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Sammanfattning 
 
Titel: Två länder – En konferensdestination  
 Two countries – One Conference destination 

 – En studie av förutsättningarna för konferensnätverk mellan Helsingborg och 

 Helsingör 

 
Kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi, 10p   
 
Författare: Anna Hällkvist & Kerstin Melander 
 
 
Handledare: Pavla Kruzela & Jan-Henrik Nilsson 
 
 
Problem: Konkurrensen är hård inom konferensbranschen och förändring är  ett 

nyckelord. Det är viktigt för konferensarrangörer att följa med i utvecklingen. 
Kan samarbete mellan aktörer över nationsgränser inom konferensbranschen 
vara ett sätt att utveckla branschen samt gynna destinationen? 

 
 
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det finns förutsättningar för ett 

nätverk över nationsgränser i konferens- och kongressbranschen.  Vi ska också 
analysera om ett nätverk över nationsgränser kan utveckla konferens- och 
kongressbranschen på en destination. För att belysa detta har vi gjort en studie 
av Helsingborg och Helsingör. 

 
 
Metod: Uppsatsen grundas på teorier om destinationsutveckling och nätverk. Kärnan i 

uppsatsen utgörs av en studie av olika aktörer i Helsingborg/Helsingör-området 
och deras intresse och syn på ett samarbete i syfte att utveckla destinationens 
konferens- och kongressverksamhet.  

 
 

Slutsats: Det finns förutsättningar för ett konferensnätverk mellan Helsingborg och 
Helsingör. Dock har det framkommit att Helsingborg och Helsingör behöver 
förbättras inom vissa områden för att ett nätverk ska bli framgångsrikt. Ett 
framgångsrikt konferensnätverk kan leda till en destinationsutveckling, för 
Helsingborg/Helsingör som helhet. 

 
 
Nyckelord: destinationsutveckling, konferensbranschen, förutsättningar, 

nätverkssamarbete, Helsingborg/Helsingör 
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Förord 
 
Arbetet med magisteruppsatsen har varit intensivt och mycket lärorikt. Vår förhoppning är att 

läsaren ska finna uppsatsen intressant, men även användbar. Vi har under arbetets gång 

stött på personer som varit till vår hjälp och som vi nu vill tacka. 

 

Vi tackar våra handledare Pavla Kruzela och Jan-Henrik Nilsson för alla goda råd och för den 

vägledning vi fått under uppsatsarbetets gång. Vi riktar även ett tack till de intervjupersoner 

som trots tidsbrist i sitt arbete har tagit sig tid och svarat på vara frågor, antingen personligen 

eller via mail. Ett extra tack till Karin Persson på Konferens & Kongress Helsingborg, för dina 

snabba svar och för att vi gång på gång har fått återkomma till dig med frågor och 

funderingar.  

 

 

 

Helsingborg, maj 2005 

 

 

Anna Hällkvist & Kerstin Melander 
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1. Inledning  

 
I inledningen introducerar vi vår uppsats och dess innehåll. Vi presenterar uppsatsens 

problemdiskussion och syfte. Därefter redogör vi för uppsatsens avgränsningar och 

disposition. 

 

 

Efter att bron mellan Malmö och Köpenhamn byggdes inleddes en orolig tid för städerna 

Helsingborg och Helsingör. Helsingborg - Helsingör hade tidigare varit något av ett givet val 

vid överfart mellan Sverige och Danmark, och nu var städerna rädda att förlora besökare. 

Malmö och Köpenhamn ökade sin konkurrenskraft i och med Öresundsbron och är idag två 

växande städer som attraherar både näringsliv och turister. Diskussion inleddes därmed om 

hur Helsingborg och Helsingör skulle kunna konkurrera och bli mer attraktiva i jämförelse 

med Malmö och Köpenhamn. Många samarbeten och projekt inom vitt skilda branscher har 

sedan dess startats, både inom och mellan städerna. För att bli mer attraktiva och 

konkurrenskraftiga måste en utveckling ske inom städerna Helsingborg och Helsingör.1 

 

I mars månad 2005 påbörjade vi vår magisteruppsats och fick kontakt med arbetsgruppen 

Konferens & Kongress Helsingborg. Då vi fick inblick i deras arbete, förundrades vi över att 

inget samarbete fanns med Helsingör inom konferens- och kongressbranschen, då det fanns 

samarbete inom så många andra områden. Vi ställde oss frågande till om intresse fanns 

inom arbetsgruppen, vilket det gjorde. Därmed väcktes vårt intresse för ett nätverk mellan 

Helsingborg och Helsingör i konferens- och kongressbranschen. Trots att alla aktörer på en 

destination konkurrerar med varandra, är de många gånger beroende av varandra, då de är 

en del av den totala upplevelsen på destinationen för kunden. Kanske kan detta beroende 

samordnas och på så vis utveckla aktörernas erbjudanden och därmed destinationerna? 

 

Uppsatsen kommer att diskutera en utveckling av ett samarbete mellan 

konferensdestinationer över nationsgränser. Eftersom det redan idag finns en vision i 

städerna att se Helsingborg och Helsingör som en turistdestination, ville vi arbeta med detta 

som utgångspunkt. Vi analyserar i vår uppsats om det finns förutsättningar i destinationen 

Helsingborg/Helsingör för ett samarbete inom konferens- och kongressbranschen. Vi  

 

                                                 
1 Helsingborg-Helsingör Samarbetet Ramavtal 2003-2004 & Nordqvist, S., Intervju 
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undersöker även om ett samarbete kan utveckla konferens- och kongressverksamheten och 

på lång sikt öka antalet besökare till destinationen. 

 

Problemdiskussion  

Konkurrensen är hård inom turismbranschen och destinationer pendlar i popularitet. Den 

destination som för ett tag sen var populär, är kanske idag i en nedgångsfas. Ett nyckelord 

inom turismbranschen är förändring, då villkoren inom faktorer som konkurrens, efterfrågan, 

ekonomi och teknologi ständigt förändras. Den hårda konkurrensen slår särskilt hårt mot 

svaga företag och destinationer utan utvecklingskraft. Därmed är kontinuerlig utveckling för 

både företag och destinationer något som alltid måste vara i fokus.2 

 

Helsingborg och Helsingör har länge varit ett välbesökt område. Men i och med att bron 

mellan Malmö och Köpenhamn byggdes finns det en oro i Helsingborg och Helsingör att 

besökare ska välja att besöka detta område istället, som nu ökat sin attraktivitet. För att locka 

besökare till Helsingborg och Helsingör har städerna därför valt att marknadsföra sig som en 

turistdestination, bland annat genom gemensamt informationsmaterial.3   

 

För att även locka fler konferens- och kongressbesökare, samt för att kunna öka sina 

konkurrensfördelar och göra området mer attraktivt skulle Helsingborg och Helsingör kunna 

samverka och marknadsföra sig som en konferens- och kongressdestination. Finns det 

förutsättningar i området och hos aktörerna för ett samarbete inom branschen? Kan 

konferens- och kongressdestinationen, Helsingborg/Helsingör, utvecklas genom ett 

nätverkssamarbete? 

 

Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka om det finns förutsättningar för ett gemensamt 

nätverk över nationsgränser i konferens- och kongressbranschen. Vidare är vårt syfte att 

analysera om ett nätverk över nationsgränser kan utveckla konferens- och 

kongressbranschen på en destination. För att belysa detta har vi gjort en studie av 

konferens- och kongressbranschen i Helsingborg och Helsingör. 

 

                                                 
2 Olshov, A., 2004 
3 Nordqvist, S., Intervju 
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Avgränsningar 

Vi avgränsar oss i vår uppsats till att studera konferens- och kongressbranschen, det vill 

säga en del av affärsturismbranschen. Vi kommer i fortsättningen att kalla det för 

konferensbranschen och med det avses både konferenser och kongresser, detta för att 

undvika allt för mycket upprepningar och därmed underlätta för läsaren. I del två, bakgrund, 

beskriver vi konferensbranschen närmare.  

 

Vi begränsar uppsatsen till att studera de nuvarande aktörerna och aktiviteterna i 

Helsingborg och Helsingör och hur dessa kan användas för utveckling i ett nätverk mellan 

städerna. Vi går därmed inte in på specifik produktutveckling för städerna. Som vi tidigare 

skrev är vårt syfte att undersöka om intresse och förutsättningar finns, samt om 

destinationen kan utvecklas genom ett nätverk. Däremot fördjupar vi oss inte i hur nätverket 

kan fungera, det vill säga vilka aktörer som ska ingå med mera.  

 

Disposition 

I syfte att tydliggöra vår uppsats har vi valt att dela in den i sju övergripande delar:  

 

I den första delen, inledningen, presenterar vi vad uppsatsen handlar om och varför vi har 

valt att skriva om detta. Vi redogör för vår problemdiskussion och klargör uppsatsens syfte. I 

inledningen beskriver vi även vår uppsats avgränsningar. 

 

I den andra delen gör vi en presentation av konferensindustrin. Vi ger även en kort 

beskrivning av Helsingborg och Helsingör samt en presentation av två av de samarbeten 

som idag finns mellan städerna. Avslutningsvis beskriver vi hur konferensindustrin ser ut i 

Helsingborg och Helsingör idag. 

