stort antal 
ekonomi- och ledarskapsböcker  samt  tidskrifter som drivkraften bakom 
lönsamma och framgångsrika företag. I kapitel  2.1  kommer vi att diskutera  
de  olika ledartyperna. 

Vi kan kort  sammanfatta kontentan  av  inledningskapitlet  på  följande sätt;  
studien  görs  ur  företagsledningens  perspektiv med  inriktning  pä  strate-
giska problemställningar i  mindre  turistföretag i perifera  regioner.  Lät 
oss utifrån detta utforma  studiens  syfte i nästa aysnitt. 
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1.7  SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR  

Studien har  som syfte att beskriva hur ledare för små turistföretag i 
perifera regioner och områden arbetar. 

Bisyften är att: 
konstruera  en  beskrivande och förklarande modell som exemplifierar 
ledarens arbetsområden, arbetssätt och ledningsverktyg 

att i slutet av studien, dels komma med impulser och räd till turism-
intressenteroch dels ange några intresse-/arbetsområden för fortsatt 
forskning 

Undersökningen är inte aysedd att belysa förhållanden i någon särskild 
perifer  region.  Norrbotten exemplifierar i studien ett perifert område där  
den  typen av utvecklingsproblematik som vi  har  försökt att belysa, kan 
identifieras och där  de  av oss, i kapitel  7,  presenterade implikationerna 
kan tillämpas. Vi  har  också koncentrerat oss på små och medelstora 
turistföretag, dvs  dem  mellan  10-50  anställda  (se  kapitel  3.3.2)  

Några ayslutande  ord  till inledningskapitlet:  Vi  inledde  kapitlet med  ett 
problemresonemang och  val av perspektiv  för  studien. En  viktig utgångs-
punkt för  studien var  att försöka välja  det perspektiv, som vi tror kan  vara  
det mest  fruktbara att studera  det  övergripande  problemet med;  företa-
gens dåliga lönsamhet.  Vi  ska  nu  i  kapitel 2  koncentrera oss  pä  ett  antal  
begrepp  som har  härletts frän förstudierna. Företagsledaren/entreprenören  
kommer  inte  helt  oväntat att  ha en central plats  i  det  fortsatta resone-
manget.  Denne  aktörs  behov av  kunskaper  om ledning av  tjänsteföretag och 
samverkan genom nätverk  med  andra  individer,  företag och  organisationer 
belyses  ingående. Avståndsaspekten  lades stor  vikt  vid  i detta inledande  
kapitel. Vi kommer  i  kapitel 2  relatera avståndsproblematiken till  trans-
portfunktionen  och studera ledarens  roll  i  den processen.  
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Kapitel 2  STUDIENS TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Inledning 

Vi identifierade i det inledande kapitlet några problemområden som vi 
fortsättningsvis ska arbeta med. Vi konstaterade att det existerar ett 
behov av ledare och samtidigt också behov av kunnande i ledarskapsfrågor. 
Vi ska därför i detta inledande avsnitt diskutera ett antal frågeställningar 
som kretsar kring begreppen ledarskap och entreprenörskap. Frågor som vi 
försöker ge svar på är bl  a;  varför behövs det ledare och vilken  slags  leda-
re, vilka är ledarens  roller,  vilka strategier  har de,  vilken typ av ledare är 
bäst när företaget växer.  

2.1  LEDARSKAP  

2.1.1 	Behovet av ledare är både djupt och brett  

Bennis  och Nanus uttryckte det som rubriken syftar till så här: "Aldrig  har  
behoven varit  sä  stora.  En  kronisk ledningskris - dvs  en  omfattande oför-
måga hos organisationer att hantera sina medlemmars förväntningar - är 
märkbar över hela världen.  Om  det någonsin i historia funnits  en  tid när 
det behövts  en  övergripande strategisk syn på ledarskap, inte bara hos 
några fä ledare på höga  poster,  utan av ett stort antal ledare på alla 
nivåer, från fabriksgolvet till styrelserummet, från McDonalds snabbkök 
till advokatkontoren, så är det  nu"  (Bennis  & Nanus  1985, s 14).  Behovet av 
ledare är således inte enbart företagens  problem  utan återfinns överallt i  
den  verklighet som företagen är kopplade till. Vi ska dock inte uppehålla 
oss längre tid vid detta mer allmänna perspektiv av ledarskap utan 
koncentrerar oss på  de  frågor som rör själva företaget.  Bennis  och Nanus 
ser ledarskapet som  en enorm  kraftkälla för tillväxt och utveckling.  De  
nämner följande om ledarskapets betydelse: "Enligt vår uppfattning kan 
effektivt ledarskap föra organisationer från nutida till ett framtida 
tillstånd, skapa visioner av potentiella möjligheter för organisationer, 
locka fram engagemang för förändringar hos  de  anställda och skapa nya 
kulturer och strategier inom organisationerna som mobiliserar och 
koncentrerar energi och resurser" (ibid,  s 27). Den  typen av ledarskap som  
Bennis  syftar till här definieras ofta som entreprenöriellt ledarskap. I det 
följande utvecklas detta litet närmare. 
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2.1.2 	Entreprenörskap och ledarskap - två centrala begrepp 

Vi kommer  i detta aysnitt att penetrera  både  entreprenörskap och ledar-
skap,  alternativt om  entreprenörer och ledare.  Vi kommer  också att 
diskutera  vad som  skiljer  dem  ät,  vad som  är gemensamt för  dem,  hur  
entreprenörer och ledare arbetar, vilka egenskaper  de  besitter osv.  Det  
centrala budskapet  av  diskussionerna blir; entreprenören är  •den som  
förknippas  med  företagets  etableringsfas  och företagsledaren är  den som 
leder, driver  och utvecklar ett redan etablerat företag. Båda typerna är 
viktiga. I vissa  fall  är  det en  och samma  person.  Oftast  mäste  dock entre-
prenören, när företaget expanderar, kompletteras  med en eller  flera andra  
individer.  Flamholtz nämner följande principiella skillnader mellan  en  
entreprenöriell och  professionell  företagsledning (Flamholtz  1986, s 40):  
Entreprenören arbetar främst  med  att identifiera marknadsnischer och 
utveckla  produkter  och tjänster. Därefter behövs  det enligt  honom  en  
ledare  som  skaffar  resurser  och utvecklar operativa- och ledningssystem.  
Han  tillägger också att  det  finns  en kvalitativ  skillnad mellan  en  
entreprenöriellt och professionellt ledd  organisation. Den  förra präglas  av 
informalitet, brist  pä  system  och  informell  anda.  Den  senare tenderar att 
bli  mer formal, med krav  pä  välutvecklade  system  och äger ett discipline-
rat och vinstorienterat arbetssätt (jmf Stewart  1983, s 30-31).  Detta 
övergångsskede handlar  om en  utvecklings- och expansionsprocess i 
företaget och i dess  organisation.  När företaget växer, antalet anställda 
ökar, arbetsuppgifterna blir fler, kontaktnäten blir större osv, blir  
professionell  ledning av  företaget  en  förutsättning för att verksamheten 
ska kunna fungera framgångsrikt. Stewart  har  beskrivit denna utvecklings-
process, och  de kriser som  inträffar när företaget växer,  pä  ett  illustra-
tivt  och  enkelt  sätt.  Hon  skriver om organisationens  pionjär-,  systeme-
rings-  och  integreringsfas  (ibid),  se  även  kapitel 2.1.1. 

2.1.3 	Ledarens olika  roller  och egenskaper (vad ledarna gör) 

Adizes  (1979, s 8) skriver  att  en kompetent  företagsledning  består av  fyra  
roller: producenten (P),  administratören  (A),  entreprenören  (E)  och  integre-
raren  (I).  Han  påpekar komplexiteten i  en dynamisk  företagstillväxt,  
"Effektiv ledning av en  växande  organisation  är  en  alltför komplicerad 
uppgift för någon  individ  att klara ensam.  De  fyra rollerna  står  i motsats  
till  varandra och  ingen kan  fylla  dem samtidigt.  När någon försöker  sig  pä  
det  konststycket blir  resultatet  alltid  destruktiv ledning".  
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Adizes' slutsats blir att entreprenören ensam klarar inte att leda ett 
företag i tillväxt utan  mäste  kompletteras  med  olika  individer med  olika 
starka sidor.  En eller  flera  av  rollerna dominerar  beroende av  i vilken 
utvecklingsfas  (eller organisationens  livscykel) företaget befinner  sig  i. 
Entreprenören återfinns i  de mindre  och nystartade företagen.  

2.1.3.1 	Det entreprenöriella ledarskapet  

Perioden av  entreprenörskap förknippas  således med organisationens  till-
komst och  den  tidiga tillväxtperioden.  Stewart  kallar  det  för pionjär- 
fasen,  en  tidsperiod i företagets  liv som  präglas  av  entusiasm och snabb 
tillväxt (ss  30f).  Hon  skriver om en kris som med stor  sannolikhet inträf-
far när företaget ska övergå frän pionjärfasen  till  ett  mer  systematiserat  
skede s k  systemeringsfas. Entreprenören  som har  startat företaget, levt  
med  i  den  snabba tillväxten, ansvarat för  de  övergripande strategierna osv  
på  alla sätt identifierat  sig med  sitt företag ,  har  svårt att förstå  de 
kraven  och behoven  av  förändring  som  blir nödvändiga när företaget växer 
och ändrar  sin  karaktär. Typiskt för systemeringsfasen är att  det  ställs 
större  krav på  ledares organisatoriska färdigheter; utveckling  av  olika  
system,  specialistfunktioner (ibid, ss  15f). En  viktig fråga i  organisatio-
nen,  för dess utveckling och tillväxt blir, vilken är  den gamle  entreprenö-
rens  roll  - är  han en kompetent  företagsledare? Ytterligare  en  fråga 
ställs, vilka blir  hans  arbetsuppgifter,  efter en  viss tillväxt räcker inte 
entreprenörens nätverk och kontaktnät  till.  Innovationer  mäste  också 
göras  av  flera anställda än bara  en person,  i alla  fall  mäste  fler människor  
delta  i  innovations-  och  produktionsprocessen.  

Mintzberg tar upp tio företagsledarroller som  en  företagsledare bör 
behärska (Mintzberg  1973,  ss  58). De  är, indelade i tre grupper efter 
ledarens huvudsakliga uppgift: 

Interpersonella 
roller  

 

Informations- 
roller  

Beslutsroller 

 

        

-Galjonsfigur  
-Motive  rare  
-Nätverksbyggare  

-Lyssnare 
-Grindvakt 
-Talesman 

 

-Entreprenör 
-Korrigerare 
-Resurskoordinator 
-Förhandlare utåt 

Med hänvisning till resonemanget i inledningskapitlet, speciellt i 
aysnittet om förstudier, ser vi nätverksbyggare och entreprenörer som 
viktiga  roller  för företagsledaren. Entreprenörsrollen diskuteras i detta 
aysnitt, företagsledaren som nätverksbyggare speglas inledningsvis i 
detta aysnitt  men  behandlas mer ingående i avsnitt  2.3.  
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Det finns ytterligare några  roller  eller egenskaper som följande forskare 
ser som viktiga för framgänsrika ledare och människor, i mänga  fall  inte 
enbart i företagen utan också i andra organisationer och branscher som  
t ex  inom konsten och idrotten.  

2.1.3.2 	Ledaren som visionär 

Ledarens förmåga att skapa och utnyttja  visioner  för att kommunicera 
mäl, affärsidé och dylikt  till  sina medarbetare och företagets närmsta 
intressenter betonades särskilt starkt  av  Bennis  och Nanus  (1985,  ss 
87ff).  Peters  och  Austin  skrev  att ledaren förutom att  han hade en vision  
och  kunde  kommunicera  den  till  sina medarbetare,  mäste  också verkligen  
tro  pä  sin sak  och formligen älska  den (1985,  ss  285-288).  Ledarens och 
entreprenörens visionsförmäga beskrivs även i stycke  (2.1.3.3). 

2.1.3.3 	Ledaren och entreprenören som innovatör 

Hur  kommer innovationer  till? I följande diskuteras detta  av  några för-
fattare.  Peters  och Austin  säg  innovationer som  ett  av de  allra viktigaste 
medlen att nä långsiktig framgäng  med  företaget. Författarna betonade att  
innovationer sker ej  endast  vid  speciella tillfällen utan  det  är frågan  om 
en  verksamhet  som pågår  hela  tiden  i företaget. "Innovativa företag är 
särskilt smidiga,  de  är bra  pä  att ständigt anpassa  sig  till förändringar  av  
alla  slag  i  sin  omgivning  (Peters  &  Waterman  1982, s33). Innovationer  
och möjligheter till  innovationer kan komma  pä  mycket olika sätt, genom  
en aktiv,  ständig  pågående  process  som Peters  och Austin  ser det. De kan 
komma  också genom tillfälligheter, genom att entreprenören oförväntat  
får en  möjlighet till nyskapande. 	Drucker  skriver  att innovationerna ofta  
kommer  till genom oförväntade framgångar  eller  misslyckanden  (Drucker  
1985,  ss ,  33-41). Det  krävs  stor  skicklighet  av  entreprenören  eller  före-
tagsledaren att  se  möjligheten till nya  innovationer. 

Det  krävs utomordentlig skicklighet och visionsförmäga  av  innovatören för 
att inse  vad det  andra företaget  eller den  egna  projektgruppen gjorde  för 
fel.  Drucker  säger  om  misslyckade  innovationer  och affärsprojekt följande:  
"the  unexpected failure demands that  you  go out, look  around  and listen.  
Failure should always  be  considered  a symptom  of  an  innovative  oppotu-
nity  and  taken  seriously  as  such".  Oaysett  om innovationer  baseras  pä  
oförväntade framgångar  eller  oförväntade misslyckanden krävs  det av  
entreprenören  enligt  Druckers  exempel och resonemang, att  han:  
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-har  visionsförmäga 

-lyssnar  aktivt  pä  kunden 

-har  förmåga att sätta upp nya  produktkombinationer  och hitta nya 
användningsområden för existerande  produkter  

Schumpeter  som  nämns  som den  moderna entreprenörsforskningens  fader  
intresserar  sig  också för entreprenörens  roll som  innovatör (Schumpeter  
1934,  ss  65, 132-137).  Nyskapandet är för Schumpeters entreprenör  den  
centrala egenskapen. Entreprenören är  en dynamisk  innovatör  som  skapar 
mervärde i sitt företag och  som samtidigt  förmår att påverka  en del av 
den  ekonomiska utvecklingen i samhället. Genom  innovationer  uppnår 
entreprenören vinst och häller för  en tid  försprång  till  sina  konkurrenter.  
Allt  eftersom  konkurrenterna närmar  sig  mäste  entreprenören  komma med  
nya  innovationer  för att behålla försprånget. Entreprenören  får således en 
roll som en  ekonomisk  stimulator som leder  till  ekonomisk utveckling och  
expansion  i  det systemet  i vilket  han  är verksam.  

2.1.3.4  Ledaren och entreprenören som nätverksbyggare 

Avslutningsvis till ledarskapets olika  roller  tar vi upp  rollen  som nät-
verksbyggare , vilket också nämndes av Flamholtz tidigare i detta kapitel. 
Förutom innovationer ser  Vesper  förmågan att samverka  via  nätverk 
internt och externt i organisationen som  en  framträdande egenskap hos 
framgångsrika företag  (Vesper 1980,  ss  40-44). Vesper  anser att  en  viktig 
faktor för att entreprenören lyckas i sitt företag eller projekt är samver-
kan.  Vesper  säger att entreprenören bör söka samarbetspartner på ett 
tidigt  stadium. De  tre kategorierna för samverkan är :  

1. Internt inom företaget. Sker mellan medlemmar som deltar i företagets 
grundande  

2. Externt samverkan; med rådgivare och andra som aktivt arbetar för 
företaget: jurister, banktjänstemän, marknadsförare, konsulter, 
leverantörer. Fördelen med dessa samarbetspartners är att  man  kan 
köpa experthjälp bara vid behov. Detta blir billigare än att  ha  fler 
kompanjoner.  

3. Personliga relationer, nätverk. Kompenseras inte direkt ekonomiskt av 
företaget. Dessa relationer kan tidvis vara av mycket stort värde för 
företaget. Kontakterna kan bestå av  f  d medarbetare, kunder, andra 
företag, myndigheter och  t o m  av konkurrenter. 
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Stor vikt i denna studie fästs vid  den  tredje kategorin i företagets 
samverkan. Turistföretagen är oftast mer eller  mindre  tvungna att 
samarbeta med andra företag och organisationer. Entreprenören som 
samverkare och nätverksbyggare kommer att beskrivas mer utförligt i 
aysnitt  2.3. 

2.1.4 	Ledares olika strategier 

Vi  avgränsade  studien  inledningsvis  till  ledningsproblematik  pä  strategisk  
nivå.  Arthur Rock en praktiker som  genom sitt arbete  som  finansiär för 
riskfyllda företag  har  läng  erfarenhet  av  företagens  strategier,  påpekar 
att  det  är lätt att göra  strategier men det  är svårt att genomföra  dem  i 
praktiken  (Rock 1987, s 63).  Författaren  ser  existensen  av  dugliga ledare i  
organisationen som  avgörande för att  de  planerade strategierna  kan  
tillämpas i verkligheten. Professionella företagsledare behövs därför att 
entreprenören antingen inte  kan (har  inte tillräckligt kunnande)  eller  inte 
vill ta  hand  om ledningen av  större,  mer  formaliserade företag och därmed 
också  konkretiseringen av de  övergripande strategierna. 

Mintzberg och  Waters  har  studerat  hur  strategierna formas i företagen; är  
de  planerade  eller kommer de av sig  själva, är oaysiktliga?  De av  förfat-
tarparet identifierade strategierna är: planerade-, entreprenöriella-, 
ideologiska-,  paraply-,  process-, oförenade-, samstämmiga- och påtvinga-
de  strategier.  Författarna drar  den  slutsatsen att strategierna i företaget  
går  pä  två  ben;  ett aysiktligt och ett oaysiktligt. Strategierna behöver inte 
vara formulerade utan  kan  identifieras från företagets agerande  (Mintz-
berg och  Waters  1985, s 271).  

Curtis  som skriver om strategisk planering  i  små  företag påpekar att 
entreprenörens, ofta samma  person som  ägare, personliga  behov  och 
preferenser blir betydligt  mer  avgörande  vid val av strategi  än i stora 
företag  (Curtis  1983,  ss 	14-15, 33f).  Detta  kan  naturligtvis leda till 
felaktiga, subjektiva prioriteringar  som  inte  får  stöd från varken medar-
betare  eller  företagets andra intressenter. I större företag utgår strate-
gierna utifrån konkurrenterna och  den  hotbild  som  frän  dem  förmedlas till 
företaget. 

Onekligen  skulle  småföretagen  ha  mycket att lära  sig av den systematik  
för  strategisk planering som  tillämpas i stora företag. Strategiformule-
ring, tillämplig främst i större företag,  belyses  pä  ett systematiskt och  
enkelt  sätt  av  bl  a  Aaker  (1984)  och  Porter (1983).  
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Vår slutsats från detta litteraturreferat rörande strategier blir att: Stra-
tegiformuleringen i  mindre  företag ska utgå från företagets behov, då 
hänsyn till företagets nuläge, konkurrenssituation och liknande överblick 
från nogrannt gjort analysarbete tas. Strategiformuleringen ska göras 
tillsammans av entreprenören och  den  övriga ledningen eller personalen så 
att  de  subjektiva inslagen inte blir dominerande i själva strategiformule-
ringsprocessen.  

2.1.5 	Sammanfattning och det teoretiska bidraget från aysnittet 

Vi konstaterade inledningsvis att behovet av ledare såväl i företagen som 
utanför  dem  är stort. Det råder enligt  Bennis  en global brist  på ledare. 
Effektivt ledarskap leder enligt honom till tillväxt i företaget och större 
tillfredsställelse hos  de  anställda. 

Det  centrala i aysnittet  var  att försöka identifiera  de  olika rollerna  som  
ledaren  kan ha.  Entreprenör, visionär, innovatör och nätverksbyggare hör  
till  den  rollista  som  ofta förekommer i ledarskaps- och entreprenörslit-
teratur. Även våra förstudier förstärkte dessa egenskapers  prioritet.  
Företagets tillväxt och utveckling ställer olika  krav på  företagsledaren  
beroende på  vilken  fas av livet  företaget befinner  sig  i. Entreprenören gör  
enligt  Flamholtz  mest  nytta i företagets  etableringsfas  medan däremot  en  
professionell företagsledare behövs för att ta  hand  om  expansion,  leda  de  
olika funktionerna i företaget och samordna hela verksamheten  både 
internt  och externt.  Stewart  hade  identifierat  tre  olika  faser  i företagets 
tillväxt- och utvecklingsprocess: pionjär-,  systemerings-  och  integre-
ringsfas.  Företaget och dess olika aktörer genomgår mellan varje  fas en 
kris,  vilka är  både  "nödvändiga" och omöjliga att undvika. Entreprenörens 
flexibla och osystematiska sätt att leda företaget blir  en  omöjlighet  med  
tilltagande omfattning  på  verksamheten. Likadant resonemang förde även 
Adizes  som  menade att  en  enda  individ kan  omöjligen behärska alla  de  
olika  roller, som  är nödvändiga i något större företag. Entreprenören  som  
startar ett företag  mäste  efter  ett  tag  kompletteras  med  andra egenska-
per;  producentens,  administratörens och integrerarens. Mintzberg  hade  
identifierat tio olika  roller som  företagsledaren bör behärska. 
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Ytterligare  roller  och arbetsområden som identifierades för ledaren och 
entreprenören var deras användning av visioner och utveckling av innova-
tioner.  Peters  och Austin hävdade att framgångsrika företag gör innova-
tioner oavbrutet.  Drucker  skrev att förutom systematiska innovationer 
kommer nya produkter och tjänster till även genom tillfälligheter; stimu-
lerade av oförväntade framgångar och misslyckanden. 

Avslutningsvis resonerade vi kortfattat om ledarens sätt att arbeta med 
strategier. 

Vi har nu  inledningsvis beskrivit ledarskap, dess  roller,  arbetsområden och 
verktyg utifrån ett mera allmänna  perspektiv.  I nästa aysnitt,  "Service 
Management",  ska  vi  titta närmare  på  vilka  problem som  är speciella för 
serviceföretag och vilken typ  av  kunnande  som  företagsledningen i  de  
företagen  kan ha  nytta  ay.  
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2.2 SERVICE MANAGEMENT  

Vi  antydde i  det  inledande  kapitlet  att turistföretagaren behöver kunska-
per  om ledning av  serviceföretag. Varför är detta  dä  så  viktigt att  vi 
kommer  att ägna ett  helt  aysnitt åt  diskussionen om de  speciella  krav som  
ställs  på  tjänsteföretagens  ledning?  Är serviceföretagen annorlunda än  t 
ex  industriföretagen när  det  gäller deras  ledning? Ja, de  är annorlunda och 
syftet  med  aysnittet är att markera skillnader, inte alla,  men  förhopp-
ningsvis  de  viktigaste  vid ledning av  serviceföretag och industriföretag.  
Det  finns ännu inga etablerade  teorier om ledning av  serviceföretag,  men  
däremot olika skolbildningar kring speciella inriktningar inom servicefö-
retag.  De  skandinaviska forskarna och författarna  ligger  även internatio-
nellt  sett  längt  framme.  Vi kommer  fortsättningsvis att ta upp och belysa 
några  av dem. 

Vad  menas  med  begreppet  "service management"  och varför  "mäste"  vi  
använda ett utländskt uttryck för  "ledning av  serviceföretag"? Normann 
definierar  service  managemet  sä  här:  "Service  är  en social  process  och  
management  är förmågan att styra sociala processer"(Normann  1983, s 
31.) 	Begreppet  ledning får således  ett större innehåll; förmågan  betyder  
att  det  finns någon  som styr  och  har  även  en  förmåga  till  det.  Kunnande och  
kompetens hos en  aktör  får således en  viktig uppgift och  har stor  betydel-
se för  om  företaget  kan  nä framgång  eller  inte.  Vi kommer  fortsättnings-
vis att använda begreppen  "service management"  i vissa  fall  och  "ledning 
av  serviceföretag" i andra  fall.  Oftast är begreppen  synonymer,  i vissa  fall  
ger "service management" enligt vår  bedömning ett djupare innehåll. 
Förmågan att styra sociala  processer  ställer stora  krav på  ledaren i servi-
ceföretag , serviceföretagen bedöms också därför att vara  mer  känsliga 
för  ledningens kvalitet. En  duktig företagsledning är  således  utomordent-
ligt viktig för serviceföretag, inte minst därför att  service  och tjänster 
innebär  en aktiv interaktion  mellan säljare och kund. 

Säljarens framgång  beror  till  stor del  pä  hur  bra kännedom  han har om  
företagets  produkter, produktionsapparat, kundens behov,  hur  välutbildad 
och motiverad  han  är osv.  Motivering sker  främst genom  intern  marknads-
föring och utbildning.  Vi kommer  i detta aysnitt att beröra några områden 
där företagsledningen väsentligt  kan  påverka sitt företag - antingen leda  
det  till framgäng  eller  misslyckande.  "På grund av den  stora känsligheten 
för  god eller  dålig  ledning  hittar  man  faktiskt sällan någon serviceorgani- 
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sation som fungerar medelmåttigt" (Normann  1983, s 161).  

Vi kommer  inledningsvis att presentera några författare  som har  studerat  
problematik  kring  service management  frågor.  Sasser skriver om service-
koncept,  i vilket produkten inte  består  enbart  av en  enda tjänst utan  av en  
huvudtjänst  samt  ett  antal  kringtjänster  (Sasser m  fl  1978, 	ss  14-18).  
Författarna använder begreppet  "total service  concept"  för hela detta 
tjänsteerbjudande.  De ser  tjänsteerbjudandet  som en  process där  kunden 
som  medproducent  har en  viktig  position.  I tillverkningsföretag deltar inte  
kunden  i  produktionen av  varor.  Sasser  nämner följande skillnader mellan 
serviceföretag och tillverkningsföretag:  Produkten  i serviceföretag är  
immateriell.  Den  är svär att demonstrera för potentiella köpare och för  
abstrakt  att illustreras i reklam.  Design av service  ställer större  krav  pä  
psykologiska kunskaper  hos  tjänsteproducenter än  hos  tillverkningsföre-
tag. Tjänsterna  kan  inte lagras. Osälda tjänster  kan  inte säljas  vid  något 
senare tillfälle. I turistföretag innebär exempelvis dåligt kapacitetsut-
nyttjande  under  lågsäsong inkomstbortfall.  Det  att produkterna inte  kan  
lagras  samt  att  variationer  i volymen och efterfrågan är stora ställer höga  
krav  pä  marknadsföringsfunktionen och därmed även  pä  ledningen som  i  
princip  alltid är ansvarig för  den  övergripande marknadsföringen,  eller  
åtminstone för strategierna i  den.  

Normann  bygger  sitt resonemang och budskap  pä  de  centrala delarna i 
Sasser's  "Service Management". Han har  konstruerat  en  modell,  "Service 
Management System", av de  ovannämnda begreppen.  Han  tillför också några 
nya begrepp, vilka tillsammans bildar framgångsmodellen för serviceföre-
tag (Normann  1983, s 36).  Normanns modell innehåller följande huvudkom-
ponenter: 

Marknadssegment:  Den  speciella kundtypen. 

Servicekonceptet:  De  fördelar som erbjuds kunden. Begreppen kärnservice 
(huvudtjänst) och perifer  service  (stödtjänst) utgör det centrala 	innehäl- 
let  i servicekonceptet. 

Serviceleveranssystem: Består av följande tre komponenter: personalen, 
kunden, teknologi och fysiskt stöd.  

Image:  Ett informationsinstrument med vars hjälp företagsledningen kan 
påverka  personal,  kunder och andra resursbärare. 
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Kultur  och filosofi:  De  övergripande principer genom vilka  den  sociala 
process som leder till serviceleverans och ger kunden värde kontrolleras, 
vidmakthålls och utvecklas. 

Av Normanns skrivning framstår följande för oss som  relevant:  Service-
koncept. Vi kommer fortsättningsvis genomgående i studien att prata om 
huvudtjänster och stödtjänster. Med begreppet totalprodukt menar vi 
huvudtjänster och stödtjänster tillsammans. Serviceleveranssystemets 
delar:  personal  och kund. Vi tangerar i detta aysnitt även följande 
komponenter; marknadssegment och  intern  marknadsföring.  

2.2.1 Kunden  deltar i produktionen 

Normann  skriver  följande  om kundens roll  i tjänsteföretag  (1983,  ss  
73-77). Kunden har  i ett tjänsteproducerande företag  en  mycker  aktiv roll.  
Kunderna medverkar i  en interaktiv  process gentemot företaget och dess  
personal.  Allra intensivast är denna process gentemot  de  anställda  som 
står  i "sanningens ögonblick" tillsammans  med kunden.  Denna  kontaktper-
sonal  får  ständig  feedback, positivt eller negativt, beroende  pä  hur  kunden 
har  upplevt produkten. Upplevelsen i  sin tur  är  beroende  pä  kontaktperso-
ners  kunskaper och  motivation.  Hur  bra  eller  dåliga dessa är avgörs  av 
kvaliteten  och vakenheten  hos  företagsledningen.  Det  ställs  t ex  stora  krav  
pä  receptionspersonalen  vid  ett semesterhotell. Kunderna betalar i  regel  
själva  sin  vistelse.  De har  också  mer tid  än jäktade affärsmän att kräva 
och uppleva hög  kvalitet  i  servicen.  Lika viktigt  med  servicekvaliten är  det  
också i  de  andra funktionerna i  en  turistanläggning där  kunden  medverkar. 
Normann säger också att  det  krävs  tolv  positiva upplevelser för att över-
väga  en negativ  upplevelse frän  kundens  sida. 

Jämfört  med  att köpa konkreta  produkter (bil, TV,  möbler osv) hamnar  
kunden  i  en  för honom själv och för  det  säljande företaget osäker  situa-
tion;  produkten är immateriell,  den kan  ofta  ej  testas, demonstreras  eller  
lagras före köpet. Detta är  en anledning  för tjänsteföretaget att tillhand-
lahålla  bra  personal. Kunden  mäste  känna att  han får  hjälp och  kan  påverka 
interaktionsprocessen.  I  mänga  fall  fungerar  kunden t o m som  innovatör,  
han  föreslår nya  eller  förbättrar gamla tjänster.Det är också angeläget 
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för företaget att behålla kunden dvs att  ha  möjlighet att sälja samma 
tjänst flera  ganger  till denne.  Kunden  fungerar också i mänga  fall  som  en  
indirekt marknadsförare till företaget.  Tack  vare sina positiva erfarenhe-
ter rekommenderar han företagets tjänster till  sin  bekantskapskrets 
(Grönroos  1979,  ss  167f). 

2.2.2 	Kunden  köper ett servicepaket 

Servicepaketet innehåller kärnservice och perifer  service.  Vi använder 
fortsättningsvis dessa begrepp eller "huvud-  respektive  stödtjänst". 
Kärnservice är  en  tjänst, omkring vilken ett antal perifera  service  är 
uppbyggda (Normann  1983, s 37f, se  även  Knudsen  och  Lund 1982,  ss 98-
100).Hur stor  del  av ett erbjudande som är kärnservice och perifer  service  
varierar mellan olika produkter och tjänster. 

Följande  figur  pa  ett flygbolags kärntjänst och perifera tjänster exempli-
fierar uppbyggnaden  av  ett  servicepaket  (Normann  1983, s 37).  

Rengöring/finish  

Personalens allmänna 
attityd  

Komfort  

Företagets kärntjänst är flygning av passagerare från ett ställe till ett 
annat. Förutom flygningen kommer kunderna i kontakt med mänga andra,  
mindre  deltjänster. Dessa deltjänster  har  i dag fått  en  helt annan fokuse-
ring än tidigare. 

För att utveckla  den  totala tjänsten räcker  det  inte att företaget koncent-
rerar  sig på  att utveckla själva kärntjänsten, flygningen.  Om kunden  upple-
ver personalen  som mindre  serviceaktig  än  han hade  väntat  sig  dä  finns  det 
en  uppenbar risk för att  han  värderar hela servicepaketet  som  dåligt. 
Mänga flygbolag  som efter  oljekriserna  pä  1970-talet hamnade i ekono-
miska  problem  försökte förbättra  sin  ekonomiska ställning genom att 
minimera kostnaderna. Att inskränka  servicen  och  standarden som kunden  
varit  van vid  är riskabelt. Miskade benutrymmen och sämre  mat  i flygpla-
net upplevs  negativt av  kunderna  som, om  möjligt nästa gäng reser  med  ett 
annat flygbolag. 
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SAS som  i slutet  av  1970-talet i likhet  med de  flesta flygbolagen hamnade 
i ekonomiska  problem  valde  en  annan,  mer offensiv  väg för att förbättra  
sin  ekonomiskt svaga ställning.  Man  utvecklade och förbättrade  den  peri-
fera  servicen  i stället för att enbart försöka jaga kostnader och spara  sig 
ur krisen (se  även  kap 2.2.3). De mer eller mindre  marginella besparingarna 
uppvägdes  av  ökade intäkter. Kunderna föredrog bra  service  och punktliga 
avgångar i stället för lägre  priser med  lägre  standard  pa  servicen,  vilket  
hade  varit  det mer  vanliga sättet  hos  flygbolagen att försöka förbättra 
sitt konkurrensläge och ekonomiska ställning.  

Det hela ledde till att företaget kom  in  i  en god  cirkel, med mycket goda 
ekonomiska resultat som följd. Det ovan redovisade resonemanget kan 
illustreras i Normanns kvalitetscirkel  (1983, s 165).  

Figur 2.2  Kvalitetscirkeln —  en  ond och  en god  
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2.2.3 	Innovationer och produktutveckling i serviceföretag 

Serviceföretagen skiljer  sig  från tillverkande företag  pä  flera olika sätt  
(se kap 2.2  inledning). Även  innovationer  och produktutveckling  sker  pä  ett 
annat sätt och  far  fler  dimensioner.  Författarparet  Knudsen  och  Lund har  
studerat serviceföretagens innovationsprocess och nämner ett  antal  områ-
den i företaget  som  berörs  av  innovationsprocessen (i denna korta presen-
tation görs  ingen  skillnad mellan  innovationer  och produktutveckling,  se  
Knudsen  och  Lund 1982, s 98f).  Dessa områden är primärtjänst, sekundär-
tjänst,  personal,  serviceleveranssystem,  fysisk  tekniska  resurser  och 
marknadsföring. Att göra  innovationer  och produktutveckla är  således en  
process  som  berör i  princip  alla serviceföretagets centrala  funktioner.  
Företagsledningens och personalens  roll  blir utomordentligt viktig.  Det  är 
ju  de  mänskliga resurserna i första  hand  som  avgör  hur  väl  det  totala 
servicepaketet (primärtjänst och sekundärtjänster) motsvarar  kundens 
behov  och förväntningar.  Innovationer  i tjänsteföretaget  har stor  
betydelse även  ur  konkurrensperspektiv.  Det  är  de  immateriella delarna i 
ett produktutbud  som  är  de  svåraste att kopiera.  

2.2.4 	Personalen - serviceföretagets viktigaste resurs 

Servicesektorn  har  traditionellt karaktäriserats  som  personalintensiv. 
Detta är  dock  inte hela sanningen. Mänga tjänster i  dag  tenderar att bli 
alldeles för kostsamma  eller  långsamma att producera och ersätts därför i 
mänga  fall  av maskiner  och  automater; som  exempelvis biltvätt och 
uttagningsautomater i bankerna. Normann  skriver  följande:  "I  stället för 
att betrakta olika serviceverksamheter  som kapital- eller  personalinten-
siva  har vi  funnit  det mer  talande att klassificiera  dem med ledning av  
deras personlighetsintensitet".  Kvaliteten  i tjänsten är  resultat av  hur 
människorna uppträder och hur  de  lyckas i  den  speciella  situationen, se  
vidare sanningens ögonblick,  kap 2.2.1.  Personalens  roll  är  således  mycket 
viktig,  den  bildar  grunden  för  det  fenomen  som  Normann kallar för sociala  
innovationer,  dvs hur  man  pä  ett  effektivt  sätt  tar  hänsyn  till  individens  
behov  och utnyttjar  de  mänskliga resurserna och energierna.  Det  finns två 
vinnare  pä  en social innovation, dels  företaget  som  fungerar  mer effektivt  
och därmed blir framgångsrikt och  dels  individen  som  inom företaget 
hittar  en  plattform för  personlig  utveckling; arbetet blir  mer  än enbart 
levebröd,  se  Ouchi och  Jäger  nedan. Ouchi och  Jäger  jämför företagets  roll 
med den  gemenskap  som livet  i  små  samhällen, kyrkan  eller  familjen 
traditionellt  har  betytt för människorna (Ouchi &  Jaeger  1978,  ss  26f). 
En  anställning utgör för allt fler människor i  dag  mycket  mer  än bara 
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en  inkomstkälla. I ett extremt  fall  som i  Japan har  ett och samma företag 
mycket  central plats  i  en  individs liv.  En  livslång anställning är  en central  
aspekt i  de  japanska företagens personalidé. 

Normann definierar personalidén  pä  följande sätt: "Företagets personalidé 
är  den grad  och  det slag av  anpassning  som  existerar mellan ä ena sidan  en  
viss grupp människors speciella livssituation och livsbehov och ä andra 
sidan  den  miljö  som  företaget i utövandet  av sin  verksamhet  kan  tillhand-
lahålla denna grupp... .ett serviceföretag  mäste  för att vara framgångsrikt  
under en  längre  tid  fylla  en  verklig  funktion  i  de  anställdas personliga 
utveckling"(1983,  s 51). 

De  företag  som  verkligen  kan  analysera och förstå sina anställdas  behov  
och livssituation  finner  ofta  en stor  mängd  energi, kreativitet  och inno-
vationsförmåga  hos  dessa människor. Människor  som kan  förena  hobby  och 
arbete bör inte  ha  några  problem med  att bli motiverade till sina arbets-
uppgifter.  Yngre  äventyrslystna människor är lämpliga till vissa arbeten,  t 
ex som  reseledare. Hemmafruar  med  vuxna  barn kan  bli  en stor  tillgång för 
mänga serviceföretag  som  söker ansvarsfulla och arbetsamma människor. 
Dessa är bara några exempel  pä  olika  kategorier  människor där företaget  
kan  rekrytera framgångsrikt. 
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2.2.5 	Sammanfattning och det teoretiska bidraget frän aysnittet 

Vi  inledde aysnittet  med  att påpeka några skillnader mellan 
tjänsteföretag och industriföretag. Tjänsterna är annorlunda genom att  de  
är abstrakta,  de kan  varken lagras, illustreras i reklam  eller  demonstreras 
i förväg till  den  potentiella köparen. Genom  sin  abstrakta utformning 
ställer  de  stora  krav  pä  personalen och  ledningen. En av ledningens  
viktigaste uppgifter är att tillhandlahälla  personal som kan  ge kunderna 
bra  service. Kundens  medverkan i tjänsteföretaget är i  regel aktiv. Dennes  
främsta  roller  gentemot tjänsteföretaget är att vara medproducent, 
produktutvecklare och marknadsförare.  Produkten  i serviceföretaget  
består av  ett  servicepaket,  dvs  av en  huvudtjänst och ett  antal  stöd-
tjänster. Konkurrens mellan tjänsteföretagen  sker  främst genom 
utvecklandet  av  stödtjänster.  Vi  presenterade också Normanns  kvalitets-
cirkel som  visar tillämpningen  av  två olika  strategier vid  ekonomiska  
problem  i tjänsteföretag; kostnadsreducering  respektive  intäktsgenere-
ring. Avslutningsvis nämnde  vi innovationer  och produktutveckling i 
serviceföretag. I likhet  med  tjänsternas karaktär är även produktutveck-
ling och  innovationer  abstrakta. 

Nästa aysnitt, "Samverkan" berör också delvis producering av tjänster. I 
turistföretag kan flera företag tillsammans sätta ihop  en  produkt som  
sedan  säljs, vanligtvis  via  ett företag, till kunderna. 
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2.3  SAMVERKAN 

Detta aysnitt handlar om samverkan, såväl inom ett företag som mellan 
företagen. Inledningsvis tas några teoretiska utgångspunkter för 
samverkan upp, bl  a  Håkanssons interaktionsteori. Hammarkvist  m  fl  har  
studerat relationer i  form  av bindningar i ett nätverk mellan företagen. 
Nätverksbegreppet är ett av  de  centrala begreppen i vår studie. Vi belyser 
också entreprenörens  roll  som nätverksbyggare  samt  några  hinder  som 
enligt Andersson kan göra att samverkan inte kommer igång. Naturligtvis 
belyses även nätverkets fördelar. Avslutningsvis ges några reflektioner 
om samverkan i turistföretag.  

2.3.1 	Om  interaktionssynsätt och teori 

Håkansson  har  studerat kortsiktiga och långsiktiga  aspekter av en  
interaktionsprocess mellan två företag, säljare och köpare (Håkansson  
1982,  ss  17f).  Kortsiktigt engagemang frän företagens sida innebär med-
verkan i framtagandet och utvecklandet  av en eller  flera gemensamma  
produkter  och tjänster, finansiellt och  informativt  samarbete  samt  
sociala  kontakter. Det  sistnämnda innebär informella  kontakter  utöver 
rena affärsrelaterade  kontakter.  Långsiktiga  aspekter av  samverkansrela-
tioner innebär  adaptering av  ett annat företags  produktionsmetoder,  
finansiella  system, informations  och sociala  rutiner. Adaptering  till  ett 
annat företags  rutiner kan enligt  Håkansson  ske  redan  efter en  enda större 
samarbetskontakt  men  kräver i  regel  längre  tids  samverkans- och 
inkörningsprocess. Sociala  kontakter  (exchange)  utgör  en  viktig  faktor,  
speciellt när  det  existerar stora skillnader mellan två  parters  kulturella 
och lokala förhållanden. Dessa personliga sociala  kontakter  är nödvändiga 
också för att undvika kortsiktiga  problem  och svårigheter mellan parterna 
och för att bibehålla och utveckla  de  långsiktiga relationerna.  Den  här  
typen av kontakter  kräver  tid  och  personligt  engagemang. Utöver person-
liga  kvalifikationer har de  också  krav på  vissa organisatoriska  faktorer 
hos  samverkanspartner; teknologin och  den  organisatoriska  strukturen  och  
strategier  ska också passa  in  i motpartens förutsättningar. Förutom  de  
lokala faktorerna i företaget  mäste  hänsyn tas  till  också några  mer  vida  
aspekter,  sådana  som  rör samverkan och förutsättningar  till  det.  Dessa 
finns  eller  berör följande områden: marknadsstruktur, relationernas  
dynamik, internationalisering, position  i produktionskedjan och  det  sociala  
systemet. Beroende på kultur  och sedvänjor  kan det  sociala  systemet  
variera mycket. 
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Vilka fördelar finns  det  dä  i att  gä  in  i  en interaktiv  process  med  ett annat 
företag? Håkansson nämner följande  (1982,  ss  21-22):  

Ekonomiska fördelar 

-Lägre transaktionskostnader; nära kontakter betyder att det är möjligt 
att göra  distribution,  förhandlingar och  administration  mer  effektiv.  

-Lägre produktionskostnader; fördelning  av produktionsfasen  mellan 
parterna  pä  mest  optimala sätt. 

-Högre inkomster; genom användning av varandras kompetens,  faciliteter  
och andra resurser. Nya produkter kan utvecklas tillsammans eller gamla 
produkter konstrueras om av parterna. Företag kan också ge varandra 
värdefull teknisk och kommerciell  information.  

Möjligheter till bättre kontroll 

-Kontrollmöjligheter över andra företag ger det egna företaget bättre 
chanser till att bedöma och beräkna framtida kritiska faktorer och 
förändringar i företagets omgivning. 

Enligt Andersson ger nätverket följande fördelar (Andersson  1979, s 90):  

-Skalfördelar; företag med samma funktioner kan genom samverkan 
uppnå större produktionsvolymer och säkerhet och därmed minskande 
risktagande. 

-Synergifördelar; företag som kompletterar varandra  t ex  med 
produktionsapparat och -sammansättning, olika kundkategorier eller 
tekniska resurser. Dessa företag kan utgå frän bredare serviceutbud. 
För turistföretag är främst synergifördelarna  de  vanligaste. 

Företagen kan samverka inom marknadsföring när  de har  samma kunder och 
marknader. Samverkan inom produktion ger specialisering och bättre 
kapacitetsutnyttjande (Samarbetsboken  1969,  ss  160.  

Håkansson skrev om företagens  kort-  och långsiktiga relationer till andra 
företag. Vi ska  nu  redovisa ett nätverkssynsätt som  har  nära anknytning 
till Håkanssons resonemang. Håkansson är  en  av författarteamet,  de  andra 
är Hammarkvist och Mattson. 
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Hammarkvist pratar om företagets relationer till andra företag i  form  av 
bindningar (Hammarkvist, Håkansson, Mattson  1982,  ss  22-27). De  ser 
relationerna som långsiktiga förhållanden. Relationer finns framåt till 
kunder, bakåt till leverantörer och ät sidan till företag som producerar 
konkurrerande produkter, "företag kan sägas ingå i ett nät av företag". 

Olika  former  av bindningar 

-Tekniska bindningar; Köparen eller leverantören anpassar  sin  produk-
tionsutrustning (motsvarar i serviceföretaget närmast serviceleve-
ranssystem eller delar av det) till motparten. Ett turistföretag kan  
t ex  bygga upp sitt serviceleveranssystem så att det passar till ett 
transportföretag eller omvänt, transportföretaget anpassar sitt trans-
portsystem och -kapacitet  samt  produktionssystem till turistföreta-
get. 

-Kunskapsmässiga bindningar; Företag  som har  ingått i ett nätverk  en  
längre  tid  lär känna varandras starka och svaga sidor allt bättre.  De  vet  
vad  motparten  kan  prestera.  De ser  sina  relationer som en  långsiktig  
investering  och är inte beredda att bryta  t ex  ett långvarigt  kund-  och 
leverantörsförhällande  pä  grund av  tillfälliga  problem eller  ekonomiska 
fördelar. 

-Sociala bindningar; Relationerna mellan företagen  består av  personliga  
kontakter  och  bygger  pä  förtroendet mellan parterna.  De  kompletterar  de  
formella, juridiska avtalen företagen emellan. 

Författarna nämner ytterligare två typer av bindningar vilka dock för 
turistföretagen är av  mindre  betydelse. Dessa är tidsmässiga bindningar  
samt  ekonomiska och juridiska bindningar. Några av nätverkets funktioner 
och möjligheter, eller fördelar är enligt författarna följande (jämför med  
de  fördelar som av andra författarna nämnts tidigare i detta aysnitt): 

-Nätverket och dess relationer skapar närhet, dvs insikt och förståelse för 
nätverksparterna.  

-De  ger säkerhet. Kunskaperna om ett företags produkter och utvecklings-
arbete medför att produkterna passar bättre till kunders behov. 

-Nätverket förmedlar och värderar  information.  Alla företag i ett nätverk 
behöver inte skaffa och värdera  information  själv. 

-Nätverksrelationerna skapar utvecklingstryck. Företagen lär sig bättre 
och effektivare utnyttja varandra och få mer ut från  de  inbördes 
relationerna. 
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2.3.2 	Entreprenören och nätverk 

Johannisson  säger att nätverk  är  entreprenörens viktigaste tillgång,  "Due 
to minimal reach and increasingly turbulent environment the new 
entrepreneur needs his personal network to supplement own business 
resources and to achieve influence in the sociopolitical environment. 
Elsewhere I have argued that the personal network of the entrepreneur is 
his most valuable asset" Johannisson 1986, s 1).  

Entreprenören i ett nätverk  kan  inte slippa  ansvaret men han kan med  hjälp  
av  nätverk reducera osäkerhet. Personliga nätverk  kan  bl  a  fungera  som en 
slags  "fallskärm". Entreprenörer  som har  gått i  konkurs eller  sålt sitt 
företag är snabbt tillbaka i affärer  igen.  Detta  beror på  att förtroendet för 
honom frän nätverkspartners sida finns kvar. Nätverk aktiveras när  
problem  uppstår  eller  när  det  saknas möjligheter till  handling. Det  behövs  
således  it-1ga regelbundna  kontakter  mellan närverksdeltagarna  enligt  
Johannisson. Flexibilitet är ett nyckelbegrepp för nätverk. Entreprenörerna  
bygger  inte nätverk främst  med tanke  pä  att  det  ska bli  permanent.  
Nätverk  kommer  till initierat  av  entreprenören och  de  är 
självorganiserade. Nätverk  kommer  inte  heller  genom nogrann  planering  
utan  som en  experimentell  inlärning,  via  ett  "trial and error"-förfarande. 

Nätverkets  kvalitet beror  mycket  pä  entreprenörens personliga 
egenskaper,  som t ex kreativitet,  mångsidighet och  social  färdighet  
(relationer  till andra människor och samhället). Nätverk och framgångsrika 
företagskoncept  kan  endast byggas  enligt  Johannisson  om  entreprenören är  
kapabel  till  det.  Nätverk  kan således  inte administreras fram frän något 
annat häll än frän själva entreprenören. 

När  den  erfarne entreprenören söker nya möjligheter kan han utnyttja 
nätverket på olika sätt:  

1. Generera nya företag  

2. Utveckla företag som är föreslagna eller  under  uppbyggnad  

3. Som säkerhetsnät när företaget är startat  

En  mer generell uppgift med nätverket för entreprenören är att han 
använder det för att styra och leda  sin  affärsverksamhet. 
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2.3.3  Några  hinder  för etablering av samverkan 

Det  finns vissa  hinder  för initierandet och utvecklandet  av  samverkan 
mellan ett företag och potentiella samverkanspartners.  Vi belyser  några  

av dem  utifrån Anderssons ingående resonemang  om  samverkanshinder 
(Andersson  1979, s 128  ff).  Hinder kan  finnas  på  olika nivåer i företaget 
och dess omgivning: 

Systemnivå 	 Faktorer som stöder eller hindrar samverkan 

Samhälle 	 Lagstiftning, samhällsnormer, infrastruktur, 
fysiska faktorer 

Företag 	 Produkter, kundstruktur, leverantörsstruktur, 
interna förhållanden i det enskilda företaget 
(tekniska, ekonomiska, administrativa, 
sociala) 

Individ 	 Psykologiska faktorer, kunskaper, målstruktur 

Nedan anges kortfattat innehållet i några av punkterna som vi bedömer  har  
mest anknytning till turistföretagen. 

Samhällsnivå 
-Bristande tillgång  till  presumtiva samarbetspartners. Ju färre 
potentiella samarbetspartners  det  finns  desto  svårare blir  det  att  få  
igång samverkan.  Längt  specialiserade företag  har  svårare att hitta 
samverkanspartners. 

Företagsnivå 
-Ökad  administration  orsakar  en  känsla av byråkratisering och stelhet i  

de  annars relativt flexibla experimentella företagen.  Mindre  företag  har  
sämre resurser att utveckla ett effektivt administrationssystem  sä  att 
det passar till  de  samverkande företagens verksamhetslinjer och rutiner. 
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-Bristande erfarenhet av samverkan.  Mindre  företag  har  inte erfarenhet 
och kännedom om hur samverkan  skulle  kunna formas för att det  skulle  
passa både det egna företaget och samarbetspartners.  

-Stark  påverkan (störningar) av andra företag i miljön. Samverkan kan 
upplevas som ett  hot  av  de  andra företagen,  t ex  av leverantörer. 

-Entreprenörerna, främst  den  generationen som  har  startat företaget, är 
egoistiska och vill därmed inte samverka. 

-Rädslan för att "grannarna" vinner  mer  pä  samverkan. Opartiska 
utredningar och exempel  på  samverkan  kan  användas  som  referens för 
fördelar  med  samverkan. 

-Initiativstagandet kan tolkas som ett svaghetstecken. Detta  hinder  kan 
avvärjas genom att någon opartisk medlare initierar samverkansproces-
sen,  t ex bank,  utvecklingsfond, konsultföretag, branschorganisation osv. 

Förundersökningarna i  Finland  och i  Sverige samt en rapport  utgiven  av den  
finska statliga  turistorganisationen tyder på  att  de  främsta hindren för 
samverkan är avundsjukan och rädslan för att andra vinner  mer  pä  samver-
kan  (Rapport:  MEK  1979 A:21, s 24). 

2.3.4 	Samverkan i turistföretag 

Av det som hittils  har  skrivits i detta aysnitt om samverkan kan vi dra  den  
slutsatsen att företagen  har  betydliga fördelar genom samverkan. Detta 
understryks även av Johannisson och Gustaysson som skriver följande  
(1984, s 88):  

"Både frän det enskilda företagets synvinkel och frän hela  den  lokala 
företagsamhetens perspektiv är  de  samlade resurserna som ryms i 
nätverket betydligt mer avgörande för framgång eller misslyckande än  de  
som finns inom  de  enskilda företagens juridiska och fysiska gränser".  

Den  kanske vanligaste  formen  av samverkan för turistföretag, förutom 
marknadsföring, är samverkan i transporterna. Turistföretagen är ofta 
lokaliserade utanför tätorter och därför beroende av väl fungerande  
transporter.  Det blir då fråga om att gemensamt mellan turistföretaget 
och transportföretaget eller researrangören organisera huvudtransporter-
na frän marknadsområdet. Det är också viktigt att samordna 
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lokaltransporter  från flygplatser, järnvägsstationer  eller  någon annan  
plats dit de turister som kommer  utan  bil  först anländer. Ett annat  fall dä  
turistföretagen är intresserade  av  att samverka  med  transportföretag är 
när företaget försöker uppnå stordriftsfördelar genom att fylla  tom 
kapacitet,  vanligen  under  lågsäsonger. Detta  sker  genom framtagandet  av  
paketerbjudanden. 

Samverkan mellan turistföretag och transportföretag kan då  se  ut  sä  här: 

Turistföretaget  

-ledig  kapacitet 
(lågsäsong) 

-lägre priser på  mat,  
logi, aktiviteter  

Transportföretaget  

-ledig  kapacitet 
(främst helger) 

-lägre priser, fylla 
tomma platser  

Paketerbjudande 

-med logi, mat, 
transporter, 
aktiviteter  

-totalpriset blir 
lägt 

-mer försäljning 

-personella och andra 
resurser utnyttjas 
mer effektivt 

Figur: 2.3  Framtagning av ett paketerbjudande genom samordning av 
två företags lediga kapacitet. 
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Både turist- och transportföretaget  har ledig  kapacitet.  De  nöjer sig med 
lägre priser på sina produkter för att öka kapacitetsutnyttjandet. 
Företagen tar fram ett paketerbjudande som för kunden blir attraktivt 
genom sitt låga pris. Såväl försäljningen som resursutnyttjandet i båda 
företagen ökar. 

Sammanfattning och slutsatser från aysnittet "Samverkan" 

I detta aysnitt  tog  vi först upp Håkanssons indelning av interaktionspro-
cessen på korta och länga aspekter. Samverkans långsiktiga aspekter 
innebär adaptering av ett annat företags rutiner till det egna företaget. 
Kortsiktig samverkan handlade om framtagandet och utvecklandet av 
gemensamma produkter och tjänster. Både i  den  långsiktiga som i  den  
kortsiktiga processen var  de  personliga kontakterna mellan samverkans-
parter av stor betydelse. 

Hammarkvist  m  fl skrev om företagets relationer till andra företag i  form  
av bindningar. Författarna ser relationerna som långsiktiga förhållanden. 
Bindningarna var av följande typer: tekniska, kunskapsmässiga och sociala. 

Motivet till samverkan är främst att det ger olika  slags  fördelar till  de  
inblandade. Håkansson nämnde  de  ekonomiska fördelarna som  de  viktigaste. 
Andersson  tog  upp skal- och synergifördelar, varav  de  senare betyder 
mest för turistföretag.  Kort  uttryckt,  de  ger  en  kvalitativt bättre produkt 
och bidrar även till bättre resursutnyttjande i företaget. Nätverken är i 
regel personliga, utvecklade av individer. Johannisson betonade att nätver-
ket är entreprenörens viktigaste resurs. 

I nästa aysnitt ska vi studera turistföretagens aystånds- och transport-
problematik. Ytterligare infallsvinklar till företagens samarbete belyses. 
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2.4  AVSTÅND OCH  TRANSPORTER  

Vi ser  avstånd och följaktligen också transportaspekterna  som  mycket 
avgörande  moment  för lönsamhet och framgäng i perifera turistområden.  
Vi  hänvisar i detta inledande resonemang till  figur 1  i  kapitel 1 som  berör 
problematiken kring aspekterna avstånd och attraktionsvärde. Företagen  
kan ha en  mycket eftertraktad  produkt  vilket innebär att kunderna själv är 
beredda att organisera sina  transporter.  Företagen  kan  också  ha kontakter 
med en  transportör  eller  researrangör och tillsammans ta fram  en produkt  
där transporterna ingår.  Vi har  i denna  studier  koncentrerat oss  pä  det  
senare  alternativet  och  ser  aystånden och transporterna  som  två  intimt  
sammanhängande  funktioner. Vi  ska inleda detta aysnitt  om  avstånd- och 
transportproblematiken  med en kort historisk  inblick över turisttranspor-
ternas utveckling  under  1900-talet; århundradet  dä  massturismen  kom  att 
utvecklas.  

2.4.1  Olika utvecklingsfaser i turisttransporter 

Transportsätten  har under turismens  historia varierat och utvecklats 
aysevärt.  Turismens  utveckling  har  varit nära anknyten till transporttek-
nologins utveckling  (Pearce  1981, s 7).  I  den  moderna massturismens 
historia  kan man enligt  honom urskilja följande huvuddrag:  

1. Tågtransporter omkring åren  1900  -  1945.  Turismen riktade sig i stor 
skala till  bad-  och kurorter. Linjetrafik med båt mellan kontinenter som  
t ex Europa  och  Nord Amerika. 

2. Inhemsk turism med personbil  1945  -  65.  I denna  fas  ökade antalet 
privatbilar mycket snabbt och fick igång  den  inhemska turismen. Med 
egen bil kunde turisterna nä även  de  mer avlägsna och ej järnvägstra-
fikerade orterna.  

3. Den tredje fasen består av  flygturismens framväxt.  Den  började  sin  
snabba expansion  pä  1960-talet. Flyget  bidrog  främst till  den  
internationella  turismens  framväxt.  Pä  grund av de  moderna transport-
systemens (flyg och  personbil)  utveckling  har  turistflödena blivit  mer  
flexibla och diffusa. Lundgrens  figur  indikerar  de  moderna  transport- 
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funktionernas "överlägsenhet", främst  pä  grund av  deras flexibilitet 
och snabbhet (Lundgren  1972). De  gamla järnvägsdestinationerna fick 
svårt att hävda  sig  i konkurrensen  med de  nya destinationerna aysedda 
för bilturism. 

Utveckling av turisttransportsystem 

Avgångspunkt --I>  Destination 

a) Tidigare järnvägsresande 

rrl->r1  

b) Snabbtågen  

c(2)  Personbilbaserat resande 
(nuvarande typ) 

----•  

c(1)  Personbilbaserat resande 	d) Flygtransportsystem  

00 

 

Figurförklaring: Ny förbindelse 
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Figur: 2.4  Utveckling  av  turisttransportsystem ( Lundgren  1972,  källa:  
Pearce  1981,s 7))  
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2.4.2  Transportvägen från turistgenererande områden till turistområdet  

Hill's  och Lundgrens  "Centrum  -  Periferi"  modell visar omstigningspunkter  
som  utgör kritiska  faktorer,  ett  slags  flaskhalsar,  pä  turistens  väg från 
hemorten till  turistområdet. Den  visar också  behovet  och betydelsen  av  
välfungerande  transporter  (Källa:  Pearce  1981, s 23).  

Nivåer 

Internationell 
-nationell  
Ihopsamling av turister 
för  transport  till 
turistområdet 

Nationell  
-regional  
Marknadsfunktion; 
resebyråer och 
researrangörer  

Regional 
-lokal  
Marknadsområde: 
turister 

   

Marknad  

 

Produkt 

Figur: 2.5 Centrum  -  Periferi  modell  (Modellen  framställts  av  Lundgren, 
McGill University,  1974)  

Horisontell  interaktion  i  område A sker  främst  pä  nivå två mellan  
servicefunktionens  olika delar; resebyråer, researrangörer osv. I  område B  
flyttar  sig turister  pä  nivå två mellan olika  attraktioner.  Jämför även  
vertikal  och horisontell  integration,  presenterad  av  McIntosh  och  Gupta  
(1979, s 138).  

Marknadsfunktionen  får  i  figuren en  viktig funktion.Det är återförsäljarle-
den; resebyråer och researrangörer  som har de  närmaste kontakterna  pä  
marknadsområdet och  som  följaktligen också väl känner till  de  potentiella 
kundernas  behov  och efterfrågan.  Modellen  är tillämplig för turistområden 
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med  länga aystånd  till  marknadsområdet.  Den ger  dock  ingen  vägledning  om  
tidsaspekten, dvs  om  hur  läng  tid  transporterna frän marknadsområdet  till  
turistområdet  tar  och hur anknytningstransporterna är organiserade.  Vi  
diskuterar i följande tidsaspekten och sätten att minska  problem med  
kostsamma och länga  transporter. 