 

Den tredje delen behandlar den teori vi har anskaffat för uppsatsen. Vår teori innehåller 

främst två huvudämnen; destinationsutveckling och nätverk. Därefter gör vi en 

sammankoppling av dessa, destinationsutveckling genom nätverk. 

 

I den fjärde delen beskriver vi den metod vi har valt att använda i denna uppsats. Vi redogör 

och motiverar våra val av arbetssätt och metod. Vi ger också en kortare presentation av våra 

respondenter och våra huvudfrågor vid intervjuerna. 
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Den femte delen utgörs av en studie av konferensaktörerna i Helsingborg och Helsingör. Här 

knyter vi samman den teori vi har införskaffat med vår empiri, det vill säga den information vi 

har anskaffat oss vid våra intervjuer. I denna del analyserar vi även förutsättningarna för ett 

konferensnätverk i Helsingborg/Helsingör. 

 

I den sjätte delen redovisar vi vår slutdiskussion som utgår från vår analys. Vi försöker här 

belysa vårt syfte med uppsatsen. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare forskning inom 

ämnet.  

 

I den sjunde och avslutande delen redovisar vi de referenser vi har använt oss av i vår 

uppsats.  
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2. Bakgrund 

 

För att läsaren ska få en förståelse för konferensindustrin ger vi här en kort introduktion i 

ämnet. Därefter presenterar vi städerna Helsingborg och Helsingör, samt några av de 

samarbeten som idag finns mellan städerna. Slutligen beskriver vi konferensindustrin i 

Helsingborg och Helsingör, samt ger en presentation av Konferens & Kongress Helsingborg. 

 

 

Konferensindustrin  

För att ge en bakgrundsbild av den bransch som vi har valt att skriva vår uppsats om har vi 

här skrivit kortfattat om konferensbranschen. Området är väldigt stort, men vi har valt ut de 

delar som vi anser är relevanta för vår uppsats. 

 

Människan är en social varelse och det är en av de främsta orsakerna till att 

konferensindustrin är en världsomspännande och framgångsrik industri. Många forskare 

förutspådde på 80- och 90-talet att konferensindustrin skulle förändras till att vara mer 

teknikbaserad på 2000-talet. Men företag och organisationer har fortsatt att ha möten, 

konferenser, mässor och kongresser eftersom de anser att det är viktigt att mötas. Människor 

vill träffas, ansikte mot ansikte, skaka hand och vara sociala med varandra, för att få en 

känsla som kan vara svår att förmedla via video- eller telefonkonferenser.4 Det är framför allt 

vid komplex information som möte, ansikte mot ansikte, är viktig. Informationen blir tydligare 

och består av mer än bara ord. Även gester och ansiktsuttryck kan användas för att förtydliga 

budskapen. Att mötas personligen är också viktigt för att företagskontakter ska utvecklas till 

relationer. Relationer utgör ofta grunden för långvariga affärssamarbeten.5 

 

Konferenser kan bestå av allt från några få deltagare på kontoret till många tusen personer i 

en sammankomst på andra sidan jordklotet. Men oavsett hur konferensen ser ut är oftast 

motivet till sammankomsten densamma. Konferenser handlar om att föra samman 

kunskaper, idéer och talanger för att tillsammans lösa problem, sprida entusiasm eller 

utveckla företag och individer.6  

 

 

                                                 
4 Fenich G.G,. 2005 
5 Moodysson, J. & Svensson-Henning, M., 2002 
6 Davidson, R & Cope, B., 2003 
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Kraven på en konferens kan variera väldigt mycket beroende på köparens önskemål. 

Behoven på faciliteter och service skiljer sig åt beroende på konferensens storlek och syfte. 

Konferenser arrangeras idag till största del av hotell eftersom de ofta kan tillgodose flera av 

köparnas krav såsom, logi, mat och möteslokaler. Men konferenscenter har också en stor 

marknadsandel eftersom de ofta har en större flexibilitet vid större möten. Många 

konferenscenter liksom många hotell satsar idag allt mer på konferensindustrin genom att 

investera pengar i tekniskt avancerad mötesutrustning samt på kompetent personal.  En 

annan växande aktör inom mötesindustrin är universitet och högskolor. Universitet och 

högskolor är lämpliga för företag på flera sätt med stora och bra lokaler, bra teknik men 

framför allt för att det finns en lärande atmosfär som kan vara passande för företag. Utöver 

hotell, konferenscenter och universitet behövs även service från många andra aktörer i 

näringslivet. Dessa aktörer kan vara allt från restauranger, florister, buss- och flygbolag.7 

Men konferenser är inte enbart affärsmöten utan består även till stor del av olika sorters 

underhållning och rekreation. Denna del av konferenserna kan ofta vara en starkt bidragande 

faktor till att många väljer att delta vid konferensen.8  

 

Ett av de främsta kraven vid val av konferensdestination är destinationens tillgänglighet.9 

Tillgänglighet innebär framförallt bra infrastruktur, där de tre viktigaste kriterierna är: 

 

• Destinationen ska ligga nära en motorväg. 

• Destinationen ska ligga inom en timmes radie från en storstad. 

• Destinationen ska ligga inom en timmes radie från en större flygplats.10 

 

En annan faktor som är viktig vid val av konferensdestination är destinationens stöd från det 

lokala näringslivet, men framförallt av lokala myndigheter.11 Eftersom konferensbranschen är 

en servicebransch är det viktigt att ha i åtanke att personalen på destinationen har en stor 

påverkan direkt på de deltagande besökarna. Branschen är fortfarande relativt ung och på 

många destinationer saknas det därför kompetent personal som på ett effektivt sätt kan 

tillgodose företagens önskemål. Därför är det mycket viktigt att företagen inom hela 

konferensdestinationen lägger ner energi på att skaffa kompetent personal och att fortsätta 

utbilda den.12 Lyckas en destination med att tillgodose kundernas krav, kan det innebära en  

 
                                                 
7 ibid. 
8 Weber, K & Chon, K., 2002 
9 Davidson, R & Cope, B., 2003 
10 Davidson, R., 1994 
11 Davidson, R & Cope, B., 2003 
12 Weber, K & Chon, K., 2002 
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positiv utveckling för hela destinationen. En bra konferensverksamhet kan ha stor betydelse 

för lokal, regional och nationell utveckling, både när det gäller ekonomi men även socialt.13  

 

Helsingborg och Helsingör 

Helsingborg och Helsingör har under lång tid samverkat och räknas som en av världens 

äldsta vänorter14. De båda städerna ligger i var sitt land, men det är endast 4000 meter som 

skiljer dem åt, en båtresa på 20 minuter.15 Helsingborg och Helsingör har ett unikt geografiskt 

läge då de ligger med endast 20 minuters avstånd från varandra. Det finns en väl utvecklad 

kollektivtrafik med 7 färjor i timmen över sundet. 16 Men trots att Helsingborg och Helsingör 

ligger så nära varandra geografiskt och att de i flera hundra år tillhörde samma kungarike, är 

deras historier vitt skilda. Detta medför också att det finns en mängd olikheter mellan 

Helsingborg och Helsingör, samt att det finns olika saker att uppleva i de båda städerna.17  

 

Helsingborg är Skånes näst största stad, efter Malmö, med cirka 120 000 invånare. Det är en 

stad som är strategiskt placerad vid Öresunds smalaste del och har därför under många år 

kommit att kallas för ”Sundets pärla”. Helsingör är en stad på Nordöstra Själland med cirka 

60 000 invånare.18 Staden ligger cirka 4 mil norr om Köpenhamn, och räknas ibland till att 

ingå i Köpenhamns storstadsregion.19 Helsingborg och Helsingör har de senaste åren gått 

samman i olika turismsammanhang och marknadsfört sig som en destination, 

Helsingborg/Helsingör.  

 

Strax utanför Helsingborg går motorvägarna E6, E4 och E20. Dessa tre vägar går bland 

annat till Sveriges tre största städer Stockholm, Göteborg och Malmö. Även utanför 

Helsingör går motorvägar, E47 och E55, som leder bland annat till Köpenhamn.20 

Destinationen Helsingborg/Helsingör ligger dessutom inom en timmes avstånd från 

världsstaden Köpenhamn och dess internationella flygplats Kastrup.21 Destinationen har 

även närhet till mindre flygplatser, Ängelholm Flygplats och Malmös flygplats Sturup. 

Helsingborg har också färjetrafik till Oslo, samt en väl utvecklad tåg- och busstrafik.22 

 

                                                 
13 Shone, A., 1998 
14 Öresundsbrev, nr 4, 2002 
15 Helsingborg/Helsingör, Two countries – one destination 
16 Nordqvist, S., Intervju & Slaatorn, P., Intervju 
17 Helsingborg/Helsingör, Two countries – one destination 
18 www.helsingborg.se 
19 Slaatorn, P., Intervju 
20 Helsingborg/Helsingör, Two countries – one destination 
21 Slaatorn, P., Intervju 
22 Helsingborg/Helsingör, Two countries – one destination 
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Samarbeten mellan Helsingborg och Helsingör idag 

Inom destinationen Helsingborg/Helsingör finns det idag en hel del samarbete. Dessa 

samarbeten är både mellan de två städerna, men även inom dem. Samarbetarna består av 

både offentliga och privata aktörer. Vi har valt att presentera två av dessa samarbeten som 

finns mellan Helsingborg och Helsingör. Presentationerna har vi gjort dels för att uppsatsens 

läsare ska få en bakgrundsbild och dels för att visa på utvecklade samarbeten mellan 

städerna. 

 

HH-samarbetet 

Den 22 mars 1995 slöts ett avtal mellan kommunerna i Helsingborg och Helsingör, som har 

kommit att kallas HH-samarbetet. Samarbetet tog sin början när beslutet togs att en bro 

skulle byggas mellan Malmö och Köpenhamn. Helsingborg och Helsingör blev oroliga och 

befarade att många av deras besökare skulle försvinna och att båtförbindelsen mellan 

länderna inte längre skulle vara det självklara valet.23 HH-samarbetet är idag en del av 

integrationsarbetet inom Öresundsregionen. Målet är att bidraga till tillväxten inom regionen 

och skapa nya former av samarbete över sundet, samt att skapa en god position i 

förhållande till Malmö/Köpenhamn-området.24  

 

Organisationen i HH-samarbetet består bland annat av en politisk grupp som leds av 

kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och borgmästaren i Helsingör. Även näringslivet 

finns representerat i organisationen med en ledamot från Sydsvenska Industri- och 

Handelskammaren i Helsingborg och en ledamot från Turist- & Erhvervsforeningen i 

Helsingör.25 HH-samarbetet arbetar med olika fokusområden, bland annat infrastruktur, 

utbildning, turism, folklig förankring och projektutveckling.26  

 

En av HH-samarbetets framtida planer är att en tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör 

skall byggas. De anser att en tågtunnel mellan Helsingborg och Helsingör är viktig för 

utvecklingen av städerna, och kan även komma att gagna hela Öresundsregionen. Detta 

främst för att tunneln skulle göra det möjligt att sluta Öresundsringen. Öresundsringen är 

idag ett kollektivtrafiksystem som går sträckan Helsingborg-Malmö-Köpenhamn-Helsingör. 

En tunnel skulle i framtiden medföra att Öresundringen går runt hela sundet, Helsingborg- 

 

 
                                                 
23 Nordqvist, S., Intervju  
24 Helsingborg-Helsingörs samarbetet, Ramavtal 2003-2004 
25 ibid. 
26 HH-samarbejdet:  Fokusområder 2005-2006 
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Helsingborg. Tunneln skulle även göra det möjligt att använda höghastighetstågen för en 

framtida Europabana.27  

 

Sund Velkomst 

Sund Velkomst är ett projekt inom fokusområdet för turism i HH-samarbetet28. Sund 

Velkomst är ett EU-stöttat projekt som startade den 1 december 2004 och som leds av 

Helsingörs kommun. Med i projektet är även Service Management Institutionen (Lunds 

Universitet, Campus Helsingborg), Helsingborgs stad, Fredriksborg Amt, Graested-Gilleleje 

kommun, Erhvervsskolan Hamlet, C4 Hilleröd Turist- & Erhvervscenter, samt NOSAM 

(Nordvästra Skånes samarbetskommitté). Sund Velkomst är ett samarbete mellan 

turismansvariga myndigheter och undervisningsinstitutioner.29 Projektsatsningen skall 

marknadsföra Helsingborg/Helsingör- området som en turistdestination samt skapa en 

balans till Köpenhamn/Malmö-området, eftersom det finns en dominans där.30 Sund 

Velkomstprojektet består av två delar. Det ena delen innebär att 25-30 personer i ledande 

ställning inom turismen i området arbetar för en gemensam produktutveckling. Sund 

Velkomst ordförande Peter Slaatorn menar att ”har Helsingborg och Helsingör inte 

gemensamma produkter kan området inte ses som en destination”31. Den andra delen 

handlar om personalutveckling med kurser och e-learning inom 8 olika områden. Alla aktörer 

inom destinationen ska ha kunskap om andra aktörer, evenemang och besöksmål i området. 

Sund Velkomst kommer även att satsa på ett kvalitetsprogram i området. 32  

 

                                                 
27 Öresundsbrev nr 4, 2002 
28 HH-samarbejdet:  Fokusområder 2005-2006 
29 Pressinfo Sund Velkomst, 2004 & Sund Velkomst - Projektplan 
30 Gyimóthy, S., Intervju 
31 Slaatorn, P., Intervju, författarnas översättning 
32 Slaatorn, P., Intervju 
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Konferensbranschen i Helsingborg och Helsingör 

Helsingborg ligger i Skåne som är en attraktiv del av Sverige när det gäller affärsresor. 10 

procent av alla affärsresor inom Sverige går idag till Skåne, det är endast Stockholm och 

Västra Götalands län som har fler affärsbesökare. Av alla affärsresor som görs inom Sverige 

utgör konferens- och kongressdelen över 25 procent. Det är bara de enskilda affärsresorna 

som har fler affärsresenärer.33 Men svenska affärsresenärer reser även till destinationer 

utomlands och då är det Danmark som är det mest besökta landet med 16 procent av alla 

affärsresor. Sverige anses idag var en stark konkurrent på den globala affärsresemarknaden. 

Sverige är erkänt duktiga på större evenemang och detta kan medföra möjligheter till att 

affärsresemarknaden kan expandera och utvecklas.34 

 

En viktig anledning till att Helsingborg och Helsingör är intresserade av att öka sitt 

besöksantal är att det ska generera mer pengar bland stadens aktörer. Det är främst tre 

branscher som gynnas av turister, varuhandel, boende och restaurang samt transporter. Av 

all turism står affärsresenärerna för 31 procent av den totala konsumtionen. 

Affärsresenärernas konsumtionsmönster, där konferensresenärer utgör en betydande del, 

har dock under de senaste åren förändrats. Sedan 1999 har affärsresenärernas konsumtion 

sjunkit med nästan 5 procent. 35 

 

I både Helsingborg och Helsingör har det under några år funnits planer på att bygga en 

större konferensanläggning som kan arrangera stora konferenser, kongresser och mässor. I 

dagsläget kan Helsingör max ta emot konferenssällskap på cirka 450 personer. Helsingborgs 

maxkapacitet ligger på cirka 500 personer. Därför anses det att en större 

konferensanläggning hade gjort Helsingborg/Helsingör konkurrenskraftigare, både på den 

nationella och på den internationella marknaden.36 

 

Konferensbranschen är en bransch med stark konkurrens. Idag är Malmö och Köpenhamn 

de största konkurrenterna gentemot Helsingborg/Helsingör när det gäller konferenser. 

Köpenhamn är en av världens 10 största konferensstäder och lockar därmed många av 

Danmarks och södra Sveriges konferensdeltagare. Men konkurrensen från Köpenhamn 

behöver inte enbart ses som negativ. Eftersom Helsingborg och Helsingör ligger geografiskt 

nära Köpenhamn kan de dra nytta av storstadens positiva rykte inom konferensbranschen.  

                                                 
33 Svenska Turistdelegationen., 2005 
34 Hellman, P., Bonde, P. & Kellerman, R., 2001 
35 Svenska Turistdelegationen., 2005 
36 Bengtsson, M., Intervju, Gyimóthy, S., Intervju & Slaatorn, P., Intervju 
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Helsingborg och Helsingör har också en fördel gentemot Köpenhamn, då det ofta är billigare 

att konferera i Helsingborg/Helsingör än i Köpenhamn. Helsingborg och Helsingör betraktas 

idag som relativt små städer i konferenssammanhang, men om städerna betraktas som en 

destination blir deras gemensamma befolkning större och kan till och med betraktas som en 

storstad.37 Helsingborg och Helsingör har dessutom två av Öresundsområdets mest kända 

konferensanläggningar, nämligen Elite Hotel Marina Plaza och Hotel Marienlyst.38 

 

Konferens & Kongress Helsingborg 

1995 startade ett projekt av Helsingborgs näringslivsenhet som syftade till att marknadsföra 

Helsingborg som turiststad, där ingick även konferenser och kongresser. Eftersom 

Helsingborg inte har någon större konferensanläggning valde projektet att marknadsföra 

närheten i staden. Alla anläggningar i staden ligger nära varandra med promenadavstånd 

emellan, till skillnad från många andra städer.39 

 

Sedan 1995 har Helsingborgs stad gjort marknadsföringssatsningar utåt där olika aktörer har 

deltagit och presenterat konceptet Helsingborg. Näringslivet ville att staden skulle fokusera 

mer på konferens- och kongressområdet och bildade därför medlemsnätverket Konferens & 

Kongress Helsingborg.40 

 
Idag är Konferens & Kongress Helsingborg en avdelning inom den kommunala förvaltningen 

Näringsliv, Marknad & Turism i Helsingborg stad. Det är ett nätverk bestående av olika 

aktörer inom besöksnäringen i Helsingborg. Nätverkets syfte är att erbjuda konferens- och 

kongressbesökare en komplett och skräddarsydd produkt. Tanken är att nätverket Konferens 