2.4.3 	Ekonomiska och tidsmässiga avstånd 

Burkart och Medlik hävdar att tillgänglighet är  en av  allra viktigaste 
komponenterna i  en turistprodukt  (Burkart och Medlik  1981, s 196).  Närhet 
till  turistområdet  uttrycks bäst i  den tid  och kostnad  det  tar för  turisten  
att  komma  till  området.  Detta innebär att transporterna främst ska vara  
så  snabba och billiga  som  möjligt. I några  fall  utgör själva  transporten en 
turistattraktion (se 2.4.5)  och  dä  får tiden  och transportkostnaden  en helt  
annan  funktion.  Även  enligt  Kaiser  och Helber är åtkomligheten till  
destinationen en  nyckelfaktor  (1978,  ss  2, 21, 72-73  ). Bekväma och 
ekonomiska  transporter  till  destinationen  är  då  viktiga förutsättningar.  
Man  bör också,  enligt  författarna, undvika för mänga olika transportsätt  
under  samma resa.  

McIntosh  och  Gupta  säger att ju längre  det  ekonomiska och tidsmässiga 
ayståndet är  desto  svårare är  det  att fä  kunder  till  turistområdet (1979, s 
82). De  nämner jetflygets betydelse för  Hawaii. Området  fick  kraftigt  ökad 
efterfrågan när flygtiden förkortades frän  tolv  till  fem  timmar. Korta 
ekonomiska aystånd i samband  med  väl fungerande anknytningstransporter 
bör  således  utgöra positiva förutsättningar för ett  turistområdes  utveck-
ling.  Kaiser  och Helber  anser  att  om  aystånden överstiger  500  -  800 km,  
bör flygtransporter användas,  "they don't  have  fun while they  are sitting  in  
aeroplanes  or  trains  or  buses"  (Kaiser  och Helber  1978, s 145).  Användnin-
gen  av  flygtransporter förutsätter dock att  den  slutliga  destinationen  inte  
ligger  för  längt  ifrån flygplatsen och att anknytningstransporterna är 
organiserade  pä  ett tillfredsställande sätt.  Anknytnings-  och lokaltrans-
porterna  mäste  alltså fungera väl. Bristerna i  dem  väcker  irritation hos  
kunderna och  kan  inte fullt kompenseras  ens av  väl fungerande huvudtrans-
porter (ibid). För att  kunden  ska uppleva hela  transporten  och 
turistprodukten  som god  mäste  således  även anknytningstransporterna 
fungera lika bra  som  huvudtransporterna och annan  service.  
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2.4.4 	Samordning av turisttransporter - paketerbjudanden 

Turistföretag och -områden  som ligger  pä  ett längre fysiskt aystånd från 
marknaden  har  i  regel  svårare att locka till  sig kunder. De  billiga trans-
portsätten blir ofta oanvändbara  pä  grund av  att  det  i vanliga  fall  gär  
relativt  långsamt att resa  billigt  medan  de  snabba transporterna vanligt-
vis tenderar att bli dyra. Detta  problem har man  dock i ett  flertal  turist-
företag  löst  genom att erbjuda kunderna paketerbjudanden. Turistföretag 
och transportföretag  har  utnyttjat  sin  lediga  kapacitet,  pressat ner pri-
serna och  pä  sä  sätt nätt vissa stordriftsfördelar. Företagen  har således  
samarbetat  med  varandra genom att ta fram  en  gemensam  produkt.  Varken 
transportföretagen  eller  turistföretagen  har som  serviceföretag någon 
möjlighet att lagra sina  produkter  och sälja  dem  vidare  vid  ett annat 
tillfälle  då  efterfrågan är större. Tomma flygplansfåtöljer, hotellsängar  
eller  restaurangbord  ger  inga inkomster.  

2.4.4.1 	Något om paketresans sammansättning 

Paketresan består av ett antal produkter och tjänster med ett enhetspris. 
Antalet köpare tenderar att bli stort. I viss  fall  reserveras hela eller delar 
av transportkapaciteten för paketresenärer  (charter),  i andra  fall  reser 
paketresenärer som ordinarie kunder  men  betalar ett lägre totalpris. 

Att arrangera paketresor är att  både  samordna transportföretagens och 
turistföretagens  resurser men  också från  kundens  synvinkel sett, att göra 
resandet lättare för honom. Denna typ  av  resor  har  läng  tradition. Thomas  
Cook  var  entreprenören  som  i  mitten på  1800-talet  (1841)  i  England  
började organisera resor  med  chartrade tåg. Första tågresan  ("inclusive 
tours")  till kontinenten, världsutställningen i  Paris,  företog  han  är  1855.  
Holloway  skriver  följande  om  Cook: "Cook  was  a man  of  vision in the  world  
of travel.  The  success of  his operations  was  due to the  care  he took  in  
organizing  his programs to  minimise  problems;  he  had  close contacts  with  
hotels, shipping  companies  and  railways throughout  the  world,  ensuring 
that he obtained  the  best possible  service as well as  cheap prices  for the 
service  he  sold. By  escorting  his  clients throughout their journeys abroad 
he took  the  worry  out  of travel  for the  first-time travellers" (Holloway  
1983, s29).  
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Antalet delprodukter i ett paketerbjudande omfattar minst två och består  
t ex  av  transport,  logi, måltider, arrangemang och  program  (Burkart och 
Medlik  1981, s 177).  Paketen säljs genom resebyråer  men  i mänga  fall  
direkt av huvudarrangören,  t ex  hotell eller transportföretag. Marknadsfö-
ringskostnaderna delas lämpligen mellan  de  olika delproducenterna i ett 
paketarrangemang. Större transportföretag  har  i mänga  fall  färdiga mark-
nadsföringskanaler vilket underlättar hotellens och  de  andra deltagande 
företagens marknadsföring. 

Priset är nyckelfaktorn  vid  paketresor. Priset är också ett viktigt  led  i 
paketerbjudande företags marknadsföringsstrategi. Lågt  pris  medför  stor  
volym. Eftersträvar företaget ett högt  pris  pä  sina  produkter  och tjänster 
blir volymen generellt mycket  mindre  (Holloway  1981, s 52).  Paketerbju-
danden innebär i flesta  fall  prisdifferentiering. Företaget försöker till-
fredställa olika  behov hos  olika kundgrupper.  Det kan  bli nödvändigt att 
hälla  de  olika grupperna  som  betalar olika  pris  isär,  eller få dem  att 
acceptera  prisdifferenser  mellan utåt sett likadana  produkter.  Större 
efterfrågan för paketresor förutsätter existensen  av  abstrakta värden, typ 
exotik  (de  Kadt  1979, s 7). 

2.4.5 	Transport som turistattraktion  

I vissa  fall  utgör transporterna själva  attraktionen. En del av de  fartyg  
som  före 1950-talet gick i linjetrafik mellan  Nord Amerika  och  Europa 
blev  kryssningsfartyg för förmögna  kunder.  Även kortare transportrutter  
med  båt  har  betydande inslag  av  "icke  transport" attraktivitet  i  sig.  
Färjetrafiken mellan  de  nordiska länderna och kontinenten  samt Storbri-
tannien bygger  i väsentlig  grad  pä  varierande upplevelser och utbud 
ombord,  som t ex  tax-free  shopping,  nöjen och dylikt. 

Restaurerade och även nykonstruerade ångfartyg  samt  hjulångare används 
uteslutande i turisttrafiken. I sådana  fall  utgör själva  transporten  
huvuddelen  av  turistprodukten  (Holloway  1983,  ss  101-102).  Likaså är  det  
även  med de  gamla järnvägarna  som t ex  i  Storbritannien  huvudsakligen 
trafikeras  av turister.  Dessa  aktiviteter  och  attraktioner bygger  pä  
abstrakta värden,nostalgi, exotik,  myter  osv.  "The division is  blurred 
between  transport and  entertainment, between  public and private  means of  
transport, the  journey or  the  vehicle becomes  an end in  itself  for the  
tourist  as  much  as a  means  to an end"  (ibid). 
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Transporterna i  de  perifera områden som i vanliga  fall  utgör  en  nackdel för 
företagen kan genom utnyttjandet  transporter  som turistattraktion bli  en  
viktig  del  av områdenas totala turistiska utbud. Detta förutsätter dock 
användandet av områdenas befintliga resurser, såsom naturen,  de  olika 
kulturella inslagen och dylikt. Vägarna med  god standard,  tillgängen till 
rastplatser, aktiviteter, logi- och matställen är också  en  förutsättning för 
utvecklandet av  den  här typen av produkter. 

Sammanfattning och slutsatser från aysnittet "Avstånd och  Transporter"  

Vi  inledde detta aysnitt  om  aystånd och  transporter med  Hill's  och 
Lundgrens modell för  turisttransporter  i perifera områden.  Modellen  visade  
hur  turisterna genom försäljningsleden samlas ihop och slussas  av  huvud-
transportören till  turistområdet.  Avsnittet  om  ekonomiska och tidsmässi-
ga avstånd kompletterar  periferi-modellens  illustrativa budskap genom 
att påpeka att  det  är  den  sammanlagda  tiden  för  turisten  i olika transport-
medel  samt den  totala kostnaden  som  är  det mer  avgörande för  hur  turis-
ten  upplever avståndsproblematiken i perifera turistområden. Länga fysis-
ka aystånd  kan  "förvandlas" till korta ekonomiska och tidsmässiga aystånd 
genom paketerbjudanden  av  olika  slag. Vi  ayslutade aysnittet  med  att 
påpeka att  transporten  också i mänga  fall  kan  utgöra  en turistattraktion,  
vilket för perifera områdena  kan  vara ett sätt att identifiera nya  produk-
ter. 

2.4.6 	Sammanfattning och slutsatser från kapitlet "Teoretiska 
utgångspunkter" 

Kapitlet  har  koncentrerats till redovisning av fyra begrepp som utgör det 
teoretiska bidraget i studien. Begreppen och deras centrala innehåll är 
följande. 

Ledarskap: Entreprenör, ledare och deras olika  roller  och arbetsområden.  

Service Management: De  specifika egenskaperna och problemställningarna 
som ställer krav på ledarens kunnande i vissa för serviceföretagen 
strategiska områden. 
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Samverkan: Ett av ledarens arbetsområden och  roller  (som nätverksbyggare 
). Det  har en  speciellt viktig och  central  funktion i turistföretag genom att 
ett turistföretags produkt ofta består av flera olika företags produkter 
och tjänster. Samverkan utgör också i mänga  fall  ett sätt att effektivisera 
företagets  transporter.  

Avstånd och  transporter:  Länga fysiska aystånd kan genom  en effektiv  
transportfunktion "förvandlas" till korta ekonomiska och tidsmässiga 
aystånd.  Se  även punkt "Samverkan", vilket är ett annat sätt att minska 
problemen med länga aystånd. 

Huvudsyftet med litteraturkapitlet  har  varit att lägga  en  grund för prak-
tikfallen och modellen.  Den  kunskapsutvecklingsprocess som  har  genom-
förts i studien inleddes genom förundersökningarna i vilka några problem-
områden identifierades. Vi  har sedan  i litteraturstudien försökt avgränsa 
och systematisera problemområden genom  en  omfattande litteratursök-
ning. I praktikfallen  har sedan den  hittills samlade erfarenheten konfron-
terats med verkligheten.  Den  intensiva undersökningsfasen 
praktikfallen  har  förhoppningsvis förmått ytterligare öka kunnandet i  de  
teoretiska utgångspunkterna. I modellen sammanställs och illustreras  
sedan de  fyra begreppen och  den  samlade kunskapen som ingår i  dem.  
Kunskapsutvecklingsprocessen avslutas  sedan  med analysering av  de  
resultat och slutsatser som studien bidragit till. 

I nästa kapitel "Metod" kommer vi att redovisa varför vi  har  valt praktik-
fall som undersökningsmetod och hur vi  har  gjort undersökningen. 



49  

Kapitel 3  METOD  

3.1 INLEDNING  

Turism och turismutveckling ur företagsekonomiskt perspektiv är ett 
vetenskapsområde/ämnesområde med låg teoribildning. Det är i behov av 
teorier och  modeller;  hypoteser som kan tas fram och testas genom 
empiriska  studier.  Empiriska  studier  i  form  av konstruktiva, explorativa 
undersökningar kan aysevärt öka förståelsen om turismen som  en  näring.  
Se  Landström  1987, s 12;  behovet av konstruktiva undersökningar inom 
vetenskapsområden med låg teoriutveckling.  Se  även Grönroos  1979,  ss  
26-27.  

Vetenskapsområden med högt utvecklad teoribildning som  t ex  naturveten-
skapen kan med fördel studeras med kvantitativa forskningsmetoder som  t 
ex  surveymetoden; typ icke experimentella stickprovsundersökningar med 
frågeformulär och  en  stor undersökningspopulation. 

Lågt utvecklad teoribildning, vilket  forskningsområdet  "turismutveckling  
ur  företagsledningens  perspektiv"  hänför  sig  till, är i  behov av  konstrukti-
va undersökningar  som  görs  med  hjälp  av  intensiva  studier. Turismen  berör 
ett  flertal  vetenskapsområden,  med  tonvikt  pä  beteendevetenskapen och är 
också  en relativt ung  företeelse. Detta motiverar  enligt vår  bedömning 
användningen  av  intensiva  studier.  Detta forskningssätt koncentreras  pä  
några  få  studieobjekt.  De belyses ur  mänga synvinklar och  med  ett  flertal  
olika frågeställningar.  

3.2 FALLSTUDIEMETODEN  

Med  konstruktiva och exploaterande  studier  menar  vi  praktikfall. Fallstu-
dier ayser  studier om  enstaka företeelser, händelser och andra  objekt.  
Rosengren och Andersson formulerar  definitionen om  fallastudier  så  här;  
"En  speciell  form av  explorativa  studier  är  det  intensiva  studiet av  ensta-
ka typfall, sk  case studies,  fallstudier. Typfallen  kan  vara individen  eller  
andra enheter och hela undersökningar  kan  baseras  pä  fallstudier". Innan  vi  
berör fallstudier  mer,  ska  vi  presentera  en forskningsmetodik som har  
inspirerat oss till  vår  fallstudieansats. 
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3.2.1 	Aktionsforskningen som inspirationskälla vid val av 
forskningsmetodik 

Aktionsforskningen  innebär  enkelt  uttryckt att forskare deltar  direkt  i 
förändring  av  ett visst tillstånd,  t ex  i ett företag, i  en organisation eller  
i  en  näring.  Den  aktionsforskning  som vi  syftar till  har  tillämpats i 
turistföretag i Nya  Zealand. ARP (Action Research  Planning)  -metodiken  
har  varit för oss  en  inspirationskälla  vid val av forskningsmetodik  (A.R.P  
1984).  Forskare i  den går  dock ännu längre än  vi med  våra fallstudier när  
det  gäller att engagera  sig med  olika  problem  i ett företag.  ARP-forsk- 
ningsmetodiken  går  ut  på  att forskare mycket  intensivt  och frän nära häll 
tillsammans  med  företagsledningen deltar i att lösa problemen. Detta  sker  
genom  dialoger  mellan forskare och företagsrepresentanter. Kärnan i  ARP  
är att dialogerna ska leda till  en  läroprocess,  eller med  ett annat uttryck  
"en  inlärningsspiral", där forskaren och motparten lär  sig av  varandra. 
lnlärningsspiralen bidrar till  en  ökad förståelse ,  både hos  forskaren  (eller  
konsulten) och problembäraren  (t ex  företagsrepresentanterna),  om 
problemet  och  om  hur  man  löser  det.  Kontakterna mellan parterna tenderar  
pä  att bli mänga .  

Schön  har på  ett mycket pedagogiskt sätt beskrivit  en  process  där mänga 
intensiva  kontakter  och  dialoger  mellan två  parter  (i  hans  exempel,  en  
arkitektlärare och  dennes elev) leder  till  effektiv  inlärning, förståelse och 
lösning  av problemet  (Schön  1983,  ss  79-104).  Även  Schein  är inne  pä  
samma  linje som  Schön  när  han  betonar  det  aktiva deltagandet från  både  
forskarens och motpartens sida  (Schein  1969, s 7).  Även  vi har  i  vår studie  
träffat  de  olika aktörerna, främst entreprenörerna och företagsledarna, 
flera gånger. Dessa  kontakter har hos  båda  parter  bidragit  till  en  ökad 
insikt  om  problemen och orsakerna  till  dem. 

Det som i första  hand  skiljer oss från aktionsforskare enligt  ARP-metoden 
är att vi inte ingriper direkt i företagets utveckling eller löser deras  
problem.  Vi nöjer oss enbart med att beskriva vissa fenomen och skeenden 
och eventuellt förklara varför det blir på endera vis. Indirekt ingriper även 
vi i företagens liv och utveckling genom att i slutet av vår studie utifrån 
några analyspunkter komma med några råd hur aktörerna bör göra för att 
uppnå  en  viss  positiv  utveckling och framgång i sitt företag. 
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3.2.2 	Fallstudiens legitimitet 

Fallstudiemetodiken  har  kritiserats som  en  i  mindre grad  säker och syste-
matisk forskningsmetodik. Huvudinvändningarna  har  riktats mot användan-
det av få enstaka  fall  som grund för undersökningen. Kritikerna  har  antytt 
att enstaka  fall  inte kan generera ny kunskap. Kunskaperna är inte överför-
bara till  en  annan verklighet och andra  fall.  

Även  validering  i praktikfallsmetodiken  har  ansetts bristfällig. Hur kan  
man  validera enstaka  fall  när  man  inte kan mäta och bestämma samband 
och generella lagar. Kjellön och Söderman anser att  fallen  kan valideras 
genom att  man  argumenterar för resultaten och övertygar läsaren om att  
den  verklighet som beskrivs är riktig och kan överföras till  en  annan 
verklighet (Kjellön och Söderman  1980, s 22). 

   

(Beg repp BegrepiD 

   

Begreppj 

Figur: 3.1 	Fallstudiens legitimitet -  validering  av praktikfall  

System  av begrepp, kan kommuniceras och förstås av andra människor, 
relateras till det utvecklade språket.  Validering  sker genom att  man  
jämför begreppen med:  

1. ldealtyper i verkligheten  

2. Andra  fall  

3. Formella teorier  

Validering  av  fallen  genomförs i denna studie genom byggandet av 
modellen och genom  analyseringen  av praktikfallen. 
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3.2.3  Några forskares  syn  pa  fallstudier 

Några  av de  forskare  som  använder fallstudiemetoden,  praktikfallen, som 
sin  huvudsakliga undersökningsmetod  ger  följande  syn  pä  fallstudier. 
Grönroos: "Fallstudier  går  ut  pä  ett  studium av  ett  relativt  litet  antal  
händelser,  som skulle ha  inträffat även utan undersökningen. Denna  går  ut  
pä  att  man  antingen förvärvar  en  överblicksbild  vid en given  tidpunkt 
(tvärsnittsmetoden)  eller  följer  en  process över  tiden  (longitudinell 
metod) Grönroos studerar i  sin  avhandling marknadsföring i tjänsteföretag 
(Grönroos  1979, s 27).  Tjänstesektorn präglas  av relativt få  företagseko-
nomiska  teorier  och är  enligt  Grönroos betjänt  av studier med  hjälp  av  
praktikfall; "inom  området med låg  teoriutveckling  kommer  konstruktiva 
undersökningar, där  teori kan  utvecklas  av data,  att  få en  framträdande  
plats"  (ibid,  s 28).  

Melin förordar också användandet av fallstudier. För honom är fallstudier 
ett verkligt praktiskt undersökningssätt.  Han  jämför fallstudier med 
praktikers sätt att arbeta med  de  dagliga problemen. "Att nä förståelse-
inriktad kunskap genom fallstudier liknar praktikers sätt att i sitt dagliga 
arbete skaffa sig kunskap. Praktikern följer inga intervjuformlärer, han 
gör inga statistiska urval av  dem  han vill tala med, han gör inga formella  
test  av hypoteser - han går fram mera till synes ovetenskapligt, han för 
samtal (återkommande dialoger) med personer inom och utom företaget, 
han bygger succesivt upp  sin  kunskap som också kontinuerligt får 
användas" (Melin  1977, s 14).  

Det ovan sagda är inte minst viktigt när  man  vill kommunicera fallets 
verklighet vidare. Denna valideringsaspekt  har  diskuterats redan tidigare i 
detta kapitel och kommer även att beröras senare i slutet av kapitlet. 
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3.3  DATAINSAMLING 

Datainsamlingsmetoderna i studien består dels av litteraturstudier och 
dels av expertintervjuer. Litteraturstudier  har  bedrivits till övervägande  
del  i början av studien,  men  även löpande  under den  tid som forskningspro-
jektet  har  pågått. Syftet med litteraturstudier  har  varit att kartlägga 
ämnesområdet, hitta relevanta forskningsfrågor och att sedermera i 
analysfasen, vid sidan av fallanalyserna argumentera för undersökningens 
resultat och slutsatser. Expertintervjuer  har  gjorts dels för att identifie-
ra forskningsproblem och dels för att bygga upp fallbeskrivningarna.  

3.3.1 	Litteraturstudier  

Litteratursökning  har  bedrivits  pä  mänga olika ämnesområden.  Till en  
början när  forskningsproblemet var relativt  okänt  gjordes litteraturstu-
dier  till övervägande  del om  turism och  om  dess näraliggande områden  
såsom transporter.  Senare när våra kunskaper och insikt  om  turism och 
dess  problem blev  större , till detta  bidrog  även ett  flertal  expertinter-
vjuer, koncentrerades litteraturstudierna  pä  vissa  mer  avgränsade 
ämnesområden  som t ex transporter,  aystånd, samverkan,  ledning av  
turistföretag osv.  Till  identifiering  av  dessa ämnesområden  har  även  de  
första inledande kontakterna  med  praktikfallsföretagen påverkat.  

Litteraturstudier har  bedrivits  pä  följande områden och  litteratur har  
främst föreslagits  av  ett  antal  människor i följande företag och  
organisationer:  

Turism 

Utveckling, planering, marknadsföring, turismens 
Litteratur  har  samlats  in  efter rekommendationer 
områden.  De  viktigaste turismexperterna  har  varit 
och praktiker i följande organisationer och företag, 
Universitet och högskolor: 
I  Sverige;  Östersund och Örebro 
I Skottland;Glasgow och  Edinburgh  
I  England;  Manchester  
I  Schweiz; Bern  och Leysin 

konsekvenser osv. 
från olika 

tjänstemän 
av experter 

forskare, 

Turismorganisationer i ovannämnda länder  samt  i  Finland,  statliga turism-
organisationer  samt  ett antal regionala  organ.  Även datasökning  har  
gjorts. 
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Ledarskap och entreprenörskap 

Genomgång av litteratur, böcker, tidningsartiklar, forskningsrapporter,  
samt  seminarierapporter vid Högskolan i Luleå 

Ledning av tjänsteföretag  (Service Management)  

Genomgång av litteratur om företagsledning med speciell inriktning på 
tjänsteföretagsledning. Litteratursökningen består av genomgång av 
böcker, tidningsartiklar, forskningsrapporter, seminarierapporter,  samt  
deltagande i konferenser. 

Samverkan 

Genomgång av litteratur om samverkan i företag med tyngdpunkt mot 
interaktionssynsätt. Litteratur i  form  av böcker, foskningsrapporter och 
seminarierapporter  har  studerats. 

Avsnitten "Litteraturreferenser" i böcker och rapporter  har  också varit till 
stor hjälp vid identifiering av lämplig litteratur till studien.  

3.3.2 	Expertintervjuer 

Syftet med expertintervjuer  har  varit att samla  in  synpunkter och åsikter 
frän sådana människor som dagligen handskas med  diverse problem  i 
turistföretag och -organisationer. Med expertintervjuerna i studiens 
inledningsskede var aysikten att skapa konstruktiva idör och förslag om 
forskningsproblem och sätt att lösa  dem.  Dessa intervjuer  skulle  också 
utgöra  en del  av  de  yttre ramarna för turistföretagen och deras aktörer, 
beskriva miljön för turistföretag, belysa utvecklingstrender och 
framtidsutsikter. Dessa expertintervjuer gjordes  under  sommaren  1984  i  
Sverige, Finland  och Storbritannien. Kontakterna till dessa experter 
identifierades genom turistorganisationer i  respektive land samt via  olika 
högskoleregister. Inga särskilda urvalskriterier tillämpades för att välja 
ut experter förutom att dessa förväntades vara kompetenta och kunniga i 
turismfrågor. 

Expertintervjuer för framtagandet av fallbeskrivningar genomfördes 
löpande från hösten  1984  fram till hösten  1986.  Främsta urvalskriteriet 
för val av praktikfallsobjekt var att företagen  skulle  vara framgångsrika, 
främst mätt med ekonomiska  termer  som  t ex  lönsamhet. Ett annat 
kriterium var att aktörer som  har  bidragit till företagens tillväxt och 
positiva utveckling  skulle  kunna identifieras. Dessa människor och  de  
företag som  de  arbetar i identifierades  via  rekommendationer från forska-
re och branschfolk i  de  länder där fallföretagen är belägna. 
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3.3.3 	Val av fallen  

Antalet praktikfall som  skulle  ingå i studien var till  en  början sju, två i 
Skottland, två i  Sverige  och tre i  Finland.  Det blev dock relativt tidigt 
(våren  1985) klart  för oss att sju  fall  skulle  enligt ambitionen med hög 
förstoringsnivå i insamlingsarbetet vara för omfattande.  Fallen  reducera-
des till tre stycken, ett i Skottland och två i  Finland. De  tidigare nämnda 
kriterierna uppfylldes bäst i  de  tre utvalda  fallen.  Andra faktorer som var 
styrande vid valet av fallobjekt var: 

-Företagen  skulle  vara  av  "lämpligt" storlek, dvs  med  ca  10  -  50  anställda,  
således ej så små  att ledaren - entreprenören svarade för alla  funktioner  i 
företaget,  ej  heifer  sä  stora att  denne  aktör  eller  dessa aktörer  skulle  
"drunkna i mängden"  av  medarbetare. 

-Olika  slags  turistområden vad som gäller aystånden till  de  huvudsakliga 
marknadsområden  skulle  väljas. 

Första kontakterna  togs  med företagen  per  telefon i början av hösten  
1984,  dock undantag med fallet Djurparken dit ett personligt besök av 
forskaren företogs  under  sommaren  1984.  Aktörerna (främst företagsle-
dare) förklarade sig villiga att ställa upp i detta projekt. Första besöket 
till företagen i undersökningssyfte gjordes  under  hösten  1984,  förutom 
det skotska fallet, i januari  1985.  Vid detta tillfälle skedde främst 
kartläggning av forskningsområdet med bl  a  frågor angående företaget, 
dess intressenter osv.  

Under  första besöket träffades  2  -  4  personer  per  företag (förutom 
Aviemore där antalet intervjuade var totalt tio stycken). Intervjuerna  tog  
mellan  1,5  -  2  timmar  per  deltagare. Även undersökningens/studiens 
syfte, innehåll, övergripande id6r (ämnesmässiga innehäll) och 
tillvägagångssätt (praktikfallsmetoden) presenterades för  de  intervjuade. 
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3.4 	UNDERSÖKNINGSTILLFÄLLEN OCH TILLVÄGAGÄNGSÄTTET I STUDIEN 

Studiens empiriska informationsinsamling består dels av två mer omfat-
tande undersökningstillfällen i  de respektive  praktikfallen och dels av ett 
antal kompletterande undersökningstillfällen. I följande redovisning äter-
ges  de  i  en  kronologisk ordning.  

Juli 1984  

Djurparken  
Personliga intervjuer med VD:er för Djurparken och för det till samma 
turistområde hörande hotellet. Intervjuerna varade ca  1,5  timme  per 
person.  Bandinspelningar och löpande anteckningar gjordes. Från företaget 
samlades  diverse  material, broschyrer  o  dyl. 

Augusti  1984  

Aviemore  
Besök i Aviemore i samband med förstudier i Storbritannien. Inga person-
liga intervjuer. Insamling av broschyrer och dylikt informationsmaterial 
frän området.  

De  två (I, II) huvudsakliga undersökningstillfällen 

I. November 1984  

Fjällhotellet  
Personliga intervuer i företaget  med 2 personer  från  ledningen.  Intervjuer 
också i två andra företag i  området med  sammanlagt  4 personer.  Även i 
dessa företag tillfrågades företagsledarna. Intervjuerna och övrig 
datainsamling pågick  under  två dagar. Varje intervju  tog  ca  1,5  -  2  timmar 
i anspråk. Bandinspelningar och löpande noteringar  gjordes vid  dessa 
tillfällen. Följande  data  samlades: Företagets bakgrund och  historik,  
utvecklingsloppet från början till dagsläget, beskrivningen  av  viktigaste 
aktörerna, organisationsbilden, verksamhetsidén, beskrivning  av området  
där företaget är verksamt, beskrivning  av  samhällsstrukturen, beskrivning  
av  företagets marknadsområden, nätverkpartners, serviceleveranssyste-
met,  distributions-  och transportsystemet. Frågorna  var  ostrukturerade 
och fungerade närmast  som diskussionsunderlag.  Från företaget insamla-
des också  diverse  tillgängligt informationsmaterial:  Internt  informati-
onsmaterial, utbildningsmaterial, broschyrer  med  aktivitetsutbud och 
prislistor för olika säsonger, tidningsartiklar. 
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November 1984  

Djurparken  
Personliga intervjuer med entreprenören och VD:na  samt  med  den  
marknadsföringsansvarige för området. Intervjuerna varade ca  1,5  timme  
per person,  bandinspelningar och löpande anteckningar gjordes.  Strukturen;  
frågeinnehållet i datainsamlingen var samma som i Fjällhotellfallet. 

Januari  1985  

Aviemore 
Personliga intervjuer med sammanlagt  7  personer  under 4  dagar, ca  2  
timmar  per person.  Bandinspelningar och anteckningar gjordes. 	De  
intervjuade var: områdets turistchef, VD:er för ett andelshus, ett 
aktivitetsbolag, liftbolaget och för skidskolan  samt en  försäljare för ett 
annat andelshus.  Strukturen  i datainsamlingen var samma som i  de  andra  
fallen.  Från området samlades följande skriftliga material:  en  akademisk 
undersökningen om turismens effekter på området, frän det regionala 
utvecklingsorganet erhölls rapporter om turismen i regionen,  diverse  
artiklar om området; miljön, naturvärden, om företagen  samt  internt 
material från företagen; broschyrer, informationsmaterial osv, även 
tidningsartiklar samlades. 