& Kongress Helsingborg skall hjälpa företag att boka, allt från logi, möteslokaler, festlokaler 

till restauranger och underhållning, till sin konferens.41 

 

Deltagarna i nätverket betalar för att vara med på hemsidan, för att få en egen länk till sin 

egen hemsida. De betalar sen för varje aktivitet de deltar i, såsom mässor och andra 

evenemang.42 Nätverket ska hjälpa till att marknadsföra stadens konferens- och 

kongressmöjligheter. De medverkar vid mässor och ger även ut material i form av broschyrer  

 

 
                                                 
37 Slaatorn, P., Intervju 
38 Hellman, P., Bonde, P. & Kellerman, R., 2001 
39 Bengtsson, M., Intervju 
40 ibid. 
41 www.kongresshelsingborg.com 
42 Bengtsson, M., Intervju 
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som skall locka besökare till staden.43 I sitt koncept har Helsingborg alltid haft med Helsingör 

som ett unikt utflyktsmål och något som inte får missas vid ett besök i staden. Under den här  

tiden fanns det också olika tillfälliga samarbeten mellan aktörer i Helsingborg och Helsingör, 

exempelvis har olika hotell gjort paketlösningar med en natt i vardera stad.44  

 

Det är viktigt att fortsätta utveckla Konferens & Kongress Helsingborg för att inte 

konferensdestinationen ska stagnera. Helsingborg och Helsingör ser sig inom flera områden 

som en destination, och Konferens & Kongress Helsingborg anser idag att det är ett steg i 

rätt riktning att konferensbranschen också gör det45.  

 

 

                                                 
43 Persson, K., Möte 
44 Bengtsson, M., Intervju 
45 Persson, K., Möte 
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3. Teori 

 
Denna del behandlar den teori vi har använt oss av i uppsatsen. Det första avsnittet handlar 

om destinationsutveckling. I detta avsnitt ingår även destinationsutveckling genom planering. 

Därefter tar vi upp teori kring ämnet nätverk, där vi fokuserar på nätverk mellan företag. 

Slutligen kopplar vi samman destinationsutveckling och nätverk. 

 

 
 
Uppsatsens teoriavsnitt är indelat i tre huvudavsnitt. Det första avsnittet behandlar 

destinationsutveckling, begrepp och allmänt om ämnet. Avsnittet innehåller även en modell 

för destinationsutveckling. Det andra avsnittet handlar om nätverk, där vår fokusering ligger 

på nätverk mellan företag. Det tredje och sista avsnittet sammanfogar de två föregående 

avsnitten, det vill säga destinationsutveckling genom nätverk.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Destinationsutveckling 

Begreppet destination är komplext och kan definieras på ett antal olika sätt. En destination 

ses ofta som en produkt, dock en produkt som i mycket skiljer sig från övriga produkter. 

Destinationen är i sig en produkt, men samtidigt består den av ett antal delprodukter. 

Produkten är dessutom oftast sammansatt av konsumenten själv och inte av producenten.46 

Det vill säga att en besökare själv väljer ut vad han/hon ska konsumera på en destination. 

Aktörernas agerande på destinationen är av stor betydelse för hur produkter skapas och 

marknadsförs. Varje aktör ansvarar endast över en del av en besökares totala upplevelse på 

destinationen, vilket gör att aktörerna blir ömsesidigt beroende av varandra.47  

 

                                                 
46 Svensk, G., 2000 
47 Von Friedrichs Grängsjö, Y., 2001 
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Begreppet destination används många gånger för att beteckna ett resmål, och det är ofta en 

huvudattraktion som utgör dragningskraften till destinationen/resmålet. På så vis kan man 

säga att destinationen inte är det primära vid val av resmål utan snarare attraktionen. De 

attraherande tjänsterna påverkar människors val av resmål. Andra tjänster och attraktioner 

på destinationen verkar mer som stödjande tjänster och möjliggör och ger mervärde till 

resenärens vistelse på destinationen.48 Gemensamt för de flesta definitioner är att 

destinationen kan ses som ett system bestående av ett antal komponenter. För att en 

destination skall vara attraktiv krävs en mängd olika komponenter. Exempelvis krävs god 

infrastruktur, såsom vägar och transporter, som gör destinationen tillgänglig, men det krävs 

även boende, matservice, shopping och attraktioner.49 

 

Turismen är idag en av världens största näringsgrenar. Resandet ger upphov till konsumtion, 

vilket sker på de destinationer som besöks. Omsättningen inom de företag och 

organisationer som berörs av resenärens konsumtion ökar på så vis. För att locka fler nya 

besökare och fler återkommande besökare är det viktigt att det sker en utveckling av 

destinationen, för att destinationen ska kunna konkurrera i den hårda konkurrensen i 

turismbranschen.50  

 

Destinationsutveckling är ett lokalt områdes utveckling som resmål. Alla destinationer är 

unika och det är därför viktigt att varje destination upptäcker just sina speciella kvalitéer, sin 

”unikhet”. Destinationen måste sedan utveckla dessa så att de passar marknaden så bra 

som möjligt och därmed blir konkurrenskraftig.51 När en destination klargjort sina främsta 

kvalitéer och vad som är unikt för just dem kan de förse destinationen med en effektiv plan 

över utveckling och marknadsföring av destinationens produkter.52  

 

En utveckling är oftast en process av olika faser. Utveckling kan å ena sidan styras av 

strukturer och trender, exempelvis genom lagar och förändrade konsumtionsmönster. Den 

kan å andra sidan även styras av varje enskild människas agerande i olika situationer. På 

detta sätt kan många komplexa situationer uppstå i destinationsutveckling. Eftersom det 

finns många olika sorters människor, finns det även många olika sorters turister. Det är 

omöjligt för en destination att tillfredsställa alla typer. Det är därför viktigt att vara medveten  

 

                                                 
48 Gunn, C. A., 1994 
49 Gunn, C., 2004, Frisk, L., 2000, & Von Friedrichs Grängsjö, Y., 2001 
50 Elbe, J., 2002 
51 Gunn, C. A., 1994 
52 Heath, E. & Wall, G., 1992 
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om samhällets olika trender, men även ta tillvara på de egna tillgångarna och göra val utifrån 

de resurser och kunskaper som finns inom destinationen.53  

 

För att stärka en destinations konkurrenskraft krävs det en ständig utveckling. En utveckling 

innebär att olika aktörer kommer överens om vad destinationen skall ha för kännetecken, 

vilken profil, och vilka marknader som skall satsas på och hur produktutvecklingen och 

marknadsföringen gentemot dem skall se ut.54 Turismbranschen är en dynamisk och 

föränderlig bransch. Konkurrensen, de ekonomiska och teknologiska villkoren och 

efterfrågan på produkter och tjänster förändras ständigt.55  

 

Destinationsutveckling genom planering 

Destinationsutveckling innebär en förmåga att förutse förändringar och på så vis anpassar 

sig och utnyttjar de möjligheter som uppstår, men även är beredda på de hot som 

förändringar kan ge upphov till. Genom planering kan en sådan förmåga utvecklas. Att 

utveckla en destination genom planering är den dominerande idén om destinationsutveckling 

inom litteraturen. 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Författarnas modell av destinationsutveckling genom planering. 

 

                                                 
53 Frisk, L., 2000                          
54 Hallerfelt, M., 2000 
55 Heath, E. & Wall, G., 1992 
56 Elbe, J., 2002 
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Planeringen utgår ifrån en målsättning för en tidsbegränsad period. Förutsättningar att nå det 

uppsatta målet måste finnas inom destinationen, därför är det viktigt att samla in information 

om det egna området och analysera den så att en så bra handlingsplan som möjligt väljs. Ett 

planeringsarbete innebär att olika steg följs. Dessa steg varierar mellan olika författare, men 

en summering av dem kan vara följande; 1) Målformulering, 2) analys av egna styrkor och 

svagheter, samt möjligheter och hot i omgivningen, 3) strategiformulering, 4) genomförande, 

uppföljning och återkoppling.57 

 

Målformulering 

Stora mängder av pengar spenderas varje år för att marknadsföra och locka besökare till en 

destination. Dock spenderas det inte så mycket pengar på planering. Inom turismutveckling 

är ofta god planering något som saknas. Varje enskild aktör ser endast till sin egen framgång 

men besökaren ser dock helheten och är angelägen om god service. Även faktorer 

runtomkring såsom relationer till attraktioner, pris, komfort och behov som banker, shopping, 

och restauranger är centrala för besökaren. Därför är det viktigt att destinationen har en 

turismorganisation som ansvarar för planeringen i samarbete med de aktörer som verkar på 

destinationen. Tillsammans enas sedan turismorganisationen och aktörerna om 

gemensamma mål som ska leda till destinationens framtida utveckling. För att planeringen 

ska vara effektiv måste alla aktörer vara inblandade. Genom en strävan att uppnå 

målsättningarna kan arbetet på destinationen dessutom bli mer effektivt. 58 

 

Analys av styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

För att destinationen ska kunna nå sina uppsatta mål måste en väl utarbetad strategi formas 

av turismorganisationer och övriga aktörer. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 

destinationen är medveten om sina egna inre styrkor och svagheter och yttre möjligheter och 

hot.59 En SWOT-analys kan ligga till grund för strategin. SWOT står för Strengths, 

Weaknesses, Opportunities och Threats. Denna metod kan användas för att genomgå en 

noggrann analys av destinationens aktuella situation, men även dess troliga framtid, för att 

kartlägga stora externa hot och möjligheter för destinationen.60 Exempelvis skulle ett hot 

kunna vara en ny konkurrent på marknaden eller att en konkurrent utvecklas effektivt och 

vinner kunder. Det är dessutom av stor vikt att identifiera de interna styrkorna och 

svagheterna som destinationen besitter61.  En styrka för destinationen skulle kunna vara hög 

kompetens bland aktörerna inom destinationen. Destinationen kan utvecklas genom att  

                                                 
57 Elbe, J., 2002, sidan 13 
58 Gunn, C. A., 1994 & Hall, C. M., 2000 & Elbe, J., 2002 
59 Elbe, J., 2002 
60 Heath, E. & Wall, G., 1992 
61 ibid. 
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försöka bemöta SWOT-analysens resultat, att försöka råda bot på de svagheter 

destinationen besitter och de hot som närmar sig, men även att ta tillvara på sina styrkor och 

utnyttja de möjligheter som ges. 