II Mars 1985  

Fjällhotellet 
Personliga intervjuer i företaget med två personer från ledningen  samt  
med företagets försäljare i huvudstadsområdet. Även företagsledare frän 
två andra företag i området intervjuades. Intervjuerna bandades och 
anteckningar gjordes. Intervjuerna varade ca  1,5  timme  per person.  Fråge-
nycklar/frågor med öppna svarsalternativ vid detta undersökningstillfälle 
var koncentrerade kring  de  fem huvudbegreppen; Ledare/entreprenör,  ser-
vice management,  samverkan, avstånd och  transport. En  utredning omfat-
tande planeringen för hela turistområdet, gjord av Skogsvärdsstyrelsen  
1967  rekvirerades frän Helsingfors.  En  branschstudie om lönsamhet i 
hotellnäringen i finska Lappland ingick.  

Mars 1985  

Djurparken  
Personliga intervjuer i företagen med VD:na. Även  en  intervju med 
entreprenören och med marknadschefen för området, ca  1,5  timme  per 
person.  Frågenycklarna/frågorna var desamma som för Fjällhotellet. Även  
den  här gängen gjordes bandinspelningar och löpande anteckningar. 
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Maj 1985 

Aviemore  
Postala intervjuer med sju personer. Frågenycklarna/frågorna var  de  
samma som i  de  två andra  fallen.  

Kompletterande undersökningstillfällen 

Januari  1986  

Djurparken  
Kompletterande personliga intervjuer i Djurparken med  3  personer, VD:na 
och entreprenören. Alla tre intervjuades samtidigt.  En  jubileumsbok som 
beskriver områdets utveckling  under 10  är erhölls. Årsberättelsen för  
83/84  och  84/85  erhölls.  

Oktober 1986  

Fjällhotellet 
Kompletterande telefonintervjuer gjordes med hotelledningen  (2  personer). 
Intervjuerna varade ca  45  minuter  per person. 

December 1986 

Aviemore  
Kort  kompletterande intervju med  en person.  Två rapporter utgivna av  
Scottish  Tourist  Board  rekvirerades.  

April 1987  

Fjällhotellet 
Personliga intervjuer med hotelledningen  (2  personer), ca  1  timme  per 
person samt  ett möte som varade ca  3  timmar med hotelledningen. 

Augusti  1987  

Djurparken  
Personliga intervjuer med VD:na, fem personer frän kommunalledningen 
och  bland  förtroendevalda (politiker) ingick också. Anteckningar gjordes. 
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3.5  ARBETSMETOD VID ANALYS  AV  STUDIENS RESULTAT 

I  kapitel 6 kommer vi  att analysera  de  studerade  fallen samt modellen.  
Analysobjektet är  teser  dvs slutsatser och påståenden från  fallen  och frän  
de  företag och aktörer  som  ingår i  dem.  Samstämmigheten mellan littera-
turavsnittet  (kap 2), fallen (kap 4)  och  modellen (kap 5) samt  logiken i 
slutsatserna skall förhoppningsvis leda till ett ökat kunnande och insikt  
om de problem som studien  söker finna  svar  pä.  

Tesernas relevans i förhållande till  den information  som litteraturen,  
fallen  och modellen ger  har  diskuterats i ett antal seminarier. Omfattande 
omarbetning av dessa elementära delar i studien  har  gjorts utifrån  de  
synpunkter som  har  kommit fram i seminariediskussioner vid Högskolan i 
Luleå.  

3.6  BRISTER OCH FEL I UNDERSÖKNINGEN 

Fel i  en  undersökning  kan  bli  pä  mänga olika områden. Landström  har  tagit 
upp följande felkällor (Landström  1987, s 33-34):  
-fel i undersökningsproblemet; oviktig  eller  ofullständigt  gjord  problem- 

analys 
-fel  kan ha  uppstått i samband  med  valet  av  ett studieobjekt; inferensfel  
-vid  datainsamling;  t ex  responentfel 
-instrumentfel 

Dessa fel  har  vi i denna föreliggande undersökning försökt undvika främst 
genom att mycket tid  har  använts till formulering av frågenycklar för 
intervjuernas genomförande och dokumentering av intervjuerna 
(bandinspelningar  samt  anteckningar i samband med intervjuer).  

3.6.1 	Reliabilitet och validitet 

Vi  har  i studiens datainsamlingsfas, speciellt  under de  personliga inter-
vjuerna, försökt att i förhand eliminera  de  möjliga mätfel som kan uppstå. 
Felen kan vara av slumpmässig karaktär eller  de  kan också vara systema-
tiska; hela tiden återkommande (Rosengren,  1983,s 64).  I följande resone-
mang stödjer vi oss på Rosengrens genomgång av reliabilitet och validitet. 
Vi berör kortfattat vilka fel som kan tänkas  ha  uppstått i vår studie och 
hur vi  har  gått till väga för att eliminera  dem.  
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Med reliabilitet ayser Rosengren, "graden av tillförlitlighet hos  en  mät-
ning, dvs  den  större eller  mindre  frånvaron av slumpmässiga (osystema-
tiska) mätfel " (ibid,s  61).  Fel kan uppstå hos själva mätinstrumentet  (t ex  
frågeformulär), hos  den  som utför mätningen (intervjuare), i omgivningen 
och hos själva mätobjektet. Felen kan orsakas av slarvigt utformade 
frågor eller av  dem  som utför intervjun. Även störningar i miljön  t ex  
buller och gångtrafik kan orsaka fel. Vi  har  försökt att elimininera dessa 
fel genom att utföra intervjuerna i  den  miljön där  de  intervjuade 
vanligtvis vistas dvs i företagen.  De har  också fått nogranna instruktioner 
om frågornas principiella innehåll,  t ex  att det är frågan om frågenycklar 
där responenten får svara relativt fritt kring ett givet tema eller  en  
problemställning. Det blir  sedan  forskarens uppgift att dra fram  de  rätta 
slutsatserna. Genom att intervjua samma personer flera gånger med för 
varje tillfälle utnyttjande av alltmer detaljerade frågor,  har  vi kunnat 
förbättra reliabiliteten. Detta förfarande innebär också att intervjuaren 
och  den  som intervjuas "lär sig" ämnet och kan lättare hälla sig till det 
och är motiverad att behandla frågeställningarna så  korrekt  som möjligt. 
Vi  har  emellertid inte kontrollerat  validiteten  med hjälp av någon  test; t 
ex "Test-retest"  då flera mätningar med samma  instrument  utförs.  

Validiteten  innebär frånvaron av systematiska mätfel (ibid,  s 64).  Med hög 
validitet menas att mätinstrumentet mäter vad det är aysett att mäta.  Om 
t ex  värt undersökningsområde, det perspektiv och  de  värderingar som 
ingår i det, kommuniceras med hjälp av ett frågeformulär som innehålls-
mässigt inte alls uppskattas eller överensstämmer med responentens 
uppfattning om verkligheten eller undersökningsområdet kommer han att 
genomgående svara på det sättet att vi inte får fram det resultat som vi i 
ett annat  fall  skulle ha  fått. Då får vi  en  låg validitet på mätningen. Även 
dessa fel  har  vi försökt att avvärja genom flera intervjutillfällen och 
kompletterande intervjuer. Forskaren och aktörerna i företaget  har  ingått 
i  en  gemensam läroprocess som  har  bidragit till förståelse om  
problem  områden. 

Slutligen kan vi konstatera att hur bra vi än  har  försökt att utföra datain-
samlingen och mätningarna  under  studiens gäng, så  skulle den  ackumule-
rade erfarenheten som vi skaffat, främst  under de  mänga intervjuerna, 
kunna leda till bättre resultat i  en  motsvarande studie. 
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I nästa kapitel kommer vi att  visa  upp  de  tre praktikfall som  de  ovannämn-
da mänga intervjuerna  har  bidragit till. Vi  har  genom fallbeskrivningar 
eftersträvat att uppnå  en  sä  exakt återgivning av verkligheten som det är 
möjligt för  en  forskare som  lever  och arbetar utanför företaget.  De  mänga 
och intensiva studierna i företaget och dialogerna med olika aktörer  samt  
användning av  diverse  skriftligt material  har  lett till  en  läroprocess eller  
en slags  inlärningsspiral (liknande enligt  ARP-metodiken,  se 3.2.1).  Där-
med  har  vi också nätt enligt vår egen bedömning  en  tillförlitlig återspeg-
ling av några faktiska problemområden och situationer i  fallen.  
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Kap 4 PRAKTIKFALLEN 

Praktikfallen består av tre stycken företagsutvecklingsförlopp. Fram- 
gångskriterier belyses i tre praktikfall, två frän  Finland  och ett härör frän 
Skottland.  De  finska  fallen  redovisas först och strukturen i dessa fall-
beskrivningar är analoga.  De har  studerats intensivt  under  ett antal är. 
Det skotska fallet  har  fått  en  annan uppläggning.  Fallen har  anonymiserats, 
förutom det skotska fallet, i vilket  de  medverkande företagen  har  namn-
getts. Siffertalen som förekommer vid olika sammanhang är dock korrekta.  

4.1  FJÄLLHOTELLET 

Fjällhotellet byggdes  1978.  Det  har  sina kunder enligt hotelledningen 
främst  bland de  friluftsälskande och något mer välbärgade människorna. 
Där bor även  de  som vill  ha  lugn, ro och som mycket aktivt utnyttjar 
utomhusaktiviteter, exempelvis utländska skidlandslag. Även andra 
specialgrupper tillhör företagets kundkrets såsom utländska biltestare 
och filmbolag. 

Företagets andra hotell  togs  i bruk i februari  1987.  Det är det första 
hotellet i finska Lappland utanför Rovaniemi som  har  konstruerats i första  
hand  för konferensverksamhet.  

4.1.1  Företagets centrala aktörer - Ledarskap och entreprenörskap 

Beskrivningen av företaget gäller för det gamla hotellet som fram till 
årskiftet  1987  i princip  har  svarat för hela verksamheten i bolaget. 

Ledare  
Företaget leds av två delägare, VD:n (entreprenören) och hotelldirektören 
som svarar för hotellet dagliga ledning och  drift.  Dessa två personer utgör 
också  den  egentliga, verkställande ledningen i bolaget. 

Ledarns  roll  
VD:n  har en  utåtriktad  roll. Hans  intresse och verksamhetsområde  ligger  pä  
marknadsföring och relationerna utåt, till transportörer, researrangörer, 
finansiärer och andra företag. VD:s  roll  är också att vara  en strateg  och 
koordinera bolagets olika delars verksamhet. Denna sistnämnda  roll  
förstärks  nu  ytterligare när bolaget expanderar, speciellt  efter  öppnandet  
av det  nya  hotellet men  också tillkomsten  av  andra enheter i bolaget, bl  a  
ett fiskeläger . 
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Entreprenören  har  varit mycket  aktiv under  företagets etableringsfas, 
speciellt genom att bygga upp nätverk främst till researrangörer och 
transportföretag.  Han har  också uppnått goda relationer till företagets 
andra utomstående intressenter; finansiärer och myndigheter (lokala, 
regionala och nationella ). Entreprenören var också först i området för att 
initiera och driva samarbetsfrågor och -projekt, det i första  hand  för att 
förstärka områdets ställning gentemot konkurrenter.  

Han har  också drivit  en  linje i företaget som går ut på att handskas 
effektivt med befintliga resurser. Det  har  skett främst genom personal-
frågor och  effektiv  uppbyggnad av anläggningarna. Utrymmen är byggda 
efter principen att göra  dem (t ex  rummen) så små som möjligt utan att 
därför ändå tappa funktionalitet eller att riskera att utrymmen blir för 
trånga. 

Ägarna kompletterar varandra  
Huvudaktörerna kompletterar varandra genom att  de  förutom  de  olika 
arbetsuppgifterna i bolaget även som personligheter är olika varandra, 
kreativitet förenas med praktisk tillämpning. På sätt och vis kunde  man  
säga att företaget leds och styrs av  "en gas  och  en  broms".  

4.1.2 Service Management  

Företagets huvud- och stödtjänster 

"Huvudtjänsten är inte hotellrummen,  de  är  mindre  och dyrare än hos 
konkurrerande företag", säger  VD.  Huvudtjänsten är snarare hotellboendet 
kombinerat med upplevelserna från omgivningen (företagets anläggningar) 
och miljön. Alla utrymmen, huvudbyggnaden med allmänna utrymmen och 
restaurang, hotellrummen  samt  andra utrymmen finns i nio envånings 
timmerhus placerade  en bit  frän varandra. Anläggningen, dess stil och 
atmosfär är förenlig med omgivningen och naturen. Företaget  har  lyckats 
skapa fungerande helheter som överensstämmer med kundernas förvänt-
ningar och behov. 
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Företagets huvudtjänst och dess stödtjänster flyter nära ihop. Båda 
kategorierna  består av  ett  antal mer eller mindre  "abstrakta upplevelser".  
Mindre detaljer  i stödtjänsterna  kan  bli  av stor  betydelse. Ett exempel  på 
en  detalj  som  visar  hur  kunderna upplever  små  händelser  som  värdefulla: I 
huvudbyggnaden mitt emot  receptionen  finns  det en  läshörna  med  öppen  
spis.  VD:n häller hårt  pä  att  det  alltid ska brinna eld i  den  öppna  spisen.  

Detta krav upplevs av receptionspersonalen som är "ansvarig för elden" 
ibland som onödigt och besvärligt.  

Bland  företagets stödtjänster  kan  identifieras följande huvudkategorier:  
Fritidsaktiviteter;  olika  typer av  utbud  som  köps  till  största  delen av 
mindre,  specialiserade företag. Miljön och omgivningen; turåkning, utförs-
åkning och renfärder. Transporterna och kommunikationerna; totaltrans-
porternas  effektivitet  utgör ett starkt konkurrensmedel gentemot konkur-
rerande företag  pä  andra  turistdestinationer.  Resebyråer, researrangörer 
och transportbolag utgör viktiga marknadsförings- och försäljningskanaler 
för  hotellet.  Finnair är  en av  dessa  som  genom sitt omfattande kontaktnät 
och  läng  erfarenhet frän rese- och transportbranschen medverkar  till  att 
företaget lättare  kan  fä  kunder  från  de  stora befolkningscentra i södra  
Finland.  Olika paketerbjudanden utgör  en  mycket  stor andel av hotellets  
gästnätter. Paketen utformas  så  att  de  passar  till  kundernas  behov  och 
önskemål när  det  gäller flygtider, anknytningstransporter,  måltider, 
diverse  utbud och  fritidsaktiviteter. Hotellet  och Finnair  kommer  överens  
om  årliga  kvoter om  att kunna pressa ner priserna  under  lågsäsongerna. 
Paketprodukterna  har  varit i  stort  oförändrade  under  hela 1980-talet. 
Företaget  har  inte något fortlöpande produktutvecklingsprogram,  de  nuva-
rande produkterna fungerar  bra.  

Kundernas synpunkter och kritik hörsammas när sådana förekommer.  De  
id6r och förbättringsförslag som kommer upp och passar  in  i företagets 
verksamhetssätt och produktprogram tas hänsyn till. Något systematiskt 
sätt att samla impulser och synpunkter  har  företaget inte. "Det hade vi i 
början,  men sedan  började kunderna att fråga oväsentligheter", säger VD:n. 

Företagets  personal  

Hotellet sysselsätter  35  anställda året om. Personalstyrkan är densamma 
oaysett om det är hög- eller lågsäsong. Företagets personalpolicy innebär 
bl att  man  inte permitterar några av sina anställda  under  lågsäsongen. Det 
ställs däremot krav på personalen att  de  kan utföra andra arbetsuppgifter 
än  de  normalt arbetar med. "Alla anställda skall vid behov kunna arbeta 
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som målare, fastighetsskötare osv". Personalomsättningen är relativt låg, 
ca  15  -  20  %  per  är. Företaget  har  enligt entreprenören  "en  nog stor bety-
delse för  de  anställda och deras personliga utveckling . . . . personalens 
identifiering med företaget är större i hotellet än i andra konkurrerande 
företag". Sammanhållningen och andan i företaget anses av företagsled-
ningen vara  god,  vilket kommer till uttryck  under  mer informella omstän-
digheter som när hela hotellets  personal har  gjort gemensamma utflykter. 

Anpassningsförmågan till företaget  samt  tillgängen till  en  bostad är 
viktigare kriterier än  den  formella behörigheten när företaget anställer 
nya medarbetare.  De  anställda utbildas efter sina egna förutsättningar och 
ambitioner. Motiveringshöjande åtgärder i företaget är bl  a de  gemensam-
ma  men  även individuella resorna  samt  "överraskningarna";  t ex  två veck-
ors  extra  lön.  

4.1.3 Transporter  och aystånd 

Det  studerade företaget  har beroende  pä  säsongen  delvis  olika marknads-
områden.  Under  vintersäsongen  kommer de  flesta turisterna från södra  
delen av Finland  och  under  sommarsäsongen företrädesvis frän  Central-
europa. De  fysiska aystånden är  således  länga. Vissa  faktorer har  dock  
gjort  att  de  länga fysiska aystånden  har  blivit  relativt  korta ekonomiska 
och tidsmässiga aystånd.  Med  korta ekonomiska och tidsmässiga aystånd 
menar  vi  att  det relativt billigt  och snabbt  går  att färdas från  de  skilda 
marknadsområdena till  turistområdet. De  fysiska aystånden upplevs  enligt  
företagsledningen inte särskilt problematiska från kundernas sida trots  de  
ca  1000 km. Det  finns flera positiva  faktorer som har  utvecklat turist-
transporterna till  området. En  är  hotellets  samarbete  med  transportbola-
gen, vilket  har  lett till  en koordinering  och  samordning av  resurserna i  
hotellet,  i transportbolagen och även i andra företag i  området.  Fjällhotel-
let  har  fungerat  som  pionjär i transportutvecklingen i  området. Effektivt  
utnyttjande  av  transportbolagens  distributions-  och marknadsföringskana-
ler  har  ökat efterfrågan för  hotellet  och även för andra företag  pä  
området. Det har  i  sin tur  lett till att  t ex  Finnair  har  kunnat fylla sina  
plan.  Fullsatta  plan under  helgerna,  dä  affärskunderna inte flyger,  har  
skapat förutsättningar för billigare flygpriser och  underlag  för flera 
avgångar. Genom lägre  priser  pä  paketresor  har man  också lyckats förlänga  
de  traditionella säsongerna; vårvinter och högsommar. "Ett väldefinierat  
paket med  till säsongen anpassad prissättning säljer bra  under de  
traditionella lågsäsongerna.  En stor del av de  tidigare lågsäsongerna körs i  
dag med  fullt  hus",  säger  hotelledningen.  
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Utveckling  av anknytnings-  och  lokaltransporter  hör  också till  faktorer 
som har  bidragit till kortare ekonomiska och tidsmässiga aystånd. 
"Välfungerande anslutningar mellan hemorten och  destinationen  är ett  
mäste  vid  paketerbjudanden, speciellt  under  vintersäsongen  dä  de  fiesta  
kunderna till  hotellet kommer med  flyget", betonade  hotelledningen.  
Anknytningstransporterna till och från huvudtransporterna fungerar i  dag  
bra. Sommarturisterna är sällan  beroende av  anknytningstransporter  
eftersom de  fiesta  kunderna  kommer med  charterbuss och i viss män  med 
egen bil.  Pä  anknytningstransporterna till flyget  har  Finnair minimerat 
priserna och anpassat tiderna  så  att inte för länga väntetider uppstår. 

Även lokaltransporterna mellan turistområdet och flygplatsen fungerar 
numera bra. Turismen som utnyttjar flyget är i dag tillräckligt omfattande 
och säsongerna tillräckligt långa för att  en  utbyggnad av lokaltransporter-
na  har  kunnat ästadskommas. Inte  heller  områdets interna  transporter,  
främst från boendeanläggningarna till liftarna orsakar i dag  problem.  För 
anknytnings- och lokaltransporterna svarar i området  en lokal  transportör.  

4.1.4  Samverkan 

Entreprenören verkar  aktivt  för samverkan  pä  två nivåer. För  det  första, 
för företagets och tjänsternas utveckling och för  det  andra för samverkan 
mellan företag  pä  området.  Redan i början  av  företagets verksamhet 
inriktade  sig  entreprenören  pä  att söka  kontakt  och utveckla  relationer  
till transportföretag och researrangörer.  Relationer har  blivit långsiktiga 
tekniska och kunskapsmässiga bindningar  (se angående relationer  och 
bindningar,  kap 2.3).  Tekniska bindningar  har  närmast bestått  av  anpass-
ning  av  företaget och dess  produktionsapparat,  serviceleveranssystem  (se 
kap 2.2)  till motparten, främst till Finnair. Bindningarna  har  även varit 
kunskapsmässiga, byggandet  av  långvariga  kund  - leverantörsrelationer. 
Företaget  har  tillsammans  med  Finnair och bussbolagen kommit överens  
om kvoter.  Transportbolagen  har  bundit  sig  till att köpa ett visst  antal  
platser från  hotellet  till ett visst i förväg överenskommet  pris.  Kunskaper  
om  motparten, dess  kapacitet, kompetens  och prestationsförmåga inger 
förtroende för fortsatt samarbete mellan parterna. 

Företaget samverkar med  de  lokala företagen förutom genom samarbets-
organet även direkt. Samarbete sker  t ex  genom att hotellen vid full be-
läggning skickar kunder till varandra, dvs till  de  hotell som  har ledig  
kapacitet. 
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Entreprenören  har  varit  drivkraften  och  den som  starkast  har  argumenterat 
för samverkan i  området.  Såväl samarbetsorganet  som  delar  av  dagliga 
verksamheten grundar  sig  pä  hans visioner. "Jag har  i åtta är försökt 
stimulera samarbetet  eftersom det  är  det  enda sättet att utvecklas.  Det  
här är ett turistiskt bra  område,  dess byaktiga karaktär  har  tvingat 
företagen till samarbete", säger  han. Den andre  företagsledaren  pä  hotellet  
säger att ett  lokalt  samarbete är svårt att bedriva,  men  att  de  kortsiktiga 
och långsiktiga fördelarna överväger nackdelarna,  som t ex det  att ett 
deltagande i samverkan tar företagarnas dyrbara  tid.  

Samarbetsorganet i  området har  flera uppgifter.  Det  marknadsför  området 
som  ett enhetligt turistområde. Marknadsföringen innebär i första  hand  
inte  direkt  försäljning genom annonsering utan är  mer  typ  av information 
om området,  dess  attraktioner,  anläggningar och aktuella händelser.  Det  
producerar också olika  slags  gemensamma arrangemang,  t ex  ett jazzeve-
nemang. Denna tillställning bidrar till att alla  de  kring  2.000  
kommersiella turistbäddarna i  området  fylls  under de tre  dagar i slutet  av 
november  dä  händelsen äger  rum. Organet har  också  en central funktion 
som  representant för  områdets  företag gentemot myndigheter. Gemensam 
påverkan  ger  större tyngd för företagets kray.  

En  ytterligare  aspekt  pä  samverkan är att  den  interna konkurrensen mellan 
företagen i andra liknande turistområden är hårdare än i detta studerade  
område.  Företagsledningen i  hotellet  ansåg att samverkan hindrar att 
osund konkurrens mellan företagen uppstår,  t ex prisdumpning under  hög-
säsongen. Samarbetet  ger  också ekonomiska fördelar, större anläggningars 
dragningskraft hjälper  mindre  företag att nä  kunder.  
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4.2  DJURPARKEN 

Företaget grundades  1971.  Företaget  har  aktiebolagsform och ägs av 
kommunen till  80  %. Resterande  del  av aktierna ägs av lokala företag och 
privatpersoner. Företaget består av följande delanläggningar och attrakt-
ioner djurpark, husdjurpark,  Mini Finland-aktivitetsland,  camping  med 
stugby,  fleraktivitetshus  med sporthall och med  en  tredimensionell 
biograf.  

4.2.1  Företagets centrala aktörer - ledarskap och entreprenörskap 

Hela denna turistsatsning är resultat av  en mans  visioner och ansträng-
ningar för att genomföra ett omfattande projekt i syfte att integrera  en  ny 
näring till samhället.  Han  hade redan innan denna satsning företagit andra 
stora projekt i kommunen, bl  a  Finlands första värmeverk med  tory  som 
bränsle  samt  ett regionalsjukhus. Dessa pilotprojekt, som alla på något 
sätt var unika och banbrytande, motarbetades till  en  början från olika häll 
av  diverse  beslutsfattare och intressenter. Projekten  har  senare dock 
accepterats och visat sig vara framgångsrika. Entreprenörens visioner och  
planer  angående djurparken och  Mini-Finland har  i stora  drag  konkretise-
rats efter  de  riktlinjer som  togs  fram av denne i slutet av 1960-talet. 

Hotellet är det andra stora företaget i området. Det byggdes  1975  och  en  
tillbyggnad till det kom  1982.  Hotellet  har  ett arkitektoniskt speciellt 
utseende med bl  a  två våningar insprängda i berggrunden. Hotellet syssel-
sätter stadigvarande  60  personer året om. Entreprenörens  roll har sedan 
starten  och inkörningsperioden  under  senare delen av 1970-talet alltmer 
förändrats från att vara både  en operativ  företagsledare och  en  strategisk 
konstruktör till att bli  en  "kontrollant" med inriktning på kvalitativa och 
strategiska företagsledningsfrågor.  Man  kan säga att hans uppgifter  har  
blivit att utveckla, styra och leda större helheter i områdets utveckling.  

De  båda företagsenheterna, Djurparken, med sina delanläggningar och 
hotellet leds och drivs av professionella företagsledare med branschvana 
från  den  typ av företag där  de nu  är verksamma. 



4.2.2 Service Management  

Företagets huvud- och stödtjänster 

Djurparken  har sedan  dess tillkomst  1973  utgjort huvudattraktionen  
områdets  och även i  kommunens  turism.  Det  nya  projektet Mini-Finland  ska  
delvis  ersätta och komplettera djurparken  som  huvudattraktion. Båda 
dessa anläggningar  bygger  pä  entreprenörens  visioner  och idör. Avsikten  
med  två huvudprodukter är att kunna hälla  en av dem  aktuell  och  om  möj-

ligt marknadsledande gentemot företagets och  områdets konkurrenter.  När 
produkten  som  för tillfället är i denna nyckelposition förlorar i attrakt-
ionskraft bör  den  andra produkten kunna ta över.  Produkten  som  dä  inte är  
den  ledande  går under tiden  igenom  en "renoverings-  och förnyelseprocess". 
Denna återkommande produktlivscykel illustreras i  figuren.  

besöks 
volym  

1970 -75 -80 -85 -90 -95 2000 	tid 

	= Djurparken 
	

År  1987  och framöver visar  en 
övergripande 

illustrativ  prognos, gjord av författaren  
- , Mini-Finland  

Figur: 4.1 	En  återkommande livscykel för fallet Djurparken 
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Företagets huvudprodukt  har under  verksamhetstiden kompletterats med 
ett antal stödtjänster. Kundernas behov och efterfrågan  har  gett upphov 
till dessa. Tillkomsten av djurparken ökade behovet av mer kvalitativt 
boende. Campingen med stugby kompletterades med ett hotell, vilket i  sin  
tur  tack  vare sitt speciella arkitektoniska utseende  har  blivit  en  attrakt-
ion.  De  relativt dyra hotellmåltiderna kompenserades  sedan  med enklare 
måltider och förfriskningar i Djurparkens kafeterior och kiosker. Kiosker-
na  har  medvetet utvecklats för att kunna erbjuda varierande  service  och 
ett stort utbud. Företagets kiosker anses enligt entreprenören vara "Ian-
dets  bästa" jämfört med liknande turistföretag. 

Kundernas behov  har  också identifierats årligen med hjälp av frågeformu-
lär. Entreprenören själv  har  som vana att gå ut  bland  publiken för att 
hämta synpunkter och impulser. 

Djurparkens  ledning anser  att stödservicen;  de  olika delanläggningarna, 
kioskerna och kafeteriorna, är attraktiva och välfungerande.  Den service 
som  för närvarande fungerar sämre är  de  interna transporterna i  området.  
Även  campingen  mäste  byggas ut, dess nuvarande  kapacitet  i förhållande  
till  efterfrågan är mycket begränsad. 

Företagets  personal  

Företaget sysselsätter numera  20  stycken året runt anställda. Högsäson-
gen  under  sommaren gör att antalet anställda i företaget omräknat till 
heltidsanställda totalt blir, som tidigare nämnts, ca  60  stycken  per  är. 
Extrapersonalen  under  sommarsäsongen består av  80  -  100  skolungdomar 
som anställs för att sköta om olika påfallande kvalificerade arbetsuppgif-
ter.  De har  ofta skolutbildning från  de  områden som  de  får arbeta med.  De  
får också  en 40  timmars utbildning i början av anställningen. 

Personalomsättningen i företaget är låg. Av  de fast  anställda slutade 
endast  en  i företaget  under 1986.  Ledningen trodde att  den  låga personal-
omsättningen berodde främst på följande faktorer. För det första, mänga 
är specialister och  har  fått utbildning (främst inom företaget) till arbets-
uppgifter som inte finns i mänga andra företag. Därför blir det svårt för 
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dessa människor att byta arbete och arbetsgivare. För det andra är lönerna 
för specialister i företaget högre än  de  är hos arbetsgivare där  de  kunde 
hitta ett likvärdigt arbete. För det tredje  har  anställningen i företaget 
relativt hög  status, "de  är stolta över sitt arbete, området är välkänt i  
Finland",  säger företagsledningen. 

Några sammanfattande reflektioner om  de  anställdas och företagets rela-
tioner kan konkretiseras på följande sätt. Åsikterna  har  i första  hand  
framförts av entreprenören: Företaget och arbete utgör  en  ganska viktig  
del  av livet för  de  anställda. Det kommunala bolagets trygghet upplevs som 
viktig. För vissa, i mer ledande positioner verkande anställda  har  arbetet 
påtagligt mer  central  och "självförverkligande" betydelse. Företagslednin-
gen upplever också kunnandet och kompetensen hos  de  anställda som 
tillräcklig. 

Faktorer som entreprenören ansåg vara  de  anställda utvecklande och 
motiverande var ärlig utbildning, årliga utlandsresor för personalen  samt  
produktutveckling. Produktutvecklingen ayser främst utveckling av  diverse  
stödtjänster och medför omväxlande arbetsuppgifter för  de  anställda.  

4.2.3 Om  samverkan 

I området finns det  en  samarbetsgrupp vars uppgift är att främja 
områdets utveckling.  Gruppen  består av representanter från kommunen, 
från hotellet och från Djurparken. 

Samarbetet i övrigt sker i första  hand  mellan hotellet och Djurparken. 
Även  en  viss informell samverkan bedrivs mellan dessa två större företag 
och  under  senare åren tillkomna  mindre  företag. Detaljhandelns bristande 
intresse för att  delta  i marknadsföringsaktiviter och att ta på sig  sin del  
av marknadsföringskostnaderna kritiserades hårt av turistföretagen.  "Man  
nästan hoppas på att turismen i området  skulle  utebli ett är så att detalj-
handeln fick  se  vilka inkomster  de  får från turismen". 

Samarbetet mellan  de  två stora turistföretagen i området sker helt 
spontant utan att  ha  "framtvingats" av någon  organisation  eller något av 
företagen. Hotellet och Djurparken erbjuder turisterna tjänster som i 
mänga  fall  väl kompletterar varandra. I hotellets paketerbjudanden ingår 
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det  i  regel  besök i djurparken. Denna lockar  som mest  ca  5.000  besökare  
per dag. Av  besökare äter  omkring 10  %  pä  hotellet.  Detta utgör enbart två 
exempel  pä  samverkan mellan företagen.  

Den  kommunala marknadsföringsorganens betydelse för marknadsföringen  
av området  och  de  större företagen  har  minskat, särskilt  sedan de  två 
företagen anställde egna marknadsföringsansvariga.  En  orsak till svårig-
heter  med  ett gemensam marknadsföringsbolag  har  varit  problemet med  
att hitta lämpliga  former  för delningen  av de  gemensamma kostnaderna.  
Hotellet  tillhör  en stor  hotell- och restaurangkedja och  har  därför också 
vissa  krav  pä  sig  när  det  gäller marknadsföring. Dessutom  anser de  båda 
största enheterna att beslutsfattandet och genomförandet i stora och 
viktiga frågor  mäste  göras  pä  plats.  

Djurparken samarbetar med två stora sydfinska turistföretag. Företagen  
har  bl  a  gemensamma omfattande marknadsföringskampanjer. 

Entreprenören  har under  hela områdets turistiska existens  haft  kontakt 
med  den  utländska konstruktören och experten som bl  a  fanns med i djur-
parkens uppbyggnad. Detta samarbete  har  senare lett till  Mini-Finland  
storprojektet.  

4.2.4  Avstånd och  transporter  

Marknadsområdena för  områdets  turistföretag varierar inte  beroende  pä  
säsong. Djurparkens marknadsområden finns främst i  de  folkrika södra 
delarna  av Finland  och i regionerna  längst  kusten. Uppskattningsvis  
kommer  ca  85  %  av  kunderna  med personbil  och närmare  15% med  buss.  En 
stor del av  Djurparkens besökare är dagsbesökare.  De  åker antingen till  
området  över  dagen eller  är  pä  genomresa. Andra besökare vistas i  området  
längre  tid  och  bor  antingen  pä  campingen eller  pä  hotellet.  

Tåg används  av  mycket  få  besökare  trots  att  det  stannar ca  2 km  från  
turistområdet  och transporterna  dit  är välorganiserade.  All  tågtrafik 
mellan södra och norra  Finland  gick tidigare  via  orten  men  när  man  i 
1970-talets början byggde  en ny linje  hamnade  området vid  sidan  av den.  
Djurparken  har med det  finska statliga järnvägsbolaget,  VR,  förhandlat 
fram ett paketerbjudande  som  trots  det  låga priset inte  har  nätt någon 
större framgäng.  Den  nutida glesa och  relativt  långsamma tågtrafiken  har  
svårt att konkurrera  med de  betydligt snabbare och  mer  flexibla  person-
biltransporterna. 
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Pä  grund av  att  de  flesta besökarna  kommer  till  området med egen bil så  
är  behovet av  anknytningstransporter litet. Närmaste flygplats för något 
större trafikflygplan finns ca  120 km  från  området.  Endast ett  fatal  rese-
närer  kommer  till  området med  flyg. Lokaltransporterna till  området  
fungerar väl, främst genom att ayståndet till kommuncentrum är  5 km. 

Behovet av organiserade  transporter  till området är litet. För  de  ca  15%  av 
besökare som kommer med buss ordnas resan i  de  flesta  fall  av något 
tranportföretag,  t ex  buss- eller båtbolag. Turistföretagen säljer sina 
tjänster till transportföretagen och resebyråerna som  sedan  organiserar 
transporten. I  de  paketrebjudanden som Djurparken eller hotellet säljer 
ingår således aldrig transporten. Samarbetet mellan turistföretagen och 
transportföretagen 	begränsar sig 	således till  en  "vanlig köpare - försäl- 
jare-relation".  Det enda paket som djurparken säljer själv är ett program-
paket för vissa särskilda grupper som  t ex  skolklasser och pensionärs-
grupper. 

I hotellets paket ingick som tidigare nämnts inte  transporter.  Hotellets 
policy är inte  heller  att försöka konkurrera med billiga paketerbjudanden 
utan  man  vill hellre erbjuda konkurrenskraftiga priser, hög  standard  i 
hotellanläggningen och kvalitet i servicen.  "Man  kan inte få bort  ledig  
kapacitet med hjälp av ett paket, hellre med  en  annons och  50%  rabatt på 
rummen. Merförsäljning får  man  genom stora rabatter", säger hotellets  VD.  
Hotellet tillhör ett gemensamt nordiskt hotellsystem, vilket möjliggör 
stora rabatter på rumspriserna.  

De  fysiska aystånden till området från huvudmarknadsområdena är inte 
långa, sällan mer än ca 300km. Trots detta upplever kunderna aystånden 
som besvärliga. Vägnätet är i regel av dålig kvalitet och få av  de  större 
vägarna när  ens  i närheten av området. 

Även användningen av flygtransporter  har  hittills varit ointressant för 
området på grund av  de  relativt korta aystånden från huvudmarknaden till 
området och drygt  en  timmes  transport  från  den  närmaste flygplatsen. 
"Utbildningsföretagen transporterar inte sina föreläsare och utbildare till 
hotellet eftersom flygtransporterna saknas", säger hotelledningen. 

Transporterna utgör ingen 	turistattraktion för området, "transporterna är 
ett  problem"  
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4.3 AVIEMOREFALLET  

Detta  fall  är uppbyggt kring fyra stycken företag; ett  aktivitetscentrum,  
två andelshus 	och ett guideserviceföretag. Huvudintresset i  fallet  har  
riktats mot Aviemore  Centre  -  aktivitetscentrum.  Aktivitetscentrat utgör 
till skillnad mot  de  andra företagen och  de  finska  fallen  ett exempel  pä  en 
mindre  framgångsrik turistanläggning.  Fallet  Aviemore  har en  annan 
uppläggning än  de  finska  fallen,  främst därför att  vi  inte  haft  samma 
ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar att studera  det. Vår ambition 
har  varit att genom mänga och intensiva  dialoger med  företagsledare 
skapa  en så god  beskrivning  som det  bara  som  utomstående till företagen 
är möjligt.  

4.3.1 De  studerade företagen och aktörerna i  dem  

Aviemore Centre - aktivitetscentrum 

Aviemore  Centre  är  den mest  kända turistanläggningen i  området. Av de 
turister som kommer  till  området  besöker nästan samtliga aktivitets-
centrat. Centrat omfattar bl  a  följande anläggningar och  faciliteter:  Fyra 
hotell,  konferens-  och  fritidscentrum,  ett andelshusföretag,  en  camping-
anläggning för husvagnar, shoppingcentrum och olika  typer av  restauran-
ger, idrottsanläggningar för simning,  ishockey  och andra sportgrenar,  go  
cart  bana, plastbacke för utförsåkning. Aviemore  Centre  byggdes  1966  och  
var den tidens "mest  fantastiska  man-made"  attraktion  i Skottland.  Tanken  
bakom detta stora  semesterkomplex  var  att kunna erbjuda turisterna  en  
längre  tids, en  veckas  eller mer,  vistelse i  en  miljö  med  mycket 
varierande fritidsutbud utan att turisterna behövde lämna  området under 
tiden.  Inte  ens  dåligt väder  skulle  kunna vara något  hinder  för  en  mångsidig  
semester.  Aviemore och  Spey Valley's  (Aviemore är  en del av  ett större  
område;  Spey  Valley) turistchef  säger följande  om aktivitetscentrumets 
roll:  "Aviemore  Centre  är  1966 var unik,  idén  med området var  ambitiös.  
Centrumet  fungerade  som drivkraft  för regionens turism.  Det  ändrade  
turismens natur  från ett  slags  naturupplevelse-turism och fick  dalen  att 
utvecklas". 

Upphovsmannen till Aviemore  Centre var Lord  Frazer of  Allander, ägare bl  
a  till ett  av Europas  största varuhus. Aviemore  Centre  följde  hans  affärs-
koncept.  Den  drivande  kraften  i  centrumets  utveckling arbetade tidigare  
som  VD  för  en  turistanläggning  med  inriktning  pä  massturism.  Hans  
affärsidé  med centrumet  byggde också  pä  att kunna göra  området attrak-
tivt  för stora skaror  av  besökare. Aviemore  Centre skulle  inrikta  sig  hellre  
pä  att  få 1000  besökare  som  betalade  50  kronor  var  än  50  besökare  som  
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betalade  1000  kronor. Aktivitetscentrat  var  mycket framgångsrikt från 

slutet  av  1960-talet fram till slutet  av  1970-talet, anläggningarna 
besöktes  av  mänga  turister  och  det  ekonomiska  resultatet var  gott. Från 
slutet  av  sjuttiotalet började dock affärerna  gå  allt sämre för Aviemore  
Centre's  anläggningar.  Under året 1984  gick  centret med  ca 100.000kr i 
förlust  per  vecka.  Turistchefen: "Man  förnyade inte Aviemore  Centre  
tillräckligt  fort  och nog mycket när dess  popularitet  började stagnera".  
Enligt  några andra  av de  intervjuade i Aviemore  "har man  inte  gjort  
någonting för att hälla anläggningarna moderna".  Enligt en av  cheferna i  
centrumet har man  för länge försökt sälja kunderna  produkter  och tjänster 
utan att egentligen ta reda  pa  vad  kunderna egentligen vill  ha. Det  fram-
hölls också  av  några intervjuade att  man  redan från början byggde för 
mycket i ett och samma  omrade. Omradet med  sina stora byggnader  blev  
inte flexibelt nog  med tanke  pa  turisternas ändrade efterfrågan. 

Företagets huvud- och stödtjänster 

Aktiviteterna och upplevelserna utgör huvudprodukten,  en  grundläggande 
idé bakom Aviemore  Centre  är att det fungerar som ett aktivitetscentrum 
för hela Aviemore  omradet.  Det finns ett mycket stort antal stora stöd-
tjänster, hotell, restauranger,  sport-,  och fritidsanläggningar, affärer osv. 

Barratt  Multi  Owership (andelshus) 

Anläggningen är  en av de  fyra i samma andelshuskedja i  Storbritannien. 
Det  grundades  1972 av en  turistentreprenör och såldes  1981  till ett i 
huvudsak  pa  byggsektorn arbetande storföretag.  Standarden  i husen är 
mycket hög. I  området  finns  det  ett  servicecentrum, "Country  club",  med  
restauranger, sporthallar, simbassäng  med  trädgard. Servicecentrat är 
aysett endast för andelsägare. Andelshusboendet är  enligt de  intervjuade 
ett bra sätt att fä säkra, ständigt återkommande  kunder.  Andelsägarna  har  
möjlighet att byta ut  sin  årliga vecka i Aviemore mot  en  vecka utomlands i 
ett andelshus. 

Företagets huvud- och stödtjänster 

Huvudtjänsten är vistelse i andelshuset och i dess omgivning. Stödtjäns-
terna utgörs av  den  höga standarden  bade  i anläggningarna och i  de  aktivi-
teter som finns tillgängliga för kunderna. 
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Scandinavian Village (andelshus) 

Företaget grundades  av en  entreprenör,  en skandinavisk  affärsman, och 
drivs  av en  anställd  VD.  Företagets huvud- och stödtjänster skiljer  sig  
inte nämnvärt från Barratt's. Även i detta företag är  standarden  pä  
andelshusen hög. 

Rothiemurchus Visitor  Centre (guide service  företag) 

Företaget  har  tre anställda och står för informationsservice och guidade 
besök till naturen och jordbruket.  Till de  anställdas arbetsuppgifter hör 
också underhäll av området och  de  för turismen aysedda anläggningarna, 
övervakning av besökarnas säkerhet och att hälla ordning i området. 

Företaget grundades  1976 av  markägaren.  Landarealen  är ca  10.000 ha.  
Avsikten  med  företagets grundande  var  främst att  få ordning  pä  turister  i  
området så  att ägaren  kunde  fortsätta  med  boskapsskötseln.  Den  här  typen 
av  företag  har  oftast inte några direkta vinstkrav  pä  den  turistiska verk-
samheten.  Behovet av  detta  slag av  företag  har  ökat  eftersom  antalet  
turister  i  området  ökar.  Country Side  Commission  for  Scotland,  en  statlig 
myndighet för bevarandet och skyddandet  av  landsbygden  ger bidrag  till 
verksamheten.  

4.3.2 Om  samverkan i området 

Samarbete i Aviemore- och  Spey  Valley området sker  främst genom ett 
gemensamt samarbetsorgan i vilket  de  fiesta  turistföretagen är samman-
slutna.  De  studerade företagen  deltog  i  det  och framhöll betydelsen  av 
aktiv  medverkan. Företagen  deltog  också i gemensamma arrangemang och  
projekt, som t ex  för Skottland och speciellt för "Högländerna" traditio-
nella idrottstävlingar och kulturhändelser. 

Företagen erbjuden också varandra kompletterande  produkter.  Liftbolaget  
har  i  området en central  ställning  som  ett företag  som  servar hela 
Aviemores  boende-  och aktivitetsanläggningar,  inklusive de  studerade 
företagen. Samarbetet upplevs särskilt givande  dä  vädret ofta gör  det  
omöjligt att använda  Cairngorm-skidområdet. När vädret där är olämpligt 
för skidåkning erbjuder  t ex  Aviemore  Centre  möjligheter till andra  
aktiviteter.  Även varandra liknande tjänster  kan med  hjälp  av  samverkan 
göras  mer  varierande. VD:n för ett andelshus uttryckte detta  pä  följande 
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sätt:  "Folk  nöjer sig inte med samma utbud varje är. Det är bra att kunna 
samarbeta och byta tjänster. Bättre än att försöka erbjuda allt själv och 
försöka behålla kunderna enbart i  den  egna anläggningen -  man  vill inte äta 
samma  mat  vid samma bord  under  hela  sin  semestervistelse". 

Chefen  för  guide service  företaget ansåg att andelsboendet  har  påverkat  
turismen  i Aviemore  positivt. De  varje är återkommande andelshusgäster-
na  ger kontinuitet  och  stabilitet  till  Aviemores turism och goda  relationer  
mellan  dem som  är verksamma i näringen.  En av  cheferna i Aviemore  
Centre  sade att samverkan mellan företagen  ger  bättre  produkter  och 
större  effektivitet  för verksamheten. Företagen  ser  inte  heller  varandra i 
första  hand  som konkurrenter. 

4.33  Avstånd och  transporter 

England  är Aviemores största marknad och  den  uppgår till  49% av  alla be-
sökare till  området.  Engelsmännen är i  regel  veckogäster  eller på  genom-
resa i Aviemore.  De kommer  främst frän större befolkningscentra  som 
London,  Manchester, Birmingham  eller  Leeds.  Avstånden varierar mellan  
400 km  och  800 km. De  flesta  av dem kommer med egen bil men  även tåg 
och bussar används i  relativt stor  omfattning. Bussarna och  tågen har  i  
regel  mycket fördelaktiga  priser  och paketerbjudanden.  Inverness  (ca  60 
km  från Aviemore)  har en  flygplats  men  förhållandevis  få turister  
utnyttjar flyget. Detta  beror på  att flyget i  regel  är betydligt dyrare än  de  
andra transportmedlen och att anknytningstransporterna till Aviemore 
inte är  effektivt  organiserade.  Det  uppstår länga väntetider vilket gör att  
den  totala  transporttiden,  trots flygets snabbhet, blir obetydligt kortare 
än för  de  konkurrerande transporterna. För utländska besökare är 
flygtransporterna till Aviemore  av  större betydelse. Flyg till  London  och  
byte  där till  planet  till  Inverness  betyder relativt  flexibla  transporter.  
Dock  återstår  det  att förbättra anknytningstransporterna till och från  
Inverness.  Av  alla  turister under  hela  året kommer  två tredjedelar till 
Aviemore och  Spey  Valley med egen bil.  

Lokaltransporterna frän Aviemore till  Cairngorms  skidområde började 
trafikeras  med  buss  regelbundet  först  under  vintersäsongen  1984/85. Det  
underlättar något  de  enorma problemen  som  Cairngorm  området har med 
stort antal  besökare,  få  parkeringsplatser och smala vägar.  Problemen  är 
akuta  under  veckosluten  med  mänga dagsbesökare. 
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De  studerade företagen samarbetar främst  med  järnvägsbolaget, British  
Rail  (Aviemore  Centre  är  mest aktiv av  dessa företag) och bussbolagen 
(liftbolagets viktigaste samarbetspartner i  transporter).  Företagen  med  
undantag för  andelshuset  upplever  de  fysiska aystånden  som  länga och 
besvärliga.  De  försöker lösa problemen främst genom bättre anknytnings-
transporter och bättre boknings- och biljettservice.  

4.3.4 	Avslutningsvis 

Detta kapitel  har  exemplifierat tre turistområden och några i  dem  verk-
samma företag. Huvudintresset  har  koncentrerats kring entreprenörens 
och ledarens  roll  för företagets tillkomst och utveckling. Några service-
managementinstruments tillämpning som  t ex  personalidé och produkt-
koncept, samverkan mellan företagen (nätverk) och behovet av  en  viss typ 
av transportarrangemang  har  också berörts.  

Fallen  är olika varandra, Fjällhotellet är  t ex  mycket beroende av organi-
serade  transporter,  i Djurparken finns däremot inte detta beroende. I 
Aviemore är inte  heller  beroendet av organiserade  transporter  speciellt 
stor. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att entreprenören  har  i fallens 
turistområden och företag  haft en  viktig  roll  både vid startandet av verk-
samhet och  under  företagens utveckling och expansion. 

Vi kommer  i nästa  kapitel  att bygga upp  en  modell där olika  sekvenser  frän  
de nu  beskrivna  praktikfallen  ska ingå.  Vi har nu  genom fallstudier i  Fin-
land  och Skottland studerat ett  antal  framgångsrika turistsatsningar. 
Aviemore  Centre  utgjorde dock ett exempel  pä  ett  område (en  grupp  av  
anläggningar)  som  tidigare  var  framgångsrikt  men som sedan har  fått 
ekonomiska  problem.  Utifrån  litteraturstudier  och fallstudier skapas  nu  i 
nästa  kapitel en  modell  som kan  sägas vara beskrivande och förklarande. 
Denna  har som  syfte att illustrera ledarens arbetsområden och lednings-
verktyg.  Modellen  utgör också  underlag  för efterföljande analysdiskussio-
ner  samt  utgångspunkt för  implikationer som  ayslutningsvis presenteras. 
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Kapitel 5 MODELL 

5.1 INLEDNING  

I kapitel  2  presenterades ett antal olika beståndsdelar,  de  teoretiska 
utgångspunkterna, för studien. I kapitel  4  presenterades tre praktikfall för 
att  visa den  praktiska tillämpningen av teorierna. Vi ska i detta kapitel 
bygga  en  modell utifrån begreppen i  de  teoretiska utgångspunkterna jämte 
fallbeskrivningar. 

Syftet med detta kapitel är att integrera begreppen i  en  modell som 
beskriver vissa viktiga delar av verkligheten. Vi rör oss i modellbyggandet 
ständigt mellan två nivåer, verklighetsnivån och  den  konceptuella nivån. Vi 
förenklar verkligheten, söker stöd för modellen från litteraturen, förun-
dersökningar och  fallen  och konstruerar utifrån begreppen, deras innehäll 
och samband mellan  dem en  modell.  Konstrueringen  av modellen  har  pågått  
under en  längre tid i studien.  Modellen har under en  långsam och för 
forskaren mödosam process mognat fram. Följande figur är till för att 
beskriva  en del  av konceptualiseringsprocessen, dvs när  man  i modell-
konstruering rör sig mellan två nivåer, verklighetsnivån och  den  koncep-
tuella nivån.  Figuren  blir komplett  sedan  i och med att modellen i detta 
kapitel byggs upp. 

Omvärld 

Entre Service  Samverkan Avstånd 
prenör  Manage  Nätverk  Transport  

_ ment 

Huvud-
begreppen  

Fig  5.1 	Konceptualiseringsprocessen i modellbyggandet 

Figuren  visar hur  längt  vi har  kommit i  studien. Vi  ska  nu  utifrån  littera-
turen  och  fallen  konstruera  en  beskrivande modell.  Vi  presenterar först  de  
olika delarna och  sedan en  modell i slutet  av kapitlet.  



80 

5.2  ENTREPRENÖREN OCH LEDAREN 

Entreprenören och ledaren fokuserades  vid  företagens och  organisationers  
utvecklingsprocess  av en  läng  rad  författare i  kap 2.1. Vid  företagens  
etableringsfas  efterfrågades  det  entreprenörer  eller  entreprenöriella 
ledare. När företagen  sedan  expanderade behövdes  det  professionella, 
vinstorienterade företagsledare för att bl  a  ta  hand  om  företagens  drift,  
övergripande och även  mer  detaljerade  strategier.  Företagsledare tilldela- 
des olika  roller,  Mintzberg 	och  Waters  hade  identifierat åtta stycken, 
däribland ledaren  som  entreprenör och nätverksbyggare. Adizes framhåller 
att  en god  företagsledning  består av  fyra  roller; producent,  administratör, 
entreprenör och integrerare.  Under  olika  faser  i företagets  liv  dominerare 
någon  eller  några  av  dessa olika typologiseringar.  Både  i Djurparks- och 
Fjällhotellfallet  kunde man  identifiera företagsledarroller i enlighet  med  
Adizes rollista.  I  Fjällhotellets  ledning  kompletterades entreprenören  av 
en  administratör. Detta entreprenörsinfluerade  team gav  företaget  bred 
ledningskompetens  genom att  det  täckte flera  av de  viktiga ledningsfunk-
tionerna;  de  övergripande strategierna för företaget,  den  praktiska  lednin-
gen av  verksamheten, marknadsföringen osv.  

Vi beskrev i litteraturkapitlet också några av ledningens verktyg, bl  a  
nätverket och innovationer. I Fjällhotellet hade entreprenören  rollen  som 
nätverksbyggare, vilket var viktigt för utveckling av  en  effekttiv och 
välfungerande totalprodukt,  t ex  olika  slags  paketerbjudanden som hotellet 
utvecklade tillsammans med resebyråer, researrangörer och transportbo-
lag. Kontakterna mellan hotellet och ovannämnda nätverkspartners ledde 
således till samordning av båda parters resurser i  form  av utnyttjande av 
tillfällig  ledig  kapacitet. Samverkan  har  gett Fjällhotellet  en  stark  ställ-
ning i förhållande till konkurrenterna. 

Vi  tog  upp i kapitel  2  även  "Service management"; de  speciella problemom-
råden för tjänsteföretag, dit även turistföretag räknas. Produktens 
abstrakta karaktär, personalens strategiska betydelse osv ställer krav på 
ledningskunnandet. 



Figurförklaring: Ju större är cirkeln,  desto mer  är entreprenören involve-
rad /engagerad i denna funktion/detta  område. 

Serv.  
Manag.  

Transp. 

Samv.  

Fjällhotellet Djurparken 
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Följande figur illustrerar entreprenörens arbetsområden i Fjällhotellfallet 
och i Djurparksfallet. 

Fjällhotellet Djurparken 

Fig  5.2  Entreprenörens arbetsområden 

I nnov  

Fig  5.3  Entreprenörens  roller  

Förklaring till  figuren: Beroende på  hur  viktiga  respektive  delar är, ju 
större  cirkel får den  och  beroende  pä  hur  viktig entreprenörens  roll  är  
desto mer  finns  den  inom  den  inre cirkeln. 
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5.3 SERVICE MANAGEMENT  

Personalen  har  i tjänsteföretag jämfört  med  industriföretag  en  betydligt  
mer central position  gentemot  kunder.  Personalidén ingår  som en av de 
mest  dominerande delarna i ledningsmetodiken. I Fjällhotellet  bestod  
grundsynen  pä  personalfrågor  av  att kunna bibehålla samma personalstyrka 
sysselsatt  året om.  Utvecklingen  av  främst stödtjänster i tjänsteerbju-
danden och användning  av  personalen till flera arbetsuppgifter  har gjort 
det  möjligt att förlänga  de  traditionella  vinter-  och sommarsäsongerna.  
Ledningens  uppgift  har  varit att utveckla  en  för företaget passande 
personalidé, utveckling  av  stödtjänster  samt  att kontrollera deras verk-
ställande och  kvalitet.  Länga anställningsrelationer,  information  och 
utbildning  har haft en  kvalitetshöjande  effekt  pä  företagets  personal  och  
produkter.  

Företagsledningen  kan  försöka möta  kundens  efterfrågan  pä  olika sätt,  t ex  
genom att välja mellan följande två  strategier; kraftig  kostnadsjakt  med  
lägre  servicestandard som resultat eller  utveckling  av  stödtjänster  med  
marginella kostnadsökningar  som  följd. I  kapitel 2.2.3 tog vi  flygbolagets 
tjänstepaket  som  ett exempel. Utveckling  av  stödtjänster i konkurrensbe-
främjande syfte ledde till  en god cirkel med  större försäljning, större 
marknadsandelar och bättre lönsamhet  som resultat.  Kunderna, i detta  fall  
affärsresenärerna, föredrog  god service under  hela flygresan till  normal-
pris  i stället för flygresa till lägre  pris  och  med  lägre standard/kvalitet  
pä  stödtjänsterna. Utveckling  av  stödtjänster är  en  viktig  del av  produkt-
utveckling i serviceföretag. I Djurparken  har  mänga stödtjänster (hotell,  
camping, fleraktivitetshus)  blivit närapå  en  lika  stor attraktion som  
själva huvudtjänsten, djurparken. I Fjällhotellet är stödtjänsternas 
(programutbud, skidspåren, liftarna) betydelse  om  möjligt ännu större.  

Kunden har en  viktig funktion för tjänsteföretaget - turistföretaget.  
Kunden  deltar i  en interaktiv  process med personalen.  Han  fungerar som 
produktutvecklare genom att ge upphov och förslag till nya produkter och 
genom att kritiskt granska  de  nuvarande produkterna.  Kunden  fungerar även 
som marknadsförare för företaget,  en  nöjd kund "säljer" företaget och 
dess produkter till  sin  bekantskapskrets. 
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Både  när  det  gäller utvecklingen  av  stödtjänster och  kontrollen  att  
standarden  pä  dem  bibehålls hög  samt  styrningen  av  anställd -  kund  
interaktionen,  är framgängen  beroende på ledningens kompetens  och 
vakenhet.  Det  finns dock flera tänkbara förklaringar till framgången i ett 
entreprenöriellt turistföretag.  En  är  enligt vår  erfarenhet frän för- och 
fallstudier entreprenörens förmåga och vilja att samverka  med  andra 
företagare och  organisationer.  Denna  del av modellen belyses  i nästa 
aysnitt. 

Ledaren som 
innovatör  

Det praktiska 
ledarskapet 

N /  
Service Management  

5.4  SAMVERKAN 

Samverkan i detta kapitel beskrivs främst mellan turistföretag och 
transportföretag. Detta är också enligt vår erfarenhet  en  viktig  form  av 
samverkan, i synnerhet för turistföretag i perifera regioner. Vi belyser 
också i kapitlet andra fördelar som uppstår i  en  samverkansprocess. 
Framtagande av gemensamma turistprodukter, komplettering av andra 
företag genom tjänster av olika karaktär och genom att fungera som 
"buffert" vid efterfrägevariationer som orsakar tillfällig  ledig  kapacitet 
utgör exempel på samverkan som stimulerats av  t ex  hotelledningen i 
Fjällhotellet. 

Entreprenören samarbetar  med  andra företagare,  organisationer  och 
myndigheter  av  olika skäl. Samverkan  sker  ofta i  form av  ett nätverk 
vilket  består av  olika  former av  bindningar och  relationer,  antingen  på kort 
eller  läng  sikt. För att kunna fä i gäng  det  dagliga samarbetet  mäste  
entreprenören  ha  tillgång  till  nätverkspartners i  det  geografiska  området  
där företaget är verksamt. Dessa medverkande är främst konkurrerande 
företag  med  liknande produktutbud  eller  företag  med produkter som  
kompletterar  det  egna företagets utbud (aktivitetsbolag och dylikt). 
Nätverkspartners  kan  även finnas utanför  det  själva  turistområdet  där 
företaget är lokaliserat. Researrangörer, transportbolag  men  även företag 
frän  den  egna branschen tillhör denna  kategori av  nätverkspartners. 
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För att samverkan ska kunna  komma  i gäng krävs  det  också att inga 
oövervinnerliga  hinder  för samverkan,  t ex  rädslan för att grannarna vinner  
mer på  samverkan,  tar  överhand.  Motiv  för samverkan  mäste  hos  
entreprenören och ledaren vara  stark nog.  Han  mäste  se  fördelar  med  
deltagandet i ett nätverk  som både  kräver  tid  och engagemang. Samarbetet  
med  andra  parter sker  främst därför att  det ger  företaget  en eller  flera 
olika  slags  fördelar  (se kap 2.3). Skal-  och synergifördelar i  form av  
större försäljning, bättre  produkt,  längre säsong, högre årsgenomsnittliga 
beläggning  ger  bättre långsiktiga lönsamhet för  de  samverkande företagen. 
Samverkan förefaller  således  att vara ett viktigt  instrument  för att nä 
sådana synergifördelar  som det  entreprenöriella företaget ensam inte 
förmår att nä. 

Samverkan 

Nät verksbyggande  

Ti  II  Ong  till 
	

Nät verket  s  

nät verk 
	

förde I ar 

5.5  AVSTÅND OCH  TRANSPORTER  

Det primära problemet för avlägsna turistområden i mänga  fall  är att när  
de  fysiska aystånden mellan marknadsområden och turistområdet är länga 
tenderar transporterna bli både dyra och tidskrävande. Detta efterfråge-
problem för perifera turistområden kan också bero på brister i marknads-
föringen; marknadsföringen är otillräcklig, felinriktad osv. Vi aystår dock 
här från att beröra eventuella marknadsföringsbrister och betraktar 
problemet ur "det länga ayståndet perspektivet". Brister i marknadsförin-
gen i perifera områden kan vara ett lämpligt område för fortsatta  studier, 
se  "Implikationer" i kapitel  7. 