 

Strategiformulering 

Efter att ha analyserat destinationens styrkor, svagheter, möjlighet och hot kan en strategi 

utarbetas för hur de uppsatta målen ska nås. Det är nu viktigt att skapa en konkurrenskraftig 

strategi för att göra destinationen så stark och effektiv som möjligt. Strategin ska guida 

destinationens aktörer i framtida beslut och handlingar. Strategin kan mynna ut i olika 

erbjudanden och produkter som destinationen kan erbjuda de målgrupper som valts att 

satsas på, detta för att på bästa sätt uppfylla besökarens behov och önskningar.62 

 

Genomförande, uppföljning och återkoppling 

Sista steget i planeringsarbetet är att genomföra planen. Det är viktigt med kontinuerlig 

uppföljning av planen för att kunna förändra den vid eventuella oförutsedda händelser. Det är 

även viktigt att ta med sig erfarenheterna av planeringen till framtiden för att kunna göra 

planeringen än mer effektiv.63 

 

                                                 
62 Hall, C.M., 2000 & Elbe, J., 2002 
63 ibid. 
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Nätverk 

Nätverk bygger på relationer mellan företag och individer. En relation kräver minst två parter 

som har någon form av kontakt. När sedan relationerna utvecklas, blir mer komplexa och får 

fler parter bildas det nätverk.64 Nätverksrelationerna kan vara både av yrkesmässig och av 

privat karaktär, samt finnas både inom och mellan organisationer. Nätverk inom företag kan 

benämnas som den ”informella organisationen” och är ofta ett resultat av privata relationer. 

Nätverk mellan organisationer är däremot en medveten strategisk åtgärd för att utveckla och 

stärka företag. 65 I vår uppsats är det denna sista form av nätverk vi har valt att fokusera på.  

 

Det centrala i nätverken utgörs av människorna i dem. Den sociala sidan, det vill säga hur 

människorna interagerar med varandra, avgör hur nätverket kommer att se ut och fungera.66 

Nätverk kan vara sammansatta på olika sätt, de kan vara temporära eller långsiktiga, lokala, 

regionala, nationella eller internationella samt offentliga eller privata eller både offentliga och 

privata.67 Nätverk utgör en möjlighet för privata företag/individer och offentliga organisationer, 

myndigheter, politiker med mera, att mötas. I ett nätverk kan både privata och offentliga 

aktörer ingå vilket på många sätt kan ge fördelar. Nätverket får då större kraft att påverka de 

politiska beslut som berör dem i samhället. Detta kan till exempel handla om lagar eller 

infrastrukturella problem.68  

 

Nätverk mellan företag 

Den hårda konkurrensen på marknaden idag gör att många företag väljer nya vägar för att 

stärka sin konkurrenskraft. En av dessa vägar är att ingå i nätverk, det vill säga att 

samarbeta med andra företag för att på så sätt bli en starkare konkurrent på marknaden. 

Nätverk innebär att flera företag eller organisationer samarbetar för att uppnå fördelar av 

något slag. De samarbetande företagen är relaterade till varandra genom de aktiviteter som 

förenar dem. De är koordinerade för att uppnå sina mål och tillfredställa sina kunder.69 Ett 

nätverk kan sägas bestå av ett antal självständiga aktörer som tillsammans kan uppnå mål 

som de inte kan var för sig70.  

 

 

 
                                                 
64 Von Friedrichs Grängsjö, Y., 2001 
65 Svensson, L., Jakobsson, E. & Åberg, C., 2001 
66 Birchall, D. & Lyons, L., 1995 
67 Svensson, L., Jakobsson, E. & Åberg, C., 2001 
68 Svensson, L. & Von Otto, C., 2001 
69 Hultgren, G., 2000 
70 Svensson, L., Jakobsson, E. & Åberg, C., 2001 
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Nätverk är uppbyggda på ömsesidigt förtroende, öppenhet samt respekt mellan de olika 

deltagarna. Utan dessa skulle det bli mycket svårt att samarbeta, och de fördelar som 

nätverket ger skulle försvinna. Nätverk baseras på frivilligt deltagande från olika företag, 

organisationer och individer. Detta innebär att nätverkets organisationsstruktur är horisontell 

och jämlik där det inte finns någon ledningspyramid som det ofta finns inom ett enskilt 

företag eller organisation.71 Horisontella nätverk kan bestå av företag, individer, kommuner, 

föreningar, ideella organisationer i vad som kallas ”spindelvävsliknande nätverk”. Varje 

enskild aktör ser sig själv som navet i nätverket och har sedan ett spindelnät kring sig av 

andra aktörer.72 

                                    
Exempel på nätverksarbetande aktörer i spindelsvävsstruktur enligt Birchall och Lyons, 1995.73 

 

Det frivilliga samarbetet möjliggör ett mer informellt och situationsanpassat samarbete mellan 

företagen. Mycket av arbetet i ett nätverk utgår från de enskilda företagen men de hämtar 

inspiration, kunskap och idéer från kontakterna med andra företag och individer i nätverket. 

De personliga kontakterna i nätverket ger energi och engagemang till att utveckla både det 

egna företaget och nätverket som helhet.74 Nätverk bygger även i mångt och mycket på ett 

beroendeförhållande mellan de olika aktörerna i nätverket. De enskilda företagen och 

individerna är delar av ett system vilket innebär att de tar på sig ett ansvar gentemot de 

andra i nätverket. Alla måste tillsammans arbeta och driva nätverket framåt. Det är också 

viktigt att alla delaktiga ser nätverket som en helhet, på så sätt uppfattas nätverket som en 

enhet utåt där varje enskild aktör har ett ansvar. En aktörs handlingar reflekteras tillbaka på  

 

 

                                                 
71 Svensson, L. & Von Otto, C., 2001 
72 Berggren, C., Brulin, G. & Gustafsson, L-L., 1998 
73 Birchall, D. & Lyons, L., 1995, Sidan 81 
74 Svensson, L. & Von Otto, C., 2001 
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hela nätverket och det är då viktigt att dessa handlingar är något som hela nätverket står 

för.75  

 

 Nätverk   Organisation 
 Informellt   Formellt 

 Spontant   Rutinstyrt 

 ”Platt”   Hierarkiskt 

 Engagerande relationer  Auktoritetsstyrda relationer 

 Horisontella kontakter  Vertikala kontakter 

 
Några kännetecken på nätverk respektive organisation.76 

 

En aktör har förhållande till många olika aktörer i ett nätverk och det är därför viktigt att 

identifiera olikheterna mellan aktörerna för att de ska kunna anpassa sig efter varandra. 

Varje förhållande blir olika beroende på aktörerna och vilket förhållande de har till varandra. 

Det kan till exempel vara konkurrensförhållande eller beroendeförhållanden. Det är också 

viktigt att vara medveten om att ett förhållande i ett nätverk påverkar de andra förhållandena i 

nätverket.77 Nätverk kan bestå av både konkurrerande företag men framför allt av 

kompletterande företag.78 Företagen i nätverket blir beroende av varandras expertkunskaper 

och resurser vilket gör nätverket starkare.79  Företag och organisationer som samarbetar i ett 

nätverk agerar ofta i samma bransch. Eftersom deras huvuduppgift är att lösa ett problem för 

kunden eller erbjuda kunden en tjänst, kan företag genom nätverkssamarbetet snabbare och 

effektivare tillfredställa kundens önskemål. Företagen organiserar ett samarbete där varje 

företag specialiserar sig på ett visst steg eller en viss tjänst i processen.80 På så sätt skapas 

ett mervärde för kunden eftersom nätverket kan tillfredställa behoven effektivt. 

 

Syfte med nätverk mellan företag 

Det finns tre vanliga syften med att ingå i ett nätverk. Det första syftet är av marknadsskäl, 

vilket innebär att företaget vill förbättra sin position på marknaden exempelvis genom 

starkare ställning gentemot kunder och leverantörer eller större produktsortiment. Det kan 

vara en fördel att samarbeta med företag som är framgångsrika, eftersom det då finns större 

möjligheter att företaget självt kan bli framgångsrikt genom samarbetspartnernas hjälp och  

                                                 
75 Håkansson, H. & Snehota, I., 1995 
76 Svensson, L., Jakobsson, E. & Åberg, C., 2001, Sidan 33 
77 Håkansson, H. & Snehota, I., 1995 
78 Thygesen Poulsen, P., 1988 
79 Norrbom, C., 1999 
80 Svensson, L. & Von Otto, C., 2001 
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fördelaktiga image81. Det andra syftet med att ingå i ett nätverk är att företag vill förbättra sin 

produktion, genom exempelvis skalfördelar. Ibland kan ett företag sakna en resurs för att 

kunna tillverka en produkt eller tjänst, och kan då i ett nätverk utnyttja sina 

samarbetspartners för att fullfölja produktionen. Det tredje syftet med att ingå i ett nätverk 

kan vara att utveckla och förbättra företaget. Genom ett ökat kontaktnät med omvärlden eller 

större utvecklingsresurser kan företaget och dess personal kontinuerligt utvecklas.82 

 

Uppsala-skolan 

Vid Uppsala Universitet har det under några decennier studerats och forskats kring nätverk 

och det är ur den forskning som ”Uppsala-skolan” har växt fram. Uppsala-skolan har 

utvecklat en nätverksmodell som utgår från långsiktiga relationer och bindningar mellan 

företag. Bindningarna innebär att företagen utvecklar relationerna och på så sätt blir 

beroende av varandra, företagen binds tillsammans. Dessa bindningar brukar delas in i fem 

olika kategorier; tekniska, tidsmässiga, kunskapsmässiga, sociala och ekonomiska/juridiska. 

Den tekniska bindningen innebär att företagen anpassar sina produkter efter varandras så att 

de matchar varandra, vilket underlättar för kunden. Tidsmässiga bindningar handlar om 

företagens förmåga att leverera i tid. Ett exempel kan vara att företagen i nätverket har 

snabb kommunikation så att kunden får snabb leverans även från kompletterande produkter. 

Kunskapsmässiga bindningar innebär att aktörerna i nätverket bygger upp kunskaper om 

varandra och varandras produkter. Den samlade kunskapen i nätverket innebär en fördel för 

kunden. De sociala bindningarna handlar om de mänskliga relationerna som finns i 

nätverket. Företagen måste tycka om att göra affärer med varandra, men framför allt måste 

de kunna lita på varandra. Den sista kategorin bindningar, ekonomiska och juridiska handlar 

om avtal inom nätverket. Genom avtal byggs långsiktiga arrangemang upp och det blir en 

trygghet för företagen. 83 

 

Uppsala-skolan menar att nätverk består av tre komponenter; aktörer, aktiviteter och 

resurser. Aktörer kan bestå av individer, grupper av individer, delar av företag, företag eller 

grupper av företag. De bygger relationer mellan varandra och utgör därmed nätverkets 

grund. Aktörerna är också de som bestämmer vilka aktiviteter som nätverket ska utföra och 

med vilka resurser. Aktiviteterna i nätverket uppstår när aktörerna använder, byter eller 

skapar resurser, det vill säga de handlingar som pågår. Resurser krävs för att aktiviteter ska 

kunna utföras inom nätverket.  Resurser kan vara allt från människor, kapital, faciliteter till  

                                                 
81 Hultgren, G., 2000 
82 Bengtsson, L., Holmqvist, M. & Larsson, R., 1998 
83 Håkansson, H. & Snehota, I., 1995 
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kunskaper. Uppsala-skolan menar att det är i relationerna mellan aktörer, aktiviteter och 

resurser som nätverken fungerar.84  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
   

 
 

 

 

Nätverksmodell enligt Göran svensk, 2000. Modifierad av författarna.85 

 

Nätverk över gränserna 

Det finns inte bara nätverk inom de nationella gränserna utan det är idag många nätverk som 

agerar internationellt, som vi tidigare nämnt. Vid satsningar på internationella nätverk är det 

viktigt att det finns gemensamma värderingar för dem som deltar i samarbetet. 

Värderingarna handlar bland annat om vilka risker företagen och individerna i nätverket är 

villiga att ta, är nätverksatsningen ett samarbete på lång eller kort sikt. Olikheterna i 

värderingarna måste analyseras, vilket kan vara mycket svårt att göra eftersom alla aktörer 

tänker olika, innan samarbetet påbörjas så att det sedan inte uppstår några oklarheter eller 

konflikter. Internationella nätverk kan bestå av allt från de skandinaviska länderna till att 

omfatta länder från jordens alla hörn. Med hjälp av den nya informationsteknologin sker 

kommunikationen snabbt oavsett geografisk position. Internationell samverkan måste också 

ta hänsyn till olika kulturer och tankesätt för att nätverket ska bli så effektivt som möjligt. 

Ibland kan det vara lättare att samarbeta med företag på andra sidan jordklotet än med våra 

skandinaviska grannar. Då en aktör samarbetar med en aktör i till exempel Sydamerika vet 

de om att det finns skillnader i kulturer och sätten att arbeta. I ett samarbete med Norge eller  

Danmark glöms det ofta bort att det även här finns skillnader, trots att både länderna och 

språken ligger så nära varandra.86 
                                                 
84 ibid. 
85 Svensk, G., 2000, Sidan 19, egen modifiering 

Aktörer
-individer 
-företag 

Resurser 
-olika i olika företag 
-mänskliga & fysiska 
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-handlingar 

-utbyte 
-skapande 
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aktiviteter och har 
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Antalet regionala nätverk inom Europa ökar konstant, men ökningen sker inte bara inom 

länder utan även mellan länder. De regionala nätverk som är sammansatta av aktörer från 

flera länder struntar i nationsgränserna och sätter istället regionen i fokus. Målet är att 

försöka bygga strategiska regionala nätverk inom en viss bransch som kan konkurrera med 

andra närliggande regioner. En förhoppning av nätverksamarbetet över nationsgränserna är 

att det ska verka integrerande mellan befolkningarna. Genom en investering i samarbete 

inom en region hoppas de delaktiga aktörerna på långsiktiga resultat, och då inte enbart 

ekonomiska.87  

 

                                                                                                                                                         
86 Thygesen Poulsen, P., 1988 
87 Gren, J., 2002 
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Destinationsutveckling genom nätverk 

I detta avsnitt fogar vi nu samman de två tidigare teoriavsnitten, destinationsutveckling och 

nätverk. Detta för att visa att destinationsutveckling kan ske genom att aktörerna på en 

destination samarbetar i ett nätverk. 

 
Det är väldigt få turismaktörer som kan erbjuda allt det besökaren vill ha och behöver vid sin 

vistelse på en destination. En sådan aktör skulle behöva erbjuda boende, mat, attraktioner, 

transport för att bara nämna några exempel, för att kunna tillfredsställa besökaren. För att 

ändå kunna erbjuda allt detta till en besökare är det vanligt att många olika aktörer går ihop 

och samarbetar. Varje aktör på destinationen kan då erbjuda just sin unika kunskap och 

expertis till besökaren. Dessa samarbeten blir då till nätverk som arbetar för att tillfredsställa 

besökarna, men också för att attrahera fler besökare till destinationen samt utveckla 

destinationen.88 Aktörerna på en turistdestination kan inte längre se sig själva som något 

enskilt och isolerat. Genom nätverkssamarbetet bildas en beroenderelation mellan de 

medverkande företagen. De är en del av en struktur och måste anpassa sig efter de andra 

aktörerna i nätverket. Målet för aktörerna i nätverket är att skapa en totalprodukt för 

turisterna samt en enhetlig bild utåt.89 

 

Jörgen Elbe har i sin avhandling, ”Utveckling av turistdestinationer genom samarbete”, 

påpekat betydelsen av aktörernas beroende av varandra och han anser att destinationen är; 

 
 ett affärsnätverk av olika aktörer som erbjuder olika typer av tjänster 

relaterade till en destination. Destinationen utgörs med andra ord av en 

konstellation av attraktioner och stödtjänster samt fria nyttigheter, där de olika 

aktörerna i varierande grad är beroende av varandra.90  

 
 
Det krävs vissa förutsättningar för att en destination skall påbörja en utveckling. Det behövs 

bland annat att aktörerna stöttar varandra och att nyckelpersoner är villiga att samarbeta. 

Dessutom krävs det tillgängliga resurser för att starta upp projekt.91 Destinationsutveckling 

innebär inte endast att destinationen skall ha ett bra varumärke, en god tillgänglighet, god 

kompetens och produktutveckling. Destinationsutveckling innebär att aktörer lär sig hantera  

 

 

                                                 
88 Svensk, G., 2000 
89 Von Friedrichs Grängsjö, Y., 2001 
90 Elbe, J., 2002, Sidan 35 
91 Gunn, C. A., 1994 
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alla dessa komponenter och klarar av att hantera komplicerade faktorer och situationer. 