Effektiv  organisering och samordning av turisttransporter är således för  
de  perifera områdena livsviktigt. Detta sker genom identifiering av 
lämpliga transportmedel och researrangörer och genom anpassning av 
företagets serviceleveranssystem och tjänsteerbjudanden till både 
kundernas och  transport-  och serviceföretagens behov. I Fjällhotellet säg  
man  tydligt möjligheterna till effektiva  transporter  och därmed  en  
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attraktiv  produkt trots länga fysiska aystånd. Entreprenören hade redan 
från början  en aktiv roll  i denna utvecklingsprocess. Företagets lokalise-
ring vid  en  europaväg  samt  närhet till flygplats utgjorde goda ramar för 
utvecklingsprocessen. Redan från början  har  företaget (främst genom 
entreprenören) utvecklat kunskapmässiga bindningar till transportbolagen, 
främst till Finnair. Kännedom om varandras kunnande och kompetens  har  
lett till långvariga relationer. Det  har  också lett till flera fördelar i denna 
interaktiva process.  De  främsta är; lägre marknadsförings- och distribu-
tionskostnader, lägre produktionskostnader, bättre totalprodukt och 
delprodukter  samt  högre inkomster (räknat ackumulerade för hela året). 

Utvecklandet av paketerbjudanden i turistföretag medför lägre priser 
genom att  man  utnyttjar företagens lediga kapacitet. Samtidigt medför 
det också att kvaliteten på totalprodukten blir högre. Det sker främst 
genom att  man  köper  de  olika delprodukterna i paketen av specialister. I 
Fjällhotellet bestod paketerbjudanden av flera företag sammansatta 
produkter.  De  abstrakta värdena såsom naturens och miljöns 
vildmarkskaraktär och exotik är viktiga bakomliggande faktorer i  de  
perifera områdenas turistattraktioner. Detta framgick starkast i 
Fjällhotellfallet  men  även i Djurparksfallet.  De  abstrakta värdena bidrar 
tillsammans med  de  korta ekonomiska och tidsmässiga aystånden till att  
de  länga fysiska aystånden inte upplevs speciellt negativa av kunderna.  

Transport  som turistattraktion nämns i transportavsnittet i litteraturka-
pitlet som ett ytterligare sätt att göra  en  attraktion av länga fysiska 
aystånd. Detta bygger på abstrakta värden och upplevelser, gammal 
transportteknik, kulturella och historiska inslag som fokuseras och 
samordnas i  en  och samma produkt. 

För Fjällhotellets  del  fungerar  de  länga transporterna med bussar från 
Centraleuropa  under  sommartid som  en  turistattraktion. För Fjällhotellets 
kunder utgör transporterna och sevärdheterna  under  resan, speciellt genom 
finska Lappland och Nordnorge,  en  viktig  del  av totalupplevelsen. Även 
Aviemores som  de  övriga perifera regionernas i Skottland turistiska 
utbud bygger till stor  del  på transporten som turistattraktion.  Naturen, de  
gamla traditionerna och kulturbyggnaderna och näringarna utgör centrala 
inslag på mänga ställen i  den  skotska periferin och besöks av turister både 
från  de  lokala närmarknaderna och från fjärrmarknaderna. 

Med totaltransporter menas i modellen  effektiv  organisering och samord-
ning av flera transporttyper  under en  resa. Transportmedlen  under en  och 
samma resa bör inte vara för mänga  (se  kap  2.4.2).  Förutom själva 
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huvudtransporten  mäste  även anknytningstransporterna och lokaltrans-
porterna fungera väl.  I  Fjällhotellet  har  entreprenören  haft en  viktig  roll 

vid  utvecklandet  av  välfungerande  totaltransporter.  För  kundens del  

innebär detta att  han relativt enkelt  och  billigt kan  resa  till  turistområdet  
och inom  området. 

5.6  MODELL FÖR  EN  ENTREPRENÖRIELL FÖRETAGSLEDNING 

Ledaren som 
innovatör 

Det praktiska 
ledarskapet 

\ /  
Service Management 

\\  Ledare  7 
Rust and 	Transport  

\/ 

Samverkan 

Nät verksbyggande  

TWA-1g  till 
nätverk 

Nätverkets 
fördelar  

Fig  5.4  Modell  för  en  entreprenöriell företagsledning i perifera regioner 
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Sammanfattningsvis  

Modellen  är  således  tillämplig för turistföretag i perifera  regioner,  dvs 
för områden  med  längt  fysiskt aystånd  till  marknaden. 

Aktören; entreprenören och•ledaren  har en central plats  i  modellen. Denne  
utgör  en del av  företagets ledningsfunktion.  Det  krävs ett allmänt 
kunnande  om  företagsledningsfrägor  av  aktören.  Finns  inte  det  sä mäste  
aktören kompletteras  med individer med de  erforderliga egenskaperna. 
Adizes  (se kap 2.1)  betonade nödvändigheten  med  flera  individer med  olika 
egenskaper i företagsledningen. Dessutom behövs  det  speciellt kunnande  
om  tjänsteföretagsledning.  Det  sistnämnda är viktigt för att  man  ska 
förstå specifika  behov både hos kunden  och anställda. Kundbehoven 
uppfylls i första  hand  med  hjälp  av  produktutveckling och  innovationer  
(utveckling  av  tjänster,  personal  och övrigt serviceleveranssystem).  

I modellen får också aystånd - transportproblematiken  en  viktig ställning. 
Av betydelse för företagens lönsamhet blir också förmågan att på ett 
enkelt och  billigt  sätt kunna flytta kunder frän avlägsna marknadsområden 
till turistområdet. Att kunna göra länga fysiska aystånd till korta ekono-
miska och tidsmässiga aystånd blir elmentärt. Samverkans- och nätverks-
funktionen innebär att företagsledningen  har  nätverksrelationer till  de  
parter som svarar för  transporter  och för  en del  av distributionen, dvs 
transportföretag, researrangörer och resebyråer. 

Utvecklandet av paketresor innebär också ett mer effektivt utnyttjande av 
transportfunktionen. Samordning av flera företags tjänster i ett paket-
arrangemang ger totalt sett  en  billigare produkt för kunden. Produkten är 
också oftast enklare att köpa. Försäljningen av resepaket betyder också 
merförsäljning för turistföretagen  under  sådana perioder utanför högsä-
songen som i andra  fall  kan vara svära att sälja. Försäljningen kan således 
som det var i Fjällhotellfallet medföra längre säsong, effektivare utnytt-
jande av anläggningar och  personal samt  möjlighet för personalen till året 
runt anställning. 

Vi  har  i  den  här i kapitel  5  redovisade modellen belyst innehåll i  de  olika 
modelldelarna.  Modellen har  byggts fram av omfattande litteraturstudier 
frän några ämnesområden som vi  under  förstudiefasen fann intressanta 
och relevanta att studera.  Till  innehållet och även i uppläggningen, hur  de  
olika delarna förhåller sig till varandra )  har de  redovisade  fallen  gett sitt 
bidrag. 
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Nästa kapitel  har  som syfte att belysa några upptäckts- och analyspunkter 
från  fallen  och modellen. Dessa upptäckter presenteras i  form  av "teser". 
Begreppet tes definierar vi här närmast som slutsatser och påståenden 
från  den  redovisade studien. Vår avsikt är att i analyskapitlet närmare 
studera våra upptäckter och argumentera för  de  dragna slutsatserna. I det 
sista kapitlet ska teserna leda fram till ett antal råd till skilda mottagar-
kategorier. 
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Kap 6  ANALYS  AV DE  STUDERADE  FALLEN  
-Några framgångsteser  

6. 1 	INLEDNING  

1  detta kapitel ayser vi att identifiera ett antal centrala analyspunkter där 
begrepp från modellen och  fallen  ingår. Analyspunkterna presenteras här i  
form  av teser. 

Teserna är baserade  pä  en kvalitativ  analysteknik.  Vi har således verbalt  
presenterat ett  antal  slutsatser, resonerat  om  deras innehåll och genom  
argumentering  för resultaten försökt validera  dem (se 3.2.2).  Detta förfa-
rande är  vanligt vid studier med  praktikfall  som den  huvudsakliga under-
sökningsmetod.  1  slutet  av kapitlet  gör  vi  även ett försök till kartläggning  
av  vilka  av  slutsatserna, teserna  som skulle  kunna kvantifieras, dvs 
numeriskt mätas  (om kvantitativ  analys,  se  Rosengren och Arvidsson  1983, 
s 167).  



90 

6.2  FRAMGÅNGSTESER  

6.2.1  Tes  1. 1  framgångsrika turistföretag kan  en  entreprenör eller  en  
kunnig företagsledare identifieras 

Med  framgångsrika turistföretag ayser  vi  i denna  studie,  företag  som  i 
branschen,  bland  konkurrerande företag,  av  branschorganisationer  anses  
vara framgångsrika  med  ayseende  pä  bl  a god  lönsamhet;  t ex  större 
avkastning  pä  eget kapital  än i branschgenomsnittet,  med  möjligheter till 
expansion  med helt eller delvis  självfinansierande medel. Dessa företag 
ska även klara  den  dagliga verksamheten utan kommunala och statliga  
bidrag. Både  Djurparken och Fjällhotellet är  enligt  denna  definition  
framgångsrika företag.  

Var de  i  fallen  identifierade entreprenörerna och företagsledarna  mer  
entreprenöriella än företagare och företagsledare i allmänhet är i 
motsvarande företag och områden?  Hade de  några  av de  egenskaper  som vi  
identifierade i litteraturavsnittet  som  utmärkande för entreprenöriellt 
och framgångsrikt ledarskap?  De  mänga och länga diskussionerna i dessa 
företag  som vi har  varit involverade i  tyder  pä  att entreprenörskapet och  
det  entreprenöriella ledarskapet  har  bidragit till företagens och område-
nas utveckling och tillväxt. Entreprenörerna  har  varit  drivkraften  för  både  
Fjällhotellets och Djurparkens utveckling och därmed bidragit till hela  
bygdens  utveckling.  De  är innovativa och  har  utvecklat för företag värde-
fulla nätverk,  både  inom och utanför områdena. Entreprenören i Djurparks-
fallet  har  varit mycket  innovativ,  båda nuvarande huvudprodukterna, 
Djurparken och  Mini-Finland har  initierats och konstruerats  av  honom. 
Entreprenörerna i båda  fallen  är också aktiva nätverksbyggare. I Fjällho-
tellet exemplifieras detta tydligt  av  företagets nära samverkan  med  
transportbolagen och researrangörsföretagen. I Djurparksfallet  har  
entreprenören samverkat mycket  aktivt med  utomstående konstruktörer i 
samband  med planeringen,  tillkomsten och  konstruktionen av de  olika 
anläggningarna. 

Alla  de  studerade företagen i Aviemore  har  startats och utvecklats  av  
människor  med  entreprenöriella egenskaper. Andelshusen är  de  tydligaste 
exemplen  pä  detta.  En  enda utpräglad entreprenör i Aviemore  området kan  
däremot inte identifieras. Nätverken i  de  studerade företagen är starkast 
gentemot transportföretagen, alla  de  undersökta företagen är  beroende av  
långväga besökare.  Den  stora  andelen bilturister  minskar dock beroendet  av  
organiserade  transporter.  
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6.2.2  Tes  2  Entreprenöriell företagsledning bestående av ett  team  är 
vanlig och "naturlig" i något större framgångsrika turist-
företag 

Adizes påpekade i kapitel  2.1  att  effektiv  ledning av  en  växande  organisa-
tion  är  en  alltför komplicerad uppgift för att  en  enskild individ ska klara 
detta ensam. Företag som startats av  en  enda individ blir allt för kompli-
cerat för denne att driva ensam. Det ställs bl  a  krav på entreprenören att 
han kan delegera  en del  av sina arbetsuppgifter till anställda. Det krävs 
också vissa  system  och rutiner, inte minst administrativa. Det behövs 
också någon i ledningen som tar  hand  om själva produktionsapparaten, i 
serviceföretag; serviceleveranssystemet. Det kan uppstå ett  "akut"  behov 
av att anställa eller internrekrytera någon till  de  administrativa och 
produktionsinriktade arbetsuppgifterna. Företagsledningen kan också redan 
frän början bestå av  en  entreprenör och  en  administratör-producent som  t 
ex  i Fjällhotellet där entreprenören och  den  "administrativa producenten" 
tillsammans startade företaget. Arbetsområdena och ansvarsområdena  har  
i detta företag mellan entreprenören och administratören i stort hela tiden 
varit på ett tydligt sätt avgränsade. Inga konflikter eller kriser av bety-
dande storlek mellan dessa två aktörer  har  stört företagets tillväxt och 
utveckling. 

I Djurparken  har  entreprenören redan från början  haft  det övergripande 
ansvaret för utveckling av området. Företagsledningarna i  de  två företagen 
, Djurparken och Hotellet,  har  ägt tillräckliga kunskaper och kompetens för  
de  arbetsuppgifter som är  de  primära för  dem:  produktion,  administration  
och marknadsföring. Dessa personer kan således karaktäriseras som 
producenter och administratörer. Både i Fjällhotellet och i Djurparken kan 
således  en  stor  del  av framgången enligt vår bedömning tillskrivas 
entreprenörskapet i kombination det mera praktiska, produktions-admi-
nistrativa kunnandet. Företagen  har  såväl  haft  visioner och innovationer 
som förmågan och kraften att omsätta dessa i  den  dagliga verksamheten. 

Även i Aviemore kan vi identifiera entreprenörsteam. I båda andelshusen  
har  det varit entreprenörer i början som  har  finansierat och dragit i gäng 
företagen  men sedan  mer eller  mindre heft  överlåtit  driften  till anställda 
VD:er (producent - administratörer). 
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6.2.3  Tes  3  Framgångsrika turistföretag  har  ett antal välfungerande 
stödtjänster 

Normann nämnde i  kapitel 2.2 en enkel  tumregel  om  hur  och  var  företaget  
kan  identifiera  de  olika delarna  av  ett tjänsteerbjudande, "notera alla 
områden för  kontakt med kunden". Kunden kommer  i ett tjänsteföretag,  som 
t ex  i  en  restaurang  eller  i ett hotell förutom i  kontakt med  själva kärn-
tjänsten,  mat,  dryck,  logi,  också i  kontakt med  personalen,  med  olika  
fysisk-tekniska  resurser  och andra  kunder. Vi har  funnit att stödtjänst-
erna  kan bestå av  stora stödtjänster  som t ex hotel!,  restauranger, 
skidliftar och dylikt.  De kan  också  bestå av mindre  stödtjänster  som små 
detaljer  i anläggningen  eller av den  goda  servicen som  höjer värdet  pä  den  
totala upplevelsen. 

För Fjällhotellet  var  stödtjänsterna, i synnerhet  de små, av stor  betydelse.  
Beroende  pä  att huvudprodukten i  sig  inte är  så markant  annorlunda än  hos  
konkurrenterna  har man  i företaget koncentrerat  sig  pä  utvecklandet  av de 
mindre  stödtjänsterna.  De  är betydande  ur  konkurrenssynpunkt.  De små  
stödtjänsterna är oftast abstrakta och därmed svära att kopiera  av  
konkurrenterna. Stödtjänsterna i Fjällhotellet är inte för mänga, inte för 
avancerade, utan sådana  som smidigt  flyter  in  i företaget, dess miljö och 
omgivning.  En effektiv  användning  av  företagets  resurser,  i detta  fall  
stödtjänster  kan  exemplifieras  med  följande frågeställning; Fjällhotellet  
har en  öppen  spis  pä  en central plats  där alla  kunder  någon gäng vistas.  

Hur uppfattas följande  alternativ  av kunden?  

a) Det finns  en  öppen spis och det brinner eld i  den  hela tiden 

b) Det finns  en  öppen spis  men den  används inte.  Den  är i mänga  fall  sotig 
och fungerar som papperskorg 

C) Det finns ingen öppen spis 

Alla är väl överens om att  alternativ a)  uppfattas som det mest positiva.  
Alternativ  c) uppfattas säkerligen  mindre  störande av kunden än b) som 
påminner med  sin  existens om  den  tjänst som han går  miste  om. I ett 
företag av typ Fjällhotellet uppskattas denna tjänst mer än i  de  företag 
där  de  små stödtjänsterna spelar  mindre roll.  
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Vi ska i följande figur försöka  visa  hur  de  olika stödtjänsterna i  
respektive  praktikfall förhåller sig till huvudprodukten. 

Förklaring till aysnittets  figurer,  
stödtjänsternas intensitet och 
betydelse 

 

betydelsefull stödtjänst 

 

— — — stödtjänst av sekundär 
betydelse 

små stödtjänster  

Figur: 6.1 	Fjällhotellets huvudprodukt och dess stödtjänster 

I Djurparken betyder  de  små stödtjänsterna  mindre  än i Fjällhotellet,  de  
förefaller också att vara färre till antalet. Djurparken  har  några i förhål-
lande till huvudprodukten mycket stora stödtjänster: hotell, husdjurpark,  
fleraktivitetshus  och  camping.  Både huvudprodukterna och  de  stora stöd-
tjänsterna är relativt konkreta "produkter" för företaget och för kunderna. 
Företaget är därför, enligt vår uppfattning, inte  sä  beroende av  sä  mänga 
och välutvecklade stödtjänster som  t ex  Fjällhotellet där huvudprodukten 
och stödtjänsterna är mer diffusa för kunderna.  De  små stödtjänsternas 
funktionella kvalitet behöver nödvändigtvis inte  heller  vara lika hög som i 
Fjällhotellet. 
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Figur: 6.2 	Djurparkens huvudprodukt och dess stödtjänster  

1  Aviemore är både  de  stora och små stödtjänsterna relativt välutvecklade 
i  de  studerade företagen. Stor uppmärksamhet  har man  fäst vid  de  små 
stödtjänsterna i andelshusen.  1 dem har man  medvetet försökt skapa  en  
atmosfär som ökar trivseln och tillhörigheten i anläggningen och huset. 
Aviemore  Centre har  försökt konkurrera främst med hjälp av stora stöd-
tjänster, i  den  omfattningen och med det resultatet att området  har  över-
exploaterats.  De  små stödtjänsterna  har  inte kunnat få  den  uppmärksamhet 
som  de  i andra  fall  kunde fä.  

6.2.4  Tes  4  Personalen i framgångsrika turistföretag förstår och iden-
tifierar sig med företaget och dess mål 

Vi konstaterade i litteraturkapitlet att  en  av  de  mest framträdande 
faktorerna för företagets framgäng är, hur väl företaget  har  lyckats med 
att utveckla  sin  personalidé  De  viktigaste aspekterna i personalidén är att 
anställa  de  rätta individerna, ge  dem  utbildning, motivera  dem, intern-
marknadsföra företagets produkter till  dem,  belöna  dem.  Dessa nämnda 
faktorer ökar personalens  motivation,  vilket leder till att  de  lättare 
identifierar sig med företaget och dess mål. I det följande resonamanget 
försöker vi redogöra för målidentifiering i 	respektive  fall  och analysera 
orsaker till  den.  
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I Fjällhotellet var personalens identifiering med företaget och dess mål 
starkare än i  de  andra  fallen.  På  en  skala där företagsledarna fick vid ett 
intervjutillfälle placera personalens företags- och målidentifiering 
hamnade Fjällhotellet vid ett värde som tyder på stor identifiering. 
Identifiering  har  naturligtvis inte studerats och bestämts enbart med 
hjälp av skalan. Det är i första  hand  de  mänga diskussionerna mellan 
forskare och företagsledare som  har  gett oss  en  uppfattning om graden av 
företags- och målidentifiering. Skalan återfinns i bilaga  5.  Orsaker till  de  
anställdas större identifiering med företaget är i Fjällhotell fallet enligt 
vår bedömning följande.  

1. De  anställda  har  varierande arbetsuppgifter,  de  lär känna företaget 
bättre,  de  förstår också  de  andra anställdas agerande bättre.  

2. Företaget permitterar inte sina anställda  under  lågsäsongen.  En  mer 
långvarig anställningsrelation ökar motivationen för större arbetsin-
satser. 

Grönroos  skriver  att alla i ett serviceföretag ska kunna marknadsföra 
företaget (Grönroos  1983 s, 49).  Personalen anställs  delvis  till  den  
operativa verksamheten  delvis  för att marknadsföra företaget. Service-
företagets framgång  beror  till  en stor del på  hur väl  det  lyckats  med sin 
personal  i fråga  om  personalutbildning,  motivering,  befordran  till  rätt  
position  i  organisationen. En  anställd  som  är  en  duktig marknadsförare 
och  har  nära kundkontakter i sitt arbete ska  ej  befordras  till  en admini-
strativ position  där  de  interaktiva kundkontakterna är betydligt färre. 
Befordran och belöning  mäste  ske på  ett annat sätt,  som t ex: 

3. Gemensamma  fester  utanför företaget skapar sammanhållning och 
gemenskap.  

4. Oväntade premier på grund av bra utfört arbete tyder på uppskattning 
från arbetsgivarens sida;  t ex de  två veckornas  extra  lön.  

5. Företaget anstränger sig för att hitta lämpliga medarbetare som passar  
in  i företaget och dess miljö. Detta är viktigare än  de  formella meriter-
na. 
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Flera  av  ovanstående  punkter tyder  pä  att företagsledningen  ser  personalen  

som en  intäktsgenererande  funktion mer  än  som en  kostnadsbesparande  

funktion. Om  Fjällhotellet  skulle  försöka att spara pengar genom att 
ayskeda  en del eller  alla sina anställda  under  lägsäsong finns  det en  
uppenbar risk att detta förfarande  skulle  leda företaget till  en ond cirkel.  

låg säsong= 
låga intäkter 

ännu lägre 
intäkter och 
lönsamhet 

 

besparingar 
genom avskedanden 

 

dålig personal-
sammansättning 
även  under  hög-
säsong 

I Djurparksfallet är  de  anställdas identifiering med företaget  mindre  än i 
Fjällhotellet. Ledningen och styrelsen är dock mer motiverade och entusi-
astiska, för  dem  innebär företaget större möjligheter till personlig 
utveckling. Relationerna mellan ledningen och  de  anställda föreföll inte att 
vara lika nära som i Fjällhotellet. Företagets mål föreföll inte lika viktiga 
för personalen i Djurparksfallet som det var i Fjällhotellfallet. 

Vi har  inte rangordnat företag till bättre företag och sämre företag 
utifrån  hur  företagsidentifierad personalen är.  Det  förefaller dock vara  så  
att personalen i företag  med  mycket  abstrakt  huvudprodukt, typ Fjällho-
tellets, är  mer  kundorienterad  (kund-  och marknadsorientering prioriteras  
som  målsättning) och i större  behov av små  stödtjänster.  Det  är  pä  de små  
stödtjänsterna personalen  kan  göra  sin  största insats för att företaget  kan  
ästadskomma  en  lyckad  totalprodukt.  Naturligtvis bör även företag  med 
mer konkret  huvudprodukt, typ Djurparken, eftersträva  så  hög  kvalitet som  
möjligt  pä  små  stödtjänster och därmed ännu större engagemang  hos  
personalen. 
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Identifieringen med företaget i Aviemore föreföll inte i något av företagen 
vara speciellt stor. Denna fråga är dock inte tillräckligt kvalitativt utredd 
i Aviemorefallet,  de  slutsatser som dras  har  därför inte samma bärkraft 
som i  de  andra två  fallen.  

Annat stöd för tesen 

Roethlisberger  har  studerat individens identifiering  med  företaget (ss  157 
f). Han har  bl  a  kommit  till  följande slutsatser: Individens faktiska 
prestationer i ett företag  eller  i  en organisation beror  pä  företagets mäl 
och individens egna  mål samt  individens strävan  efter  att tillfredsställa  
en del av de  personliga målen genom sitt arbete.  Det  mäste  finnas  bra  
samstämmighet i företaget mellan  organisationens  och individens mäl. 
Samstämmighet ska kunna identifieras  således  mellan  de  följande  tre  
delarna: individens  mål  och metod,  organisationens  mäl  samt  individens 
faktiska prestationer. 

Tillfredsställelse 

Individens 	  Organisationens 
mål/metod 	 mäl 

   

7

7\Effektivitet 

 

Skicklighet 

 

  

( 
Individens 
faktiska 
prestationer  

 

Figur 6.4 	Mål- och företagsidentifiering hos  de  anställda 

I Fjällhotellet finns det starka samband mellan  de  olika delarna, individer-
na och organisationen  har  samma mål. Detta framkommer i och med att  de  
anställda gör ett bra arbete, deras prestationer överensstämmer med 
organisationens målsättning och med deras egna mer eller  mindre  medvet- 
na 	De  anställda uppfattas av företagsledningen som både effektiva 
och skickliga. 
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Sambanden i Djurparken är svagare.  De  anställda upplever inte företagets 
mål lika viktiga som i förra fallet, för  dem  blir  de  personliga målen och 
behoven, som  t ex  anställningens trygghet, viktigare. Det bör dock påpekas 
att personalens insatser inte upplevdes som 	ineffektiva eller dåliga. 
Personalen fungerar i stort sett efter förväntningarna.  

6.2.5 	Tes  5 	I framgångsrika turistföretag kan olika mekanismer för 
samverkan och nätverk identifieras 

Förekommer det nätverksbyggande i  fallen?  För vilket syfte används 
nätverken? Enligt vår uppfattning kan nätverken  ha  flera olika mekanismer 
och funktioner. Det är viktigt för företaget att identifiera  dem  och 
prioritera  dem.  

Nätverkets tre mekanismer i Fjällhotellet är följande:  

1.  Nätverk för framtagandet och utvecklandet  av  företagets  produktkon-
cept.  Detta innebär utveckling  av  tjänster och  produkter med  hänsyn till 
kundernas efterfrågan och  behov.  Huvudprodukten i Fjällhotellet  under  
vintersäsongen är  en  veckas paketsemester. Denna  produkt  ingår i företa-
gets  produktkoncept  pä  följande sätt: 

Fjällhotellets produktkoncept  

Produkt  
, 

Marknadsföring Distributionssätt 

Vistelse/ 
Upplevelser 

Egen marknadsföring 
och deltagande i 
distributörers 
marknadsföring 

Finnair 
Researrangörer 

Finnair är  en av  företagets viktigaste samarbetspartners  pä  grund av  dess 
marknadsföringskanaler och marknadsområden,  t ex  utlandsmarknaden,  
samt  naturligtvis genom  sin  transportkapacitet. Önskan att samarbeta i 
detta nätverk är ömsesidig. För Finnair utgör  hotellet en av de  viktigaste 
destinationerna i  Lappland.  Det  långvariga samarbetet  med  Finnair utgör  en  
fördel för  hotellet  gentemot  de  fiesta  konkurrenterna.  Produktkonceptet  
för konkurrenterna  består  oftast  av de  två delarna; produkten och mark-
nadsföringen,  del tre,  distributionssätt är i  regel  svagare  hos dem.  
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2. Nätverk för företagets utveckling och expansion 

Företaget ser  de  goda, öppna relationerna till finansiärer som det näst 
viktigaste nätverket. Även relationerna till myndigheter och tjänstemän 
betyder mycket; kommunen: markanvändning och kommunalteknik, länssty-
relsen: olika tillstånd.  

3. Nätverk till andra företag - verksamhet  pä  operativ  nivå 

Samverkan med andra företag innebär för Fjällhotellet bl  a  följande 
fördelar: 
- bättre kortsiktigt kapacitetsutnyttjande genom att företagen skickar 
kunder till varandra när kapaciteten i det egna företaget inte räcker till. 
- bättre produkt som också blir billigare genom att det köps av 
specialister; olika  program  och aktiviteter. 

Djurparken 

Primära samarbetspartners för företaget är några av  de  större sydfinska 
turistområdena. Samverkan omfattar gemensam marknadsföring, använd-
ning av samma marknadsföringskanaler; främst veckopressannonsering.  En  
viss samverkan  har man  också med två bilfärjebolag. Hotellets och 
djurparkens utbud ingår i dessa transportbolags paketarrangemang. 
Ovannämnda samverkan förefaller dock vara av  mindre  betydelse för 
Djurparken. Avsevärt mer  har  däremot samarbetet med  de  svenska djur-
parkskonstruktörerna betytt för turistområdet, både djurparken och  
Mini-Finland  är resultat av detta samarbete. 

Jämfört  med  Fjällhotellet motsvarar samverkan i Djurparken nätverkets  
funktion nummer  två i Fjällhotellet, "nätverk för företagets utveckling och 
expansion".  Den tredje funktionen  frän Fjällhotellet  kan ej  identifieras i 
Djurparken. Detta  beror  pä  transportfunktionens  annorlunda  roll  i Djur-
parksfallet.  Området  är inte  beroende av  allmänna  transporter. Med tanke  
pä  företagets geografiska  läge  i  Finland, området  är  pä  bilavstånd från  de  
alla större marknadsområdena  samt  företagets produktprogram,  ser de  
valda samarbetsformerna ändamålsenliga ut.  Den  senaste samverkansfor-
men, samarbetet  med  ett  antal  finska storföretag ( deltar i  Mini-Finlands  
utvecklande), förstärker företagets primära, icke-ekonomiska målsätt-
ning; att erbjuda  information  och kunnande  om Finland.  
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Fjällhotellfallets  tredje funktion,  "nätverk till andra företag" 	och samar- 
bete  med  transportföretagen utgör  de  primära samarbetsfunktionerna 
i Aviemore. Liftbolaget i  området  erbjuder sina tjänster till Aviemore  
Centre  och andelshusen. Aviemore  Centre  utgör  komplement  till skidåknin-
gen, speciellt  under  sämre väderleksförhållanden. Denna samverkan är dock 
inte  mer  utpräglad än  vad som  är  normalt  i liknande områden. Aviemore  
områdets  och högländernas  tradition, kultur  och  image  utnyttjas  av  före-
tagen för att ordna gemensamma arrangemang  som t ex  "Highland  games", 
whiskytraditioner  osv.  

6.2.6 	Tes  6 	Länga fysiska aystånd tvingar turistföretagen att söka 
starka samarbetspartners 

Avstånden till Fjällhotellet från huvudmarknadsområdena är mycket länga.  
Pä  vintern,  som  är huvudsäsongen, samarbetar företaget främst  med  
Finnair. För  hotellet  innebär samverkansrelationen till Finnair att företa-
get  kan  utjämna säsongsvariationer. Samarbetet  med  Finnair innebär lägre  
priser  för båda parterna.  Man  utnyttjar båda företagens tillfälligt lediga  
kapacitet. De  lägre priserna är dock inte  den  viktigaste orsaken till 
samarbetet.  Hotellet skulle  kunna sälja sina tjänster för  10-15%  billigare 
till  kunder med egen bil under  högsäsongen  pä  våren. Den  största fördelen 
är att företaget  med  hjälp  av  Finnair  kan  förlänga  sin  traditionellt korta 
vintersäsong och uppnå  året  runt verksamhet.  Den  totala försäljningen  per  
är blir  således  betydligt större genom samarbetet  med  Finnair. Följande 
tabell  får  förtydliga detta exempel. 

Totala 
inkomster 

flyg 
eml. «WV* 	 ••••••  

Säsong (månader)  

Figur 6.5 	Säsongsförlängning genom val av effektivt transportmedel 

Figurförklaring: 	 personbil 	- - - - flyg 
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Några slutsatser från aystånd och  transporter  i Fjällhotellfallet: 

Fysiska avstånd spelar obetydlig  roll  jämfört med ekonomiska och 
tidsmässiga avstånd. Detta innebär att om  den  totala transporten till  en  
avlägsen  destination  är snabb, välorganiserad och prismässigt konkurrens- 
kraftig 	spelar det fysiskt länga avståndet  mindre roll. Den  moderna 
kommunikationsteknologin (databokning, telefax osv) underlättar ytterli-
gare  de problem  som förknippas med länga avstånd.  

De  perifera områdena i finska Lappland, (och svenska Lappland), får det 
lättare att konkurrera med turistområden som ligger närmare  de  stora 
marknadsområdena genom  effektiv  organisering av transportfunktionen . 

Djurparken 

Avstånden till Djurparkens marknadsområden är  relativt  korta,  de  allra  
fiesta  besökarna  kommer  frän närmare än  300 km.  Ca  85 °A, av  dessa  
kommer med egen bil  och denna  andel  förväntas  bestå  i  en  överskådlig 
framtid.  Området  är därmed endast i  mindre grad beroende av  allmänna  
transporter.  

Aviemore 

Aviemore  Centre  är  av de  studerade företagen  mest  intresserad  av  att 
utveckla allmänna  transporter  till  området. Centret  samarbetar också  med  
transportörer, bussbolag och British  Rail.  Detta samarbete är dock 
betydligt  mindre aktivt  än i Fjällhotellfallet.  Det  inriktar  sig  främst  pä  
att  med  gemensamma marknadsföringsinsatser styra  kunder  till vissa 
transportmedel. Andelshusens  kunder kommer  nästan uteslutande  med egen 
bil  och är därmed inte  beroende av  allmänna transportmedel.  Den relativt  
stora  andelen privatbilister  till Aviemore gör att beroendet  av de  allmänna  
transporter  är  mindre, men  ä andra sidan  tror man  i  området  att  en  större  
andel kommer  att använda  de  allmänna transporterna  om de  utvecklas och 
blir  mer  attraktiva.  

6.2.7  Tes  7  Ju färre (och snabbare, billigare) transportmedel kunderna 
behöver använda frän marknadsområdet till turistområdet 
när  de  fysiska aystånden är länga  desto  mer efterfrågade 
blir företagets och områdets produkter. 
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Vilka transportmedel används av kunderna och i vilken omfattning ? 

För  de respektive fallen  finns det följande transportmedel 

Fjällhotellet 
	

Djurparken 

Person- 
bil  

buss  

flyg 

tåg 

liten betydelse 
i genomsnitt 
året runt 

dominerande sommar 
och vinter 

dominerande 
sommar 

används av 
ca  15%  

dominerande 

marginell 
betydelse 

Tabell  6.1 	Existerande  transporter  och intensitet i deras användning  

Fjällhotellet 
	

Djurparken  

Flyg 

Tåg 

Ant trp  medel  Trp tid(h) Ant trp  medel  Trp tid(h)  

1 12  -  18 1 <5 

1(2) 12  -  18 
(>18  utl)  

1 <5 

2 2  -  3  --- --- 

---  (1 	-  2) (5  -  7)  

Tabell  6.2 	Antal transportmedel vid  respektive  kundtransport och  den  tid 
som  den  totala transporten tar. 
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Enligt  företagsledningen i Fjällhotellet upplevs  det  fä  problem bland  
kunderna  med  länga avstånd.  De  allra  fiesta  kommer med  snabba och 
bekväma allmänna kommunikationsmedel, flyg  pä  vinter  och buss  på  
sommaren. För sommarbesökare utgör också  transporten en del av  själva  
attraktionen  och upplevs därmed inte  negativt.  Antalet transportmedel  
som kunden  använder  under  resan är fä, vilket för  kunden  innebär snabbare, 
billigare och enklare  transporter.  Totaltransporterna till  området  fungerar  
således  bra. 

Avstånden mellan Djurparken och dess marknadsområden är  relativt  korta,  
mindre  än  300 km. De  allra flesta besökare  kommer  till  området med egen 
bil. Transport med egen bil  ansågs inte utgöra några större  problem  för 
djurparkskunderna. Tillkomsten  av  nya konkurrerande anläggningar närmare  
de  stora sydfinska marknadsområden är  dock  en faktor som kan  fä  de  
potentiella djurparkskunderna att välja  dem  före Djurparken. Upp  till  300 
km  är för Djurparkens viktigaste marknadssegment, barnfamiljen ändå  en  
läng  sträcka  om det  finns jämförbara områden att välja närmare.  

6.2.8 	Ett försök till  en  kvantitativ analys 

Följande förslag för kvantitativ analys kan ses som ett komplement till  de  
kvalitativa diskussionerna i teserna. Vi utgår i föreliggande analysarbete 
från modellen och  de  ovanredovisade teserna .  Den  kvantitativa analysen  
har  i vår studie fått  mindre  vikt. Självklart vore det bra att försöka mäta 
numeriskt med ett flertal variabler  men  huvudsyftet för oss  har  varit att 
göra  en  beskrivning av ett antal framgångsfaktorer i turistföretag. Vi 
kommer i följande att presentera  en  enkel struktur för operationalisering: 
variabler, deras innehåll och konsekvenser. 

Vi  har  genomgående i studien pratat om framgångsrika turistföretag, 
således  har  vi kallat våra teser också för framgångsteser. Vi  har  valt att 
definiera framgång i företaget närmast med långsiktig lönsamhet   (se  bl  a  
kapitel  1.6).  Andra framgångskriterier kunde vara hög, kortsiktig lönsam-
het eller snabb tillväxt. 

Vi diskuterar fortsättningsvis olika variabler som vi bedömer  skulle  kunna 
vara mätbara med numeriska mätmetoder. Ett syfte med denna kvantifie-
ring är också att försöka fä fram några hypoteser som fortsatt forskning 
kan baseras på. För att illustrera  de  olika variablerna, deras  position  
gentemot varandra  samt  deras konsekvenser utvecklar vi även några 
spekulativa goda cirklar. 
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Kvantitativ analys av teser 

Tes  1 	I framgångsrika turistföretag kan  en  entreprenör identifieras 

Framgångsrika turistföretag:  
A) Långsiktig lönsamhet 

B) Existensen av  en  entreprenör/skicklig företagsledare: 

Mätbara variabler: Räkna antalet nya produkter, utveckling av nya 
kundgrupper i företaget. 

Undersökningssätt och  -population:  Intervjuer  med ledningen  och 
eventuellt  med kunder  (PDS,  Problem  Detection  Studies kan  vara  en  
användbar metod).  

(motivation)  
långsiktig 

lönsamhet 
	

entreprenör 

nya produkter/  41  
nya kundgrupper 

Tes  2 	Entreprenöriell företagsledning bestående av ett  team  är vanlig och 
"naturlig" i något större framgångsrika turistföretag 

Framgångsrika turistföretag:  
A) Långsiktig lönsamhet 

B) Förekomsten av ett  team:  

Mätbara variabler: Hur ofta förekommer  team,  vilka  roller  kan identi-
fieras 

Undersökningssätt och  -population:  Intervjuer med företagsledningen 

(motivation)  

alla nödvändiga  roller 
långsiktig 

lönsamhet  
Ir ..,.... team 4----- 
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Tes  3 	Framgångsrika turistföretag  har  ett antal välfungerande 
stödtjänster 

Framgångsrika turistföretag:  
A) Långsiktig lönsamhet 

B) Välfungerande stödtjänster: 

Mätbara variabler: Stödtjänster/konkurrensmedel, områden för kund-
kontakt ("sanningens ögonblick",  se 2.2.1).  

Undersökningssätt och  -population:  Kundundersökning, frågor om olika 
tjänster; hur kunderna värderar och upplever  dem.  

långsiktig 
lönsamhet  

(motivation)  

- 11  
kundkontakt 

stödtjänst/ 
konkurrensmedel  

./  
Tes  4 	Personalen i framgångsrika företag förstår och identifierar sig 

med företaget och dess mål 

Framgångsrika turistföretag:  
A) Långsiktig framgäng 

B) Företags- och målidentifiering: 

Mätbara variabler: Personalomsättning jämförd med andra företag, 
motivering och belöning, bedöma rekryteringen och hur mänga anställ-
da som befordras inom företaget. 

Undersökningssätt och  -population:  Intervjuer med ledningen,  studier  om 
löneläget i företaget och i branschen, studie om belöningssystemet, 
intervjuer med personalen.  

(motivation)  
långsiktig 	 personal  
lönsamhet  

‘IL----------.  målidentifiering 
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Tes  5 	I framgångsrika turistföretag kan olika mekanismer för samverkan 
och nätverk identifieras 

Framgångsrika turistföretag:  
A) Långsiktig framgång 

B) Nätverksmekanismer: 

Mätbara variabler: Mäta främst ledningens nätverk - antal nätverks-
relationer, antalet kontakter i och utanför arbetet, deltagande i före-
ningar - organisationer - samarbetsprojekt, nätverk som medvetet 
eller omedvetet prioriteras av ledningen. 

Undersökningssätt och  -population:  Intervjuer med företagsledningen, 
kontaktstudier.  

(motivation)  

långsiktig 	 ledning 
lönsamhet 

nätverk 

Tes  6 	Länga fysiska aystånd tvingar turistföretagen att söka starka 
samarbetspartners 

Framgångsrika turistföretag:  
A) Långsiktig lönsamhet 

B) Länga fysiska aystånd: Avstånden i  km  till marknadsområden 

C) Starka samarbetspartners: Transportföretag: antal och storlek, distri-
butörer: antal och storlek 

Avstånden till Fjällhotellet från huvudmarknadsområdena i södra  Finland  
och Centraleuropa är över  1.000 km.  Motsvarande aystånd för Djurparken är  
mindre  än  300 km.  Andelen privatbilister för Fjällhotellet  under  
sommarsäsongen är ca  5%  och för Djurparken ca  85%.  Länga aystånd  har  
tvingat Fjällhotellet att söka samarbetspartners i  transporter.  Existensen 
av ett flygfält i närheten av området  har  möjliggjort utvecklandet av 
flygtransporter  under  vinterhalvåret. Fjällhotellet  har  också  haft  ett 
aktivt samarbete med researrangörer och-byråer, både på sommar- och 
vintertid. 



samverkan  

långsiktig 
lönsamhet  
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länga fysiska aystånd 

samverkan 
	/ 

Tes  7 	Ju färre (och snabbare, billigare) transportmedel kunderna behöver 
använda från marknadsområdet till turistområdet, när  de  fysiska 
aystånden är länga,  desto  mer efterfrågade blir företagets och 

områdets produkter.  

A) Framgångsrika turistföretag 

B) Länga fysiska aystånd: Avstånd i  km  till marknadsområdet 

C) Fä och billiga transportmedel: Antal transportmedel  under en  resa, 
transportens tidsåtgång och prisläge. 

/

,„----0.  långa fysiska avstånd 

större 
efterfrågan  

Alsnabbare, billigare 
(och färre)  transporter 

under en  resa 

I detta kapitel  har  vi presenterat några framgångsteser, dvs slutsatser och 
resultat från studien. Teserna kommer i nästa kapitel att ligga som grund 
för implikationer. 



108  

Kapitel 7 	IMPLIKATIONER 

7.1 INLEDNING 

Vår studie har  beskrivit entreprenörens och ledarens arbete och arbetssätt 
i  små  turistföretag i perifera  regioner. Vi  identifierade några  av  ledarens  
roller  och verktyg.  Vi  behandlade också avstånd -  transportproblematik 
eftersom den  är  av  grundläggande karaktär för turistföretag i perifera 
områden.  Studien har  koncentrerats  pä  de  strategiska frågorna i samband  
med  ledarskap, vilket är  en  viktig  både betoning  och avgränsning i denna  
studie. En studie om  turistföretag och deras ledare  kan  koncentreras  på  
mänga olika problemområden och frågeställningar. Därför ska  vi  i detta  
kapitel  ge förslag  på  problemområden  som vi ser som  relevanta  men som 
ej  behandlats i denna  studie.  

I föregående  kapitel  formulerades och analyserades sju stycken  teser.  
Teserna  var  upptäckter och slutsatser i  form av  "påståenden" frän  de  
gjorda litteraturstudierna,  praktikfallen samt  frän  modellen.  I detta  
kapitel  ska analysarbetet leda, ett  steg  längre, fram till ett  antal 
implikationer  dvs  konsekvenser  och  råd dels  till  praktiker  och  dels  till 
forskare. Implikationerna  kan  principiellt delas upp i två  kategorier. Den  
första kategorin,  de  sk säkra  implikationer bygger på  litteraturavsnittet  

studien  och  de tre praktikfallen. Den  andra  kategorien implikationer  
utgörs  av konsekvenser av  något  mer spekulativ  karaktär. Dessa baserar  
sig 	på  i  kapitel 3  redovisade empiriinsamling för  studien, men  även  pä  
annan  empiri, gjord under studiens  gäng.  Vi går delvis  utanför värt  
forskningsområde, de  fyra huvudbegreppen i  litteraturkapitlet,  och 
presenterar några problemställningar och förslag  som  föreslagits  av de  
aktörer  som vi  intervjuat i fallstudien och  av  några  praktiker  frän andra 
turistföretag  som vi har  kommit i  kontakt med. Vi  skiljer aj explicit här  
pä  de  två kategorierna  av implikationer.  

Inledningsvis ges det här implikationer för praktiker, främst till företags-
ledare och turistentreprenörer. Dessa implikationer kan dock vara till 
nytta även för andra intressenter  sä  som finansiärer, politiker, tjänste-
män och myndigheter i olika institutioner och organisationer. Slutet av 
kapitlet ägnas  sedan  åt forskare  men  delvis också åt praktiker som kan 
vara intresserade av problemområden inom turismforskning med 
företagsekonomiskt perspektiv . 
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7.2  BETYDELSEN  AV  STÖDTJÄNSTER 

Stödtjänsterna i turistföretag  har  generellt  en stor  betydelse för  den 
totalprodukt som  säljs till kunderna . Detta är  en  viktig slutsats  som  
diskuteras i  tesen 3  ovan. Ytterligare  konsekvenser kan  dras: För  det  
första  så  är stödtjänsterna  en  välintegrerad  del av den totalprodukt som  
säljs till  kunden.  För  det  andra är  kvaliteten  pä  stödtjänsterna 	beroende  
pä  personalens kunnande och  motivation.  I detta aysnitt vill  vi  ge några 
ytterligare synpunkter  pä  egenskaper  som  präglar framgångsrika stöd-
tjänster.  Vi  koncentrerar oss  pä  de små  stödtjänsterna. 

Stödtjänsterna ska vara väl genomtänkta och passa  in  i företagets verk-
samhetsbild och strategier, dvs till  den  verkligheten som företaget  lever  i 
och till  de  mål som det efterstävar. Stödtjänster som inte fyller detta 
krav riskerar att bli  en  belastning för företaget. Det är lätt att öka antalet 
stödtjänster, speciellt  de  små,  men  det är svårt att dra  in dem  igen. 
Alltför mänga stödtjänster blir kostsamma för företaget. 

Befintliga stödtjänster och andra liknande  resurser  skall användas. 
Tjänster och  attraktioner som  inte utnyttjas  stör  mer  än aysaknaden  av 
dem. Som  några exempel  pä  sådana  kan  nämnas öppen  spis,  simbassäng, 
bastu osv. Restauranger  eller  delar  av dem som  finns  men  används mycket  
restriktivt, eller med  korta öppethållandetider utgör också exempel  pä  
detta.  

Små stödtjänster är svära att kopiera och ger därmed rätt använda 
konkurrensfördelar för företaget. Slutligen ges här principiella råd för 
användning av stödtjänster: 

Lätt identifierad huvudprodukt, typ djurpark:  De  små stödtjänsterna är här 
inte av lika stor betydelse som för företag som  har en  sväridentifierad 
huvudprodukt. Väldefinierad och välutvecklad huvudprodukt  samt  stora 
stödtjänster är naturligtvis  den  bästa produktmixen. 

Sväridentifierad huvudprodukt (fjällvistelse): Små stödtjänster får stor 
betydelse eftersom  de  skapar trivsel och bygger upp abstrakta värden. 
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7.3  UTVECKLA NÄTVERKET RÄTT  

De  allra  fiesta  företagen, såväl i  industri- som  i tjänstesektorn är  pä  
något sätt  beroende av  andra företag. Detta sammanfattas huvudsakligen i 
teserna  5  och  6  ovan. Beroendet innebär att företagen  har relationer  till 
varandra,  de  ingår i ett nätverk vilket skapar  implikationer,  liktydigt 
möjligheter och  hinder.  Även turistföretag samverkar  med  andra företag 
och  organisationer. Vi  vill  påstå  att  de  gör  det  i högre  grad  än företag i 
allmänhet. Längre ner i detta aysnitt förklaras detta närmare.  Det  bör dock 
observeras att samverkan inte  får  bli ett självändamål för företagen. För 
mänga nätverk och samarbetspartners  binder  företagets  resurser  och  ger 
mindre tid  till annan verksamhet.  Ledningen  mäste  avgöra vilket nätverk  
som  främst  pä  läng  sikt  ger mest  nytta och vilka olika nätverksfunktioner  
som får  högsta  prioritering,  näst högsta osv. 

Här nedan görs ett försök att föreslå några områden för användning av 
nätverksfunktioner:  

1. Utvecklandet av företagets produktkoncept 

Nätverk till  en  större transportör bör prioriteras i sådana  fall  när:  
-de  fysiska aystånden till primärmarknaden är länga  
-en eller  flera säsonger vill förlängas 
-företaget  har behov av  att bli känt  pä  en  bredare marknad, detta  sker  

genom utnyttjandet  av  transportföretagets färdiga marknadskanaler  
samt via  transportföretagets nätverk 

-företaget är i  behov av en  stark  distributör  

2. Nätverk för företagets utveckling och expansion 

Relationer till följande utomstående intressenter är här värdefulla och 
underlättar företagets utveckling och expansion: 
-till 	finansiärer 
-till myndigheter 
-till konstruktörer (som i Djurparksfallet) 
-till andra företag (Djurparken samverkar i  Mini-Finland  projektet med 

ett antal stora finska industriföretag 

Nätverk för verksamhet  pä  operativ  nivå 

Här ayses samverkan främst med företag och organisationer i samma 
område eller med företag med samma verksamhetsinriktning (djurpark 
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eller  nöjespark belägna  pä  olika orter samverkar  eftersom de  i  princip har  
likadana  produkter som  kompletterar varandra). Denna samverkan  ger skal-
och synergifördelar.  Med  skalfördelar ayses här större försäljning och 
högre kapacitetsutnyttjande.  Det  medför lägre  priser  och resurserna 
utnyttjas effektivare. Företagen skickar  kunder  till varandra när  kapaci-
teten  i  det  egna företaget inte räcker till. Företagen  ser  varandra  både som 
konkurrenter  och kompanjoner. 

Synergifördelar kan exemplifieras som följer: Företaget samverkar med 
andra företag och organisationer genom att  man  tar fram  en  gemensam 
produkt. Ett turistföretag kan köpa  en del  av tjänsterna av andra, speciali-
serade företag. Ett fjällhotell köper  t ex  guidade turer, underhållning, 
måltider, äventyr. Hotellets egen produkt blir därmed bättre och billigare. 
Företaget behöver således inte hälla  personal  och utrustning för aktivite-
ter som efterfrågas  under en  begränsad tidsperiod. 

Följande, ett antal steg i utvecklandet och användandet av ett nätverk, är 
här ett sammanfattande och något mer spekulativt råd utifrån vad vi  har 
sagt  ovan.  

1. Identifiera potentiella nätverkspartners  

2. Prioritera vem  eller  vilka  du  ska och  kan  arbeta tillsammans  med  och  
pä  vilket sätt  det sker  (vilken  funktion  ska nätverket  ha?). Det  är tids-
ödande  med  för mänga  kontakter, det  gäller också att hitta sina "bästa 
vänner" snabbt.  

3. Delta  i nätverket så länge det är ändamålsenligt. 
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7.4  FÖRETAGETS PERSONALIDÉ 

I tesen  4  markerades att personalen i framgångsrika företag förstår och 
identifierar sig med företaget och dess mäl, personalen och företaget är i 
samklang. Företag som  har en  genomtänkt personalidé synes vara mera 
framgångsrika. 

Det  är främst två  faktorer som  ställer stora  krav på  turistföretagens 
personalidé. För  det  första, turismnäringen är mycket säsongsbetonad.  De  
flesta turistföretagen anställer endast för delar  av året  och  kan således  

oftast inte använda samma  personal under  flera  års tid.  För  det  andra, 
turismnäringen är  en del av  tjänstesektorn. Näringen är personalintensiv 
och företagets framgäng  beror  till  stor del  pä  hur  motiverad och kunnig 
personalen är. 

För att ett turistföretag ska utvecklas och uppnå lönsamhet är  det  
nödvändigt att  man  i företaget  kan få kontinuitet  i personalrutiner och  
stabilitet  i personalrelationer.  Det kan man  lyckas  med om det  är genom-
förbart att hälla  en stor andel av  personalen sysselsatt  under  hela  året.  
Detta  kan man  i  sin tur  göra  om man kan  förlänga säsongen  eller  säsonger-
na till att gälla hela  året. Men  trots att verksamheten  skulle  vara i gång  

året om så har man  ändå sällan  en  jämn efterfrågan  pä  företagets tjänst-
er. I sådana  fall dä  säsongerna präglas  av  ojämn efterfrågan bör  man  i 
stället för att laborera  med  arbetskraften (anställa och ayskeda) försöka 
använda  de  anställda till flera olika arbetsuppgifter och sysslor i företa-
get.  Pä  så  sätt  kan man  driva verksamheten  året om med  minimala perso-
naländringar och erbjuda  de  anställda varierande arbetsuppgifter.  Samti-
digt får de  anställda  en  bättre insikt i hela företagets olika  funktioner  och 
verksamhet. Detta är ett utomordentligt sätt att kommunicera företagets  
mål  och även  strategi  till alla i företaget.  

Vi  nämnde i  kapitel 6.2.3  Roethlisberger.  Han  betonade att  det  mäste  
finnas samstämmighet mellan  organisationens mål  och individens person-
liga  mål.  Ett likadant resonemang för två  praktiker, Jan  Carlzon och  Ulf  
Hubendick  (1983 s, 98). De skriver  också  om  betydelsen  av  att kunna 
kommunicera  organisationens mål  till  anställda.  De  säger att  "ingenting 
ger en person en så  stark  ledning som en vision,  ett mäl och  en strategi  att 
arbeta  efter. De  företagsledningar  som  formulerar klara, förståeliga, 
mätbara  mål samt strategier  för att nä dessa mäl är nästan undantagslöst 
framgängsrika". 
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Målstyrning är således ett viktigt ledningsinstrument.  Den  användes bl  a  i 

situationer då  den  anställde är ensam med kunden, "sanningens ögonblick"  

(se  kap  2.2).  Företagsledningen kan då inte längre påverka  den  anställdes 
beteende. Det är uppenbart att målstyrningen enligt  de  riktlinjer som  har  
dragits av såväl Roethlisberger som Carlzon och Hubendick fungerar bättre 
i företag som kan arbeta med stadigvarande  personal.  

Det  är dock svårt, i  de  fiesta  turistföretagen, att klara verksamheten utan 
att behöva anställa  extra  arbetskraft  under  högsäsongen.  Till  exempel 
fjällanläggningar  som har  utförsåkning  som  huvudattraktion behöver 
anställas liftskötare, skidlärare osv. I sådana  fall  är  det  lika viktigt att 
anställa rätt  som det  är när  man  anställer stadigvarande  personal.  Att 
anställa rätt människor blir  en av  flera samverkande förutsättningar för  
en  framgångsrik  organisation. De  andra är, att  den som driver organisatio-
nen  är motiverad, att medarbetarna är motiverade, att målen är precisera-
de och kända  av  alla i företaget och att  man har  kunskaper  om den  egna  
organisationen  och konkurrenterna  (se  bl  a  Grönroos,  1979,  Normann  1983, 
Friman, 1983,  ss  64 f). 

Det  är  således  utomordentligt viktigt att  man  anställer  personal på  rätt 
sätt och att  man får tag på den  rätta  typen av personal.  När  det  gäller 
turistföretag är  problemet som vi  redan tidigare antydde i detta aysnitt, 
att  få  fungerande  personal på  begränsad  tid,  ofta för  en  viss säsong.  Det  är 
dock oftast möjligt att hitta motiverade och serviceinriktade människor  
som har  möjlighet att ta  en  kortare anställning,  på  några månader. Här 
passar anställningen till individens livssituation,  samtidigt som  företaget 
till  en låg  kostnad  kan  skaffa  sig  arbetskraft.Vi  kan  ta skidlärare, liftskö-
tare och dylika personalkategorier  som  exempel från  en  fjällanläggning. 
Människor  som  söker dessa anställningar  kan  grovt delas  in  i två  katego-
rier, en som  innehåller människor  med  intresse för själva företaget och 
arbetet och  en som  nästan uteslutande tar  en  anställning för att kunna 
utnyttja  den  attraktiva miljön och  de  nya sociala kontakterna.  Den  senare 
intresserar  sig så  gott  som  uteslutande för fritidsaktiviteterna, nöjen och 
dylikt. Själva arbetet  får en  underordnad betydelse, vilket  kan  resultera i 
ointresserade attityder gentemot  kunder,  arbetet och företaget. 
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Problemet med  att lyckas anställa  ur den  första kategorin är svårt för  de  
fiesta  säsongsbetonade fjällanläggningarna.  Det  är  dock  desto  viktigare 
att  problemet kan  lösas.  Det kan ske  genom förståelse för  den  anställdes  
behov  och livssituation, genom  motivering  och kommunicering  av  företa-
gets mål.Detta  kan  uppnäs bl  a  genom att  man  tilldelar  de  anställda varie-
rande arbetsuppgifter och låter  dem  ta  eget ansvar. Man  försöker tillämpa 
målstyrning i  så stor  utsträckning  som  möjligt.  Man  försöker också att 
uppnå fleråriga anställningsrelationer, dvs användning  av  "pålitligt"  folk  
från är  till  är.  Man kan  också använda stadigvarande  personal som  utbilda-
re,  kanske t o m som  framgångsexempel för  de  nyanställda. Framförallt  
mäste  ledningen  lyckas kommunicera  till  sina anställda att  det  faktiskt är  
kunden som  betalar deras löner, inte företaget.  

7.5  EFFEKTIVISERING  AV TRANSPORTER  I PERIFERA TURISTOMRÅDEN  

De  fysiska aystånden  till  marknaden i perifera områden är länga. Teserna  6  
och  7  ovan berör avståndsproblematiken. Här nedan  går vi  ett  steg  längre i  
analysen.  Förutsättningarna för att fä besökare  till  turistföretagen i 
perifera områden är  som vi ser det beroende  främst  av  följande  faktorer.  
För  det  första,  mäste  själva turistprodukten vara  attraktiv,  typ  en  ange-
näm vistelse i ett fjällhotell. För  det  andra, ska även kommunikationerna 
vara attraktiva. För  det tredje  behövs  det effektiv  marknadsföring  av 
området.  

Lät oss titta närmare  pä  kommunikationsaspekten. 	Ett  flertal faktorer  
mäste  här förekomma i  en  gemensam  process.  Vi  skall beröra några  av dem.  
Även  om  inte implikationerna här  ger  uttömmande  svar,  tjänar  de som 
idéunderlag  och  ger  förslag  om  hur  man kan  bena upp problemen kring 
transporterna  till  perifera områden.  Vi ger  nedan också några  mer  detalje-
rade exempel  på effektivisering av transporter. 

Vi delar upp områden i tre kategorier beroende på vilken typ av huvud-
transport som är aktuell för området.  De  existerande transporttyperna 
tenderar också att styra vilka kundsegment som området kan attrahera, är  
de  köpstarka eller priskänsliga, är  de  barnfamiljer eller äldre människor 
osv. 
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Första kategorin: 
Kunderna kommer med personbil och buss 

Effektivisering av  transporter  från  de  perifera områdenas sida behövs här 
i liten omfattning.  De  infrastrukturella delarna: vägarna, vägskyltarna, 
rastplatserna, matställen längs vägarna och dylikt ska dock finnas och 
vara av  god  kvalitet. 

Kunderna kommer med personbil och buss  via  bilfärja 

För exempelvis  de  svenska fjällen är detta  en  viktig  kategori.  Kunderna  
kommer med  bilfärja från  Finland  och utgör  en  mycket  stor andel av  vissa 
fjällområdenas  kunder.  Detta  segment  är i  regel  priskänsligt .  Turistom-
rådet  bör eftersträva ett  paket:  färja+ boende+diverse utbud. Färjornas 
tillgängliga transportkapacitet för bilar och bussar utgör  en  träng  sektion 
under  vissa högsäsongsveckor. Transportpriserna varierar också  beroende  
pä  olika säsonger. Priset  pä  de  olika delarna och därmed totalpriset  pä  
paketet bör variera utifrån säsong. 

Andra kategorin 
Flyg + buss 

Effektivisering av transportfunktionen; delvis  genom utnyttjande  av billigt  
flyg  under  vissa  tider under  veckan. Detta tar dock inte  bort  nackdelen  med  
busstransporten.  Vi kan  anta att rimlig  tid  för denna är mellan  1  till  4  
timmar. Kortare busstransporter klassificierar  vi som  lokala  transporter  
och längre anknytningstransporter än  4  timmar förekommer sällan i sam-
band  med  flyg.  Effektivisering kan  också  ske  genom utveckling  av  buss-
transporten. Produktutveckling -  innovationer;  hur  göra busstransporterna 
attraktiva för  kunden,  hur  minska negativa upplevelser  med  länga aystånd?  
Det  ställs vidare större  krav  pä  företagen att segmentera rätt för att hitta 
flyg- och busskunderna, dessa efterfrågar  en produkt med  hög  servicegrad  
och mänga stödtjänster till lågt  pris.  
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Tredje kategorin 
Flyg 

Snabba  transporter  förutsätter flygets medverkan. Flygtransportens 
efterfrägeökande och segmenteringspäverkande faktorer: Tidpunkt för 
transporten: lågsäsongerna ger billiga totalpriser genom att både flygbola-
get och turistföretaget sänker sina priser. Produkten blir  attraktiv  för  de  
priskänsliga segmenten. Högsäsongerna innebär högre priser; segmentering 
gentemot  de  prisokänsliga. Veckosluten blir billigare ur transportsynpunkt 
genom att flygbolagens primära kunder, affärskunder, flyger inte i tjänst  
under  helgerna. Volym:  En  viss volym av flygresenärer förutsätts. Volym-
ökning i Fjällhotellfallet  har under  1980-talet gått från ett  plan  i veckan 
till  7 plan under en  dag i veckoslutet.  En  viss volym i turismen,  stabil  
efterfrågan, länga säsonger är förutsättningar för effektiviseringen av 
flygtransporter. 