Detta kräver samverkan och planering mellan destinationens olika aktörer.92 

 

Samarbete på en turistdestination kan vara både permanenta och temporära. De 

permanenta samarbetena fortskrider året runt och kan rikta sig till samma, men även till olika 

målgrupper. Ett temporärt samarbete kan uppstå vid exempelvis evenemang såsom 

festivaler. De temporära samarbetena inkluderar ofta aktörer som normalt sätt inte arbetar 

med turism. Dessa evenemang brukar ha en positiv inverkan på destinationen eftersom 

många personer involveras och tar del av destinationens utbud. Temporära evenemang kan 

fortlöpa parallellt med permanenta och förhoppningsvis gynna varandra. Målet för båda är att 

skapa en positiv upplevelse för besökarna samt en positiv image av turistdestinationen.93 

 

Det kan finnas olika motiv för aktörer att medverka i ett nätverk på en turistdestination. Hotell, 

konferensanläggningar och restauranger har som mål att tillgodose besökarens behov 

medan andra aktörer, som kommuner, även ska tillgodose de lokala invånarnas behov.  Det 

är inte heller alla aktörer på en turistdestination som har lika stort utbyte av ett nätverk. De 

aktörer som endast delvis är beroende av turister, exempelvis butiker eller bensinstationer 

kanske inte har samma behov av ett nätverk som hotell och konferensanläggningar har. 

Dessa aktörer engagerar sig eventuellt inte lika mycket i samarbetet, utan utnyttjar snarare 

effekterna av det och blir då så kallade ”free riders”.94 

 

Nätverkets fördelar för destinationen 

Idag är det vanligast att privata och offentliga aktörer planerar och utvecklar enskilda 

faciliteter. För att nå större framgång kan det vara nödvändigt att planera för destinationen 

som helhet.95 Som tidigare nämnt är aktörer i en destination beroende av varandra för 

framgång och då kan en gemensam planering för utveckling för destinationens tjänster vara 

av intresse. Genom att höja en destinations attraktionskraft kan turismen till destinationen 

öka. Mer attraktiva tjänster motiverar till ett ökat resande. Detta kan bland annat göras 

genom att i samarbete kombinera tjänster och resurser i nya erbjudanden. På så vis kan 

även erbjudandet differentieras från andra erbjudande och därmed öka sin konkurrenskraft.96 

 

 

                                                 
92 Hallerfelt, M., 2000 
93 Elbe, J., 2002 
94 ibid. 
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Det finns flera fördelar med att samarbeta i nätverk, framför allt för småföretag. Samarbete 

mellan småföretag innebär att nätverket både får det enskilda, lilla, företagets flexibilitet och 

småskalighet. Samtidigt får samarbetet det stora företagets, det vill säga alla företag 

tillsammans, kompetenser och resurser.97 Många mindre företag har behov av ökad 

effektivitet, vilket kan vara lättare att uppnå tillsammans med andra. Det kan till exempel 

handla om stordriftsfördelar och minskad sårbarhet för det enskilda företaget, vilket kan 

uppnås genom att flera företag går samman. Effektivitet kan även handla om att utöka sin 

egen kunskap genom att lära av andra inom nätverket. En annan fördel med nätverk är 

företagens utökade flexibilitet. Det är enklare att anpassa sig till marknadens och branschens 

krav om det finns stor kompetens och stora resurser inom nätverket. Ytterliggare en 

nätverksfördel är ett större gemensamt inflytande, bättre förhandlingspositioner. Enskilda 

företag kan ha svårt att göra sin röst hörd och därmed påverka förändringar i samhället, men 

tillsammans med andra har de mer inflytande.98 

 

Nätverkets effekter för destinationen 

Ett nätverkssamarbete på en destination kan ge många effekter.99 Dessa effekter är 

beroende av de relationer som uppstår i ett nätverk. Hur bra relationerna är och fungerar ger 

utslag på hur stora effekterna blir av nätverket.100 Relationerna i nätverket blir på så vis 

avgörande för hur framgångsrikt ett nätverk blir och hur mycket nätverkssamarbetet kan 

bidra till destinationens utveckling. 

 

Effekterna av ett nätverkssamarbete kan sammanfattas i tre huvudpunkter: 

 

• Ekonomiska effekter. Priset på produkten/tjänsten kan förbättras genom utveckling av 

gemensamma resurser hos aktörerna. Ekonomiska förbättringar kan också ske 

genom att utnyttja kompetens hos de andra aktörerna i nätverket, kompetens som 

inte finns hos den egna aktören. Det finns också möjlighet att öka volymen och 

därmed öka aktörernas vinster. Den ökade volymen ger bättre prisfördelar för kunden 

och innebär därmed en starkare konkurrens på marknaden. 

 

• Kunskapsmässiga effekter. I ett nätverk finns en större och bredare kompetens än 

hos den enskilda aktören. Kunskaperna kan komplettera varandra och därmed öka 

                                                 
97 Svensson, L., Jakobsson, E. & Åberg, C., 2001 
98 Bengtsson, L., Holmqvist, M. & Larsson, R., 1998 
99 Hultgren, G., 2000 
100 Håkansson, H. & Snehota, I., 1995 
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värdet för kunden. Det finns möjligheter för vidareutbildning gemensamt, så kallat 

”joint-learning”, en kunskapsutveckling av hela branschen. 

 

• Strukturella effekter. Aktören kan vinna kunder genom att visa på samarbete med 

andra aktörer. Strukturella effekter handlar också om nätverkets stabilitet och dess 

utveckling. Om nätverket är stabilt och utvecklas, är aktörerna i nätverken stabila och 

utvecklas. 101 

 

 

Från teori till analys 

Den planeringsmodell vi beskriver tidigare i teorin (se avsnitt destinationsutveckling), kan 

vara lämplig för en destination att genomgå för att utvecklas. Planeringsmodellen beskriver 

hur en utveckling kan gå till. Planeringen utgår från att mål sätts för destinationen. Det är 

dock viktigt att det finns förutsättningar inom destinationen att nå dessa mål. En metod för att 

utvecklas genom planering kan vara att aktörerna på destinationen bildar nätverk. 

Förutsättningar för en destinationsutveckling genom planering och nätverk är vår 

utgångspunkt i empiri och analys. 
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4. Metod 

 
I denna del introducerar vi läsaren i den metod vi har använt oss av i uppsatsen. Fokus i 

metoddelen ligger på våra intervjuer. Vi beskriver vilken intervjumetod vi har valt och hur vi 

har gått tillväga under intervjuerna. Sedan följer en presentation av våra respondenter och 

våra huvudfrågor. Avslutningsvis tar vi upp kritik mot vår metod. 

 

 

Övergripande metodval 

Kärnan i vår uppsats utgörs av en studie av olika aktörer i Helsingborg/Helsingörområdet och 

deras intresse och syn på ett samarbete i syfte att utveckla destinationens 

konferensverksamhet. Detta för att se om det finns förutsättningar bland destinationens 

aktörer att ingå i ett nätverk och på så vis utveckla sin egen verksamhet samt destinationen 

som helhet. Vår uppsats vilar på material bestående av litteratur i form av böcker, artiklar och 

tidigare skrivna rapporter, samt intervjuer, frågor via mail och information från hemsidor. Vi 

har också tagit del av informationsmaterial angående olika samarbetsprojekt i Helsingborg 

och Helsingör. Detta informationsmaterial består av arbetsplaner, broschyrer och övrig 

dokumentation. 

 

De frågor som väcktes vid vårt möte med Konferens & Kongress Helsingborg, angående 

nätverksbildande för utveckling av konferensområdet för Helsingborg och Helsingör, ville vi 

finna svar på. Frågorna initierade till ett sökande av kunskap och därmed startade våra 

litteraturstudier inom destinationsutveckling och nätverk. Till en början bildade vi oss egna 

antaganden, egna svar på de frågor vi väckt. För att få svar på våra frågor och för att få våra 

egna antaganden bekräftade eller förkastade, ville vi gå från tanke till verklighet. Vi valde att 

göra detta genom intervjuer med nyckelpersoner i Helsingborg och Helsingör. Genom denna 

empiriska undersökning kom vi sedan fram till våra slutsatser.102  

 

                                                 
102 Jacobsen, D. I., 2002, & Backman, J., 1998 
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En undersöknings förlopp. Modell enligt Jacobsen.103 

 

Litteratur 

Våra litteraturstudier syftar till ett flertal funktioner. Litteraturen har hjälpt oss att skapa ett 

teoretiskt förhållningssätt till vår undersökning. Den har även varit behjälplig vid vår 

utformning av syfte och frågeställningar. Men framförallt har litteraturstudien fyllt våra 

kunskapsluckor inom destinationsutvecklings- och nätverksteorier. Litteraturstudien har 

kommit att bli ovärderlig under uppsatsarbetes gång. 

 

Intervjuer 

Vi har använt oss av intervjuer för att få en uppfattning om åsikterna kring ett 

konferensnätverk. Våra intervjuer är utförda med några utvalda respondenter bland 

Helsingborgs och Helsingörs privata och offentliga aktörer. Vi ville undersöka om det fanns 

intresse och förutsättningar för ett nätverkssamarbete i konferenssyfte mellan städerna. 