Vi  har  i  de  ovannämnda kategorierna konstaterat behovet av fä, snabba och 
i regel också billiga  transporter.  För att transporterna ska bli effektiva 
och därmed också attraktiva krävs det samverkan och samordning mellan 
turistföretag, researrangörsföretag och transportföretag. Samverkan i  sin  
tur bygger på långsiktiga relationer mellan parterna. Att utveckla långsik-
tiga goda relationer mellan turistföretag och  de  två andra parterna är  en  
strategisk nyckelfråga, lika väl som personalidén är  en  annan sådan, i pe-
rifera turistföretag. 
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7.6  IMPLIKATIONER  TILL  FORSKARE 

Vilka forskningsfrågor blir aktuella utifrån det bidrag och  de  resultat som 
denna studie  har  kommit fram till? Följande tre frågor kanske kan hjälpa 
oss att hitta  en  struktur för fortsatt forskning:  

1. Vad  har  vi gjort?  

2. Vad  har  vi inte gjort?  

3. Vad kan andra forskare göra? 

Lät oss börja  med  första frågan.  Vi  identifierade i ett tidigt  skede av 
studien  fyra begrepp  som vi sedan har  arbetat  med under  hela  studien.  Värt 
arbete  har  skett  pä  en strategisk  nivå i företaget.  Var  och  hur  kan  denna 
kunskap  som vi  genererat utnyttjas praktiskt? Ett praktiskt  område kan  
vara att företagsledare  får impulser om  hur  en  företagsledare i ett  
perifert område  arbetar.  Vi har  berört detta i samband  med  bl  a  aysnittet  
om  ledarskap i  kapitel 2.  Likaså  har vi  beskrivit samverkan och nätverk  
som  arbetsredskap för företagsledare.  Vi har nu  också  delvis  svarat  pä  
fråga  2. Med  förutsättning att  vi  utgår frän samma grundläggande  problem 
som  i början  av  denna  studie,  företagens dåliga lönsamhet,  ger vi  följande 
förslag till fortsatta arbete.  En  strategiutvecklingsprocess  mäste  till. 
Karlöf  ger  följande  definition: "Med  strategiutvecklingsprocess ayses hela  
den  process  som  innefattar fastställande  av  affärsidé,  konkretisering av 
vision,  precisering  av  ambitionsnivå och mäl  samt  utformning och 
genomförande  av strategier  för att nä målen"  (1987, s 31).  Ett turistföre-
tag är i  dag, enligt de impulser som vi har  fått frän  praktiker,  i  behov av  
att precisera  sin  affärsidé  (t ex  hur  och  var det  tjänar sina pengar...), 
formulera mätbara mäl för  sin  verksamhet och att formulera användbara  
strategier  för att nä  de  uppsatta målen.  De strategier som  turistföretag  
ser  ut att vara  mest behov  i  av  är personalstrategi och marknadsstrategi.  
Eftersom  betydelsen  av  personalidé  har  diskuterats ska  vi  koncentrera oss  
pä  "marknadsstrategi". 

Strategiarbetet börjar  som  Karlöf tidigare påpekade,  men som  också  t ex  
Aaker,  1984,  och  Lund  &  Lorentzen,  1978  markerar,  med  fastställande  av  
företagets affärsidé.  Han  definierar affärsidén  på  följande sätt: "Affärs-
idén tillfredsställer  behov hos  vissa  kunder med  ett utbud  bestående av en  
uppsättning varor och tjänster, i  en  bransch  med en  uppsättning kända 
konkurrenter"(Karlöf  1987, s 28). Både formuleringen av  affärsidén och 
målen för företaget  eller  för  en  affärsenhet, likaväl  som  själva strategi-
formuleringen  mäste  bygga  på  ett  mer eller mindre  omfattande analys- 
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arbete. Här krävs följande  analyser:  Extern  analys och självanalys som 
båda i  sin  tur omfattar ett antal detaljrika och närmaste för industrifö-
retag lämpliga  analyser.  I litteraturen talar  man  om marknadsplanerings-
process för analytiska aktiviteter, dessa är  t ex: 

-Intern  analys: företagets starka och svaga sidor 

-Omgivningsanalys: kartläggning av utvecklingstendenser i företagets 
omgivning,  hot  och möjligheter 

-Marknadsanalys: kartläggning av nya och gamla marknader 

-Konkurrentanalys: kartläggning av konkurrenter och deras utbud  

Den  strategiska kopplingen till företagets marknadsfunktion omfattar 
enligt våra referenser ovan, principiell marknadsföringsform, 	styrnings-
kriterier och mål. Resursplaneringen och  den  operativa planeringen är 
slutligen faserna i processen som ska omsätta affärsidén och strategierna 
till verkligheten.  

Den  process  som vi  visade ovan utgör ett exempel  pä  ett problemområde  
som hos praktiker;  företagsledare och övrigt branschfolk,  får  hög  priorite-
ring  och  som  fått  ordentligt  stöd i detta  nu  ayslutade  turistprojekt.  
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APPENDIX 

Bilagal  

Frågeformulär - frågenycklar  under  förstudiefasen  1984  
Samma frågor, översatta på svenska, engelska och finska användes  under  
förstudiefasen.  

1. Vilka är turismens drivkrafter i dag;  a)  enskilda människor (företagare, 
politiker osv), b) samhället, c) arbetslöshet, d) ökad fritid, e) annat?  

2. Vem eller vilka  har  ansvaret för turismens utveckling; privata 
människor och företag, samhället eller båda kategorierna tillsammans?  

3. Kan du  ge exempel  pä  framgångsrika turistföretag och -anläggningar,  
vad  är  det som  gör  dem  framgångsrika?  

4. Vilka regioner (i det aktuella  landet  där frågorna ställdes) är välkända 
för  god  turism ? Vilka regioner är jämförbara med perifera regioner 
Norra  Sverige? 

5  Ge exempel  pä  statliga  initiativ  inom turism och för turism.  

6. Ge exempel  pä  "entreprenörer" och "udda"  personer  i turism.  

7. Vad  är orsaken till att turistföretagen ibland misslyckas,  kan du  
exempel  pä  detta?  

8. Vilka är riktlinjerna, "hemligheterna" för dagens framgångsrika 
turistföretag?  

9. Vilken är  din  affärsidé och dina  visioner  ? Väntar  du  pä  någon fortsatt 
tillväxt för ditt företag ? 

10.Vilken är turismens framtid jämfört med övriga näringsgrenar i  landet  
och i resten av världen ? 

11.Vilka är utvecklingstendenserna i turismen  nu  och i framtiden, lokalt 
globalt? 

12.Vilken typ av turism kommer att bli dominerande i framtiden;  
a)  "resa runt och  se",  b) aktivt deltagande i någonting (kultur,  sport  
osv), c) kombinerad  semester  (storstad -  natur,  resa med båt och tåg..). 

13.Vad borde forskningen i framtiden om turism koncentrera sig på? 
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Bilaga  2  

Första huvudsakliga undersökningstillfället. Frågeformuläret - 
frågenycklarna ayser intervjuerna i  de  finska  fallen  i november  1984.  
Frågematerialet exemplifieras här av  den  skotska formulären - 
frågenycklarna. Motsvarande, översatt till finska användes i  Finland.  
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INQUIRY TOURISM AND TRADE IN  NORRBOTTEN  
Scotland January 1985 

1. Who established this company? 

- age 

- education 

- pratice before education 

2. Which was the role of this people in the company 
before and after the establishment? 

3. Who are the owners of the company? 

Is it private, part of a chain or owned by society? 

4. Who are the owners in this line of business in 
this area and in Scotland ? 

Are they private, part of a chain or owned by society? 
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5. How is the profitability in the different kinds of 
companies? 

6. Which training have your directors or your 
colleagues in leading positions got and where did 
they get it? 

7. Which is your experience of training? 

8. a) Do you offer your customers a package-deal at your 
establishment?  

b) If the answer is yes, what kind and in what extent?  

c) How do your customers like it?  

d) How do you know what your customers really want to 
have? 
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9. What are you going to offer your customers in the 
future? 

10. a) How are transportations to your establishment 
organized?  

b) Which companies do you collaborate with concerning 
transportation?  

c) How have the different kinds of transportation 
been develloped? 

11. Do you collaborate with some other tourist 
companies in other lines of business and with other 
regions? 

12. Tourist products/services must be adjusted to the 
customer and the market, not the opposite way. 

13. Can you mention an example of trying to adjust 
the customer to the market? 
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14. "The most important kind of marketing is a good 
service and a gcod product. A good product sells 
itself." 

Do you agree? 

Do you not agree? 

15. Which, do you think, are the 3-4 best ways of 
marketing for a tourist company? 

16. "The customer plays an important role an an 
finnovatortand a 'product-develloper' for a tourist 
company. The incentives from the customers are impor-
tant to the devellopment of tourist companies" 

Do you agree? 

Do you not agree? 

17. How can you and your company recive tips and 
recommendations from the customers, through inquiry, 
personal contact or claims? 
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18. a) Do you have problems due to the season in your 
company?  

b)  Do you have problems with long distances in your 
company concerning customers market. 

19. If the answer is yes how do you try to  solv  these 
problems? 

20. How do you correspond to the claims for tourist 
offers from the customers? 

21. Which is the status of tourism compared to other 
lines of business? 

22. If your experience is that it is low, is it 
possible to increase it? 
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23. How important are the people living close to your 
establishment, as customers, as employees? 

24. How can this people be stimulated to use your 
establishment even more? 

25. If this people are omportant to your establish  
ment,  did you know, before you started, that they 
were going to be your customers? 
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Bilaga  3  

Andra huvudsakliga undersökningstillfället. Frågeformuläret - 
frågenycklarna ayser intervjuerna i  de  finska  fallen  i mars  1985  och i det 
skotska fallet i maj  1985.  Materialet exemplifieras här både av  de  finska 
och skotska formulären - frågenycklarna. 
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INQUIRY 
Centre for Business Studies 
Jouko Järvinen/E  E 
	

1985-04-02 

The aim of this formula is to collect information on the dimen-
sions which are the base of my model. The main deimensions which 
I primarily try to analyze are 

1) Tourist transportation  

2) Distances between market and tourist establishment  

3) Cooperation (between different companies and organisations 
in the district 

4) Packagejourneys and offers  

The qustions are not quite covering but they are also supposed 
to be inquiry-keys to use when more information about the studied 
dimensions are necessary. 

Below follows an explanation to the most important concepts. 

1) Tourist transportation  

Way of transportation, vehicle, the alternatives in this 
formula are car, bus, train, aeroplane,combinations can also 
occur. 

2) Distances  

Distance between the market andrthe.tourist company. 

3) Cooperation  

Cooperation between different tourist companies and other com-
panies in a district. Also cooperation between tourist com-
panies and authorities and organisations. 

3)Packa edeals 
Package dã1 is the name of working for package travelling, 
packageoffers and other package arrangements according to 
tourism. 
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1 	TRANSPORTATION  

1.1 	With which companies, if any, do you cooperate with concerning 
transportation? 

1.2 	Mention the most important, the second and third important reason 
to this cooperation. 

a) the most important reason is  

b) the second important reason is  

c) the third important reason is 

1.3 	Way of transportation. 

Divide, if it is possible, the amount of arriving tourists and 
way of transportation on different seasons, if you have more 
than one season. 

How many tourist arrive to your establishment by 

a) car  

b) bus  

c) train  

d) areoplane  

e) combination between the alternatives mentioned above. 

If it is impossible to estimate the amount of arriving tourists, 
please tell what kind of transportation that is most common, 
second, third and so on common. 
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2 	DISTANCE 

2.1 
	

The primary market is the market from which the majority of 
the company's customers arrive. 

a) Within what radius from your company is your primary market 
situated? 

b)  How many of your customers come from 
the primary market and the other 
parts of market 
-numbers of customers ? 
-percentage of these different groups ? 

A=  Your  company 
B= radius 200 km 
C= 	" 	400 km 
D= 	" 1.000 km 
E.= 	"over 1.000 km 

2.2 	Do you think that the tourists consider the distance to your 
establishment as long and problematical (troublesome)? 

yes 

no  

    

If yes, do you try to solve these problems by 

     

     

   

a)  better transportations to and from the main means of transport 

better booking- and ticketservices 

anything else, please mention what and how 

Please mark the suitable alternatives! 

Is there, in your case, a coincidence between way of transpor-
tation - distance - packagetravelling? 

transport - distance 

transport - packagetravelling 

distance - packagetravelling 

An example and a question: Is it possible for you to entice 
tourist from far away distances to come to you by package-
deals? 

    

2.3  
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2.4 	Do you make use of transportationmand/or ways of transpor-
tation as a tourist attraction? 

yes 

no 

If yes, please give an example 

2.5 	How importait are imaterial values, exotic, myths  (e g  the 
Scottish Highlands, the mountains of Lapponia) for the 
marketing of your products? 

Very important 

Rather important 

Does not matter 

Is negative 

If you think that it is important please give an example. 

••••••M«1 

••••••«lee 
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H  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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3 	COOPERATION 

3.1 	Do you coperate with other tourist companies in your district 
and outside your district? 

yes 

no 

If yes, please answer question 3.2 

3.2 	How do you cooperate? please mark actual alternatives. 

by marketing 

111  by joint arrangements, program, offers 

by offering complemantary products/services 

[1:1 by a kind of cooperative organisation 

by doing something else. What? 

Reasons why you wan't to cooperate 

3.3 	Please give your version about how organisation and men experi-
ence the the importance, the necessity and the advantages of 
the cooperation for your company. (Please look at thespecifi-
cation about cooperation at the page of introduction) 
Please mark with an  x.  

Very  im- 	Rather  im- 	Neither  im- 	Rather un- 	Very un- 
portant 	portant 	portant nor 	important 	important 
and good 	 good 	 and bad 

The direc-
tors 

The em-
ployed 

Authori-
ties 

Others 
who 
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3.4 	Who are responsible for the cooperation in your coppany/region? 

	

3.5 	Do you wan't to increase the cooperation? 

yes 

f--] no 
If yes, please mention company and organisation. 



a)  

b)  

c)  

d)  

e)  EJ 
f)  

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  
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4 	PACKAGEDEALS 

4.1 	Do you offer packagetravelling and packagearrangments to your 
customers? 

yes  

LI n°  
If yes, please answer question 4.2. 

4.2 	What are your packagedeals consisting of. Please mark with an  x  
for actual alternatives 

transportatiDn, please mention what company 

accomodation 

meals, please mention which meals are included in 
a sertain package 

program offered by your company 

program offered by another company, please mention 
what company 

other services or products offered in your packagedeals 
please mention which they are 

4.3 	Do you cooperate with any of the following tourist and other 
companies concerning packagetravelling and arrangments  

LI yes  

[1:1 	
no 

I yes, note actual alternatives 

0 	transportcompanies, as... 

1:3 	accomodation,  hotells  cottagevillages, as... 

travelagencies, as... 

[1:1 	programoffering companies, as... 

LIIJ touristorganizations as... 

other companies, as... 
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4.4 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

Why do you offer your customers packagedeals? 

increasing sales, better utilization of establishment 
and emoloyed 

EII useing empty kapacity 

balancing seasons 

117_ 	economic advantages, as... 

other reasons, as... 

Please mark actual alternatives with an  x  and please rank 
your answers, first, second and so on. 

THANK YOU FOR YOUR  HELPI  
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850314 

Jouko Järvinen 

KYSELYKAAVAKE - PROJEKTI "TURISM" 

Tämän kyselykaavakkeen tarkoitus  on  informoida niistä käsitteistä/ 
dimensioista jotka muodostavat perustan tutkimuksessani kehittä-
mälleni mallille. Päädimensiot joita ensisijassa haluan tutkia ovat, 
turistikuljetukset, etäisyydet/välimatkat, yhteistyö  ja  pakettitar-
joukset. 

Selitykset tärkeimpiin käsitteisiin/dimensioihin: 

1. TuristikuUetukset, markkina-alueelta turistikohteeseen. 

Kuljetustapa, kaavakkeessa käytetyt vaihtoehdot ovat hen- 
kilöauto, linja-auto, juna ja lentokone. Myös yhdistelmiä eri 
kuljetusvaihtoehdoista ilmenee. 

2. Etäisyydet/välimatkat  
Etäisyys yrityksen markkina-alueen (lähinnä ensisijaismarkkinat) 
ja turistiyrityksen välillä. 

3. Yhteistyö  

thteistyö eri turistiyritysten ja mulden yritysten välillä tut-
kitulla paikkakunnalla. Myös yhteistyö turistiyritysten, viran-
omaisten ja organisaatioiden välillä käsitellään tutkimuksessa. 

4. Pakettitarjoukset  

Pakettitarjoukset on"työnimi" pakettimatkoille, pakettitarjouk-
sille ja yms. pakettilomajärjestelyille turismielinkeinon yhtey-
dessä. 
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1. 	Kuljetukset  

1.1 Oletteko yhteistyössä kuljetusyhtiöiden tai muiden yritysten kanssa turistikul-
jetuksissa?  

2 

kyllä  ei  

Jos olette yhteistyössä, vastatkaa kysymykseen 1.2 

1.2 	Mikä on tärkein, toiseksi tärkein, kolmanneksi tärkein syy yhteistyöhön? 

a) Tärkein syy on 	  

b) Toiseksi tärkein syy on 	  

c) Kolmanneksi tärkein syy on 	  

1.3 	Kuljetustapa. Jaotelkaa jos mahdollista kohteeseenne tulevat turistit  ja  kuljetus-
taps eri sesongeille jos sesonkeja on enemmän kuin yksi. 

Kuinka monta turistia tulee kohteeseen  

a) henkilöautolla 	  

b) bussilla 	  

c) junalla 	  

d lentokoneella 	  

e)  en  i vaihtoehdoista'koostuvilla yhdistelmillä 	  

Jos  ette  pysty arvioimaan kohteeseenne tulevien turistien lukumäärää  ja  matkustus-
tapaa, määritelkää mitä kuljetustapaa käytetään eniten(1), toiseksi eniten(2), 
kolmanneksi eniten jne. 
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2. Etäisyydet/välimaikat  

2.1 "Ensisijaismarkkinat"  on  se markkina-alue josta yrityksen useimmat asiakkaat tulevat. 

a) Mink  ä  säteen sisällä yrityksestänne sijaitsee ensisijaismarkkinanne? kuvio 1 

b)kuinka suuri osa asiakkaistanne tulee ensi-
sijaismarkkina-alueelta, heidän procentuaali-
nen  ja  todellinen  mär?  

A=  Teidän yrityksenne 

B= säde  200 km  

C= " 	400  " 

D= "  1.000  " 

E= " yli  1.000 km 

2.2 	Kokevatko turistit teidän mielestänne etäisyydet turistikohteeseenne pitkinä ja 
hankalina?  

i•••••••••••••••••.e 

ei 	Jos  kokevat, yritättekö ratkaista nm  ä  ongelmat 
seuraavilla tavoilla 

paremmat liitäntäkuljetukset pääkuljetuksiin ja pääkuljetuksista? 

parempi varaus- ja lippupalvelu? 

oman henkilöstön ja kuljetuskaluston käyttäminen? 

jollakin muulla tavalla,  millä 	  

Merkitse ruutuihin asiaan kuuluvat vaihtoehdot.  

2.3 	Omia näkökantoja 	  

kyllä  
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2.4 	Onko teidän tapauksessanne kuljetustavalla - etäisyyksillä - pakettimatkoilla 
tekemistä toistensa kanssa?  

4 

ei  kyllä  

Jos on,  nun  missa suhteesa ovat seuraavat tekijät toisiinsa nähden teidän 
tapauksessanne? 

kuljetukset - etäisyydet 

kuljetukset - pakettimatkat 

etäisyydet - pakettimatkat 

Esimerkki edellämainittuihin ja kysymys: 

Voitteko helpommin houkutella kauempana asuvia turisteja pakettitarjousten avulla?  

2.5 	Käytättekö kuljetuksia ja/tai kuljetusreittejä ”turistihoukutuksene?  

kyllä  ei 	Jos  käytäyye, mainitkaa esim.  

2.6 	Kuinka tärkeitä ovat abstraktit arvot, eksotiikka ja myytit (esim. Lapin tunturit 

ja Skottlannin ylämaat) teidän turistituotteidenne markkinoinnille? 

hyvin 
färtipitä 

aika 
färkeitä 

ei suurempaa 
merkitystä 

kielteinen 
merkityR  

Jos olette sitä mieltä että niillä on merkitystä, olkaa hyvä  ja  mainitkaa esim. 



a)  

b)  
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3. 	Yhteistyö 

3.1 	Oletteko yhteistyössä mulden turistiyritysten ja muilla aloilla toimivien yritysten 
kanssa, paikkakunnalla ja oman paikkakunnan (alueen) ulkopuolella?  

kyllä  ei 	Jos  olette, olkaa hyvä ja vastatkaa kysymykseen  3.2 

3.2 	Millä tavalla olette yhteistyössä niden yritysten kanssa? 

Merkitkää ruutuihin asiaankuuluvat vaihtoehdot.  

markkinoinnissa? 

yhteisillä järjestelyillä ja (ohjelma-) palveluilla? 

tarjoamalla toisiaan täydentäviä tuotteita ja palveluita? 

osallistumalla jonkinlaiseen yhteistyöryhmään/organisaatioon? 

yhteistyötä jossakin toisenlaisessa muodossa, mainitse esim 	  

f) 	mist  ä  syystä olette valinnut osallistua yhteistyöhön (edellä main. 
vaihtoehtojen mukaan) 
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-3.3 	Millä tavalla käsityksenne mukaan alla olevat ihmiset  ja  organisaatiot kokevat 
yhteistyön tärkeyden, välttämättömyyden  ja  edun yritystänne kohtaan? 
Voitte pyyhkiä yli yksi  tai  useampi ylläolevista vaihtoehdoista. 

kuinka kokevat 	 hyvin 	aika 	ei  turk. 	aika 	hyvin 
yhteistyön 	 tärkeänä 	tärkeänä 	ei epätärk. 	epätärk 	epätärk.  

a) yrityksen 
johto yri- 
tyksessä  

b) työntekijät 
yrityksessä 

c) keskusjohto 
(jos on) 

d) viranomai- 
set ja org. 

e) muut, mai- 
nitse esim.  

3.4 	Kuka/ketkä yrityksessänne ja turistialueellanne ovat vastuussa yhteistyöstä 
(kehityksestä ja jatkuvuudesta)? 

3.5 	Toivotteko lisääntyvää yhteistyötä yritysten ja organisaatioiden kanssa?  

   

  

ei 	Jos  toivotte,  mink  ä  kanssa, mainitkaa esim 	  
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4. 	Pakettitarjoukset  

4.1 	Tarjatteko pakettimatkoja ja -järjestelyjä asiakkaillenne?  

7 

  

kyllä  ei 	Jos  tarjoatte, olkaa hyvä ja vastatkaa kysymykseen  4.2 

    

4.2 	Mistä eri osista teidän pakettitarjouksenne koostuu, merkitkää rasti asiaan-
kuuluviin vaihtoehtoihin. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

  

kuljetukset,(kuljetustapa ja yhtiö) 	  

maj oitus 	  

ateriat 	  

  

  

  

  

  

   

   

  

ohjelmapalvelut jolta yrityksenne tarjoaa 	  

   

   

  

ohjelmapalvelut joita jokin toinen yritys tarjoaa 	  

    

    

f) muita palveluja tai tuotteita jotka sisältyvät pakettitarjouksiinne, mitä? 

4.3 	Oletteko yhteistyössä mulden seuraavanlaisten turistiyritysten ja mulden yritysten 
kanssa pakettimatkojen ja-järjestelyiden kohdalla?  

kyllä  pi  ei 	Jos  olette, merkitkää ruutuihin asiaankuuluvat vaihto-
ehdot. 

a)n kuljetusyhtiöt, mainitkaa mitkä 	  

b)II  majoitusyhtiöt, mainitkaa mitkä 	  

matkanjärjestäjät ja matkatoimistot, mainitkaa mitkä 	  

ohjelmapalveÄuyritykset, mitk9 

e)11 turistiorganisaatiot, mitkä 	  

f) 	
I  muut yritykset, mitkä 	  

c)  

d)  



a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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4.4 	Miksi tarjoatte asiakkaillenne pakettitarjouksia? 

Pakettitarjoukset... 

antavat lisämyyntiä, henkilökunta ja muut resurssit käytetään näin 

tehokkaammin hyväksi 	  

täyttävät tyhjää kapasiteettiä 	  

tasoittavat sesonkikausia 	  

muita taloudellisia etuja, mainitkaa mitä 	  

muita syitä, mainitkaa mitä 	  

J 

Laittakaa vaihtoehdot arvojärjestykseen ja merkitkää rasti asiaan-
kuuluviin vaihtoehtoihin. 

8 

* KIITOKSET AVUSTANNE * 
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Bilaga  4 

Under  förstudiefasen identifierade frågeställningar. 

Frågeställningarna (berörs i kapitel  1.2)  kallades i initialskedet för 
hypoteser.  De  kommer att redovisas nedan. 

1.En  effektiv  turism  mäste  baseras  pä  välutbildade och professionella 
företagsledare och anläggningschefer.  

2. En effektiv drift  av hotell- och restauranganläggningar 
förutsätter närbefolkningens utnyttjande av företagets tjänster.  

3. Turismtjänsterna i ett  paket  mäste  omsorgsfullt utformas för att passa 
olika inriktningar (kundbehov och efterfrågan).  

4. Ett effektivt turistområde  har  medvetet utformat omstigningspunkter 
för turisttransporter.  

5. Samhälleliga turistföretag  har  ej samma krav på lönsamhet,  service  osv 
som privata turistföretag.  

6. Bakom lyckade turistsatsningar står  en  drivkraft/entreprenör.  

7. Turistprodukter/-tjänster  mäste  anpassas  till  kunden  och marknaden  
ej  tvärtom.  

8. Man  mäste  ha en  viss förväntad efterfrågan (volym) och  latent  intresse 
för nya turistsatsningar,  som t ex  Inlandsbane-projektet (startade 
sommaren  1984)  i  Sverige. 

9  Områden somt  ex  Norrbotten bör ej välja turistprodukter som skiljer 
sig frän  den  naturliga omgivningen och förutsättningarna; 
Karnevalicl6n är ingen stor turistattraktion. Gruvdrift, järnbruk, 
lappslöjd, fiske, skidåkning och dylikt är det. 

10.Turismen förstör inte naturen. Det gör däremot ofta  den  tunga industrin 
och  den  misslyckade samhällsplaneringen. 
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11. Turistattraktioners konkurrenter är alla andra turistattraktioner och 
arrangemang.  T ex  djurparken konkurrerar inte bara med andra 
djurparker utan även med andra sevärdheter som är inriktade mot 
familjeturism.  

12. Turistföretagens viktigaste marknadsföringsmedel är  en god service  
och produkt.  En god  produkt säljer sig själv.  

13. Riskerna och påföljderna av att fortsätta i gamla fotspår är större 
för ett turisthotell än för ett stadshotell.  

14. Turistströmmarna (volymen) är mer beroende av länga ledigheter än 
kortare ledigheter eller lämpligt väder.  

15. Kunden har en central roll  som innovatör och produktutvecklare för 
turistföretag. Impulserna frän kunden är viktiga för företagens 
utveckling.  

16. Alla yttre förutsättningar för att starta ett nytt framgångsrikt 
turistprojekt behöver inte vara med för att satsningen ska lyckas, 
som  t ex  Djurparken. Vägförbindelserna till området och orten var 
dåliga  under de  första  5- 10  åren.  

17. Säsongs- och avståndsproblemen upplevs olika av olika företag och 
kunder. Framgångsrika företag kan locka till sig långväga kunder. Allt 
flera människor söker sig också udda upplevelser och vill betala mer 
för  dem. 

18. Framgångsrika turistföretag bidrar till förekomsten av andra, ofta 
kompletterande företag frän olika branscher.  

19. Vädret påverkar turismen.  De  negativa konsekvenserna kan ofta, och 
ska också åtgärdas.  

20. Turismen ger stora indirekta inkomster till samhället och andra 
näringar,  t ex  detaljhandeln och transportföretagen. PR-värdet är 
också ofta stort.  

21. Att starta och driva ett turisthotell är både svårare och mer 
tidskrävande än att starta och driva ett stadshotell. 
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22. Personalen i ett turistföretag  mäste  känna  till  även andra 
turistföretags viktigare tjänster.  

23. Överexploatering  av  turistanläggningar hotar lönsamheten och 
utvecklingen  pä  de  nya och redan existerande anläggningarna.  

24. Turistföretagen klarar i regel inte av att göra tillräckligt stora 
ayskrivningar,  de har  inte  heller  räd till nyinvesteringar eller 
ombyggnation av  de  gamla anläggningarna. Det investerade kapitalet 
förbrukas.  

25. Ökat andelsboende (i stället för att turistföretagen äger stugorna 
och husen) minskar kapitalkostnaderna och ökar lönsamheten för 
turistföretag.  

26. Framtidens turism är mycket beroende av operativa pengar (riskvilligt  
kapital)  och snabba flexibla beslut(-sfattare).  

27. Allt,  mer  omfattande och svära (i  tid,  pengar) upplevs  som  skrämmande 
och omöjligt  av  näringen.. Förmågan att tänka  pä  läng  sikt, strategiskt 
och  kreativt  saknas.  

28. Turismen ses som  en  lågstatusnäring,  den har  svårt att locka till sig 
duktig arbetskraft.  

29. Idag igångkommen utveckling: samhällets och myndigheternas 
möjligheter att styra och påverka utvecklingen lika  hart  minskar, 
näringen blir mer självständig, accepterad och sofistikerad. 



147  

Bilaga  5  Anställdas mälidentifieribg i fallföretagen 

Hur stor är  de  anställdas mäl- och företagsidentifiering enligt följande 
skala? 

Anställning 	 Anställning 
betyder  en- 	 betyder 
bart arbete 	 "hela livet" 
och lön 

Djur- Avie- Fjäll- 
parken  more 	hotellet 

X X 	x  

0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 
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