 

Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer eftersom vi anser att det bäst lämpar sig för vårt 

syfte. Vi valde kvalitativa intervjuer då våra intervjuer syftar till att utreda tankar och åsikter 

som aktörer inom Helsingborg och Helsingör har om nätverkssamarbete för att utveckla 

konferensbranschen inom destinationen. En kvalitativ intervju utmärks främst av att enkla 

raka frågor ställs och komplexa och innehållsrika svar ges tillbaka104. Dock medför denna 

intervjuteknik att svar ges efter hur frågan ställs. Därför var det viktigt för oss att vi i förväg 

noga hade tänkt ut och reflekterat över våra frågor.105 En kvalitativ intervju baseras på 

respondentens åsikter och är således ingenting som går att mäta. Det som går att mäta är  
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oftare lättare att förstå och kan uppfattas som mindre spekulativt.106 Dock anser vi att våra 

respondenter har bra tillförlitlighet, samt att vi har fått mer information än om vi skulle ha 

använt oss av en kvantitativ studie.  

 

Vi valde individuella intervjuer, då vi var intresserade av den enskilde aktörens inställning 

och uppfattning angående vårt ämne.107 Genom denna metod fick vi mycket material som vi 

sedan har bearbetat för att ”ringa in” det väsentliga. De personer som vi har valt att intervjua 

har i studien fått representera aktörerna inom destinationen. Vi har valt att genomföra 

intervjuer med sju personer i Helsingborg och Helsingör. Vid varje intervju insåg vi att 

andelen ny information minskade, det vill säga att det var den första intervjun som gav oss 

mest information. Efter dessa sju intervjuer förstod vi att vi nått en mättnadsnivå och att fler 

intervjuer troligtvis inte skulle ge oss mer relevant och ny information.108  

 

Tillvägagångssätt vid intervjuer 

Vi genomförde sju personliga intervjuer med olika aktörer inom Helsingborg och Helsingörs 

konferensindustri. Våra personliga intervjuer har sedan kompletterats med intervjuer via mail 

med andra aktörer. Vårt mål angående respondenterna var att få en bra blandning, både 

nyckelpersoner inom kommunerna men även personer inom olika delar av näringslivet.  Våra 

intervjuer har inneburit ett personligt möte med de utvalda respondenterna. Vi har i förväg 

skickat våra huvudfrågor (se avsnitt intervjufrågor) till dem, så att de kunnat förbereda sig, 

och på så sätt kunna ge så bra och realistiska svar som möjligt. Frågorna varierade något 

beroende på om aktören var offentlig eller privat. Det berodde på att de offentliga aktörerna 

inte jobbade för ett vinstdrivande konferensföretag, utan för turismen som helhet i staden. 

 

Vi lät respondenterna själva välja plats för intervjun. Detta för att respondenterna skulle 

känna sig mer ”hemma” och bli mer personliga under intervjun. Bra och trivsamma intervjuer 

ger ofta mer motiverade intervjuare och deltagare, vilket vi tyckte var viktigt och därmed lät vi 

dem välja plats. Att respondenterna kände sig bekväma var viktigt då vi ofta var i en 

maktsituation, det vill säga att vi var två stycken som utförde intervjun medan 

respondenterna ofta var ensamma. För att underlätta intervjun och för att fördela arbetet på 

ett bra sätt hade vi i förväg fördelat våra intervjufrågor. Men vi agerade även inom varandras  
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108 Jacobsen, D. I., 2002 
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område då det ibland föll sig naturligt, på så sätt anser vi att vi kompletterade varandra bra 

och fick fram mycket av intervjun.109 

 

Vi valde att spela in våra intervjuer med bandspelare. Många människor kan känna obehag 

inför att bli inspelade på band. De känner ett större krav att formulera sig väl och är rädda för 

att säga något som kan låta dumt.110 För att undvika detta problem frågade vi först våra 

respondenter om det gick bra att vi använde oss av bandspelare under intervjun. Vi valde att 

använda bandspelare, istället för att endast anteckna, då vi kunde lyssna bättre och vara mer 

aktiva under intervjun. Däremot antecknade vi huvuddragen av intervjun om bandspelaren 

inte skulle fungera. Vi ville även ha tillgång till intervjun på band, för att senare kunna gå 

tillbaka och återigen reflektera över svaren vi fick. Intervjuer är mer än bara ord och 

meningar, det är även hur en person säger orden, det vill säga personens tonfall, betoningar 

med mera. En annan anledning till att vi använde bandspelare var att några av våra 

intervjuer var på danska och då detta inte är vårt modersmål, ville vi vara säkra på att vi 

förstod svaren rätt. Genom bandspelaren kunde vi även gå tillbaka och lyssna igen på det 

som vi var osäkra på och inte riktigt förstod under själva intervjun. 

 

Presentation av respondenter 

Oavsett undersökningsmetod vid insamling av empiri bör den uppfylla två krav. Empirin 

måste vara relevant och trovärdig.111 De personer vi har valt att intervjua anser vi uppfyller 

båda dessa krav, då de alla är etablerade aktörer inom turismbranschen i Helsingborg och 

Helsingör. 
 

Monica Bengtsson 

Monica Bengtsson är utvecklingsansvarig på Näringsliv, Marknad och Turism på 

Helsingborgs kommun. Monica Bengtsson sitter även med i styrgruppen för Sund Velkomst. 

 

Szilvia Gyimóthy 

Szilvia Gyimóthy arbetar som lärare och forskare på Service Management Institutionen vid 

Lunds Universitet, Campus Helsingborg. Hon är en av de ansvariga för Sund Velkomst och 

var även med och startade upp projektet. 

 

                                                 
109 Thomsson, H, 2002 
110 ibid. 
111 Jacobsen, D. I., 2002 
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Annika Kirkevall 

Annika Kirkevall arbetar som uthyrningschef på Helsingborgs konserthus. Annika sitter även 

med i arbetsgruppen Konferens & Kongress Helsingborg. 

 

Lars Larsson & Ulla Bonvang 

Lars Larsson arbetar som försäljningschef på Marienlyst Hotell i Helsingör. Ulla Bonvang är 

försäljningskonsulent på Marienlyst Hotell. 

 

Sten Nordqvist 

Sten Nordqvist arbetar för Helsingborg stad som samordnare inom HH–samarbetet. Han för 

den dagliga kontakten, för Helsingborgs sida, med Helsingörs samordnare.  

 

Peter Slaatorn 

Peter Slaatorn är VD för Helsingörs Turist & Erhvervsforening och är ordförande i 

styrgruppen i projektet Sund Velkomst. Han sitter även i ledningen för Wonderful 

Copenhagen. 

 

Frågor via mail 

April och maj är två av högsäsongsmånaderna för konferenser, vilket har medfört att många 

av de personer vi ville intervjua inte har haft möjlighet att träffa oss för en intervju. Vi valde då 

att skicka frågor (se avsnitt intervjufrågor) via mail, så att de i lugn och ro kunde svara när tid 

infann sig. På så vis kunde vi få information från många fler personer, än endast de som gick 

att genomföra en personlig intervju med. De personer som vi har ”mailintervjuat” är: 

Annika Grahn 

Annika Grahn är försäljningschef på Elite Hotel Marina Plaza och Elite Hotel Mollberg i 

Helsingborg. Elite Hotel Marina Plaza och Elite Hotel Mollberg är en del av nätverket 

Konferens & Kongress Helsingborg. 

 

Henrik Johansson 

Henrik Johansson är VD på Comfort Hotel Nouveau i Helsingborg.  Comfort Hotel Nouveau 

är en del av nätverket Konferens & Kongress Helsingborg. 

 

Tine Mørch Hansen 

Tine Mørch Hansen arbetar för LO-skolen i Helsingör, som är ett av Helsingörs största 

konferenscenter.  
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Syssy Olsson 

Syssy Olsson arbetar för Konferensproducenterna som är en konferensarrangör i 

Helsingborg. Konferensproducenterna är en del av nätverket Konferens & Kongress 

Helsingborg. 

 

Mikael Wennerström  
Mikael Wennerström är general manager på Radisson SAS Grand Hotel i Helsingborg. 

Radisson SAS Grand Hotel är en del av nätverket Konferens & Kongress Helsingborg. 

 

Staffan Winberg  

Staffan Winberg arbetar på KongressCenter Helsingborg. KongressCenter är en del av 

nätverket Konferens & Kongress Helsingborg. 

 

Intervjufrågor 

I det här avsnittet vill vi klargöra våra frågor vid intervjuerna. Vi motiverar varför vi har ställt 

frågorna. Som vi tidigare förklarade skiljer sig våra frågor något åt beroende på 

intervjurespondenten. De frågor som vi tar upp här är de som vi anser är våra huvudfrågor, 

det vill säga de viktigaste frågorna. Det är också dessa frågor som vi använde till våra 

intervjuer via mail. 

 

1. Skulle du och ditt företag vara intresserade av ett samarbete med olika aktörer inom 

konferensbranschen, både från Helsingborg och från Helsingör? 

Denna fråga är väldigt viktig då vi först och främst ville veta om det fanns ett intresse för 

ett samarbete mellan Helsingborg och Helsingör inom konferensbranschen. Om det inte 

fanns något intresse för ett samarbete, skulle detta komma att påverka både resterande 

intervju, men även stora delar av vår uppsats.  

 

2. Vad tror du ditt företag skulle vinna på ett samarbete mellan Helsingborg och 

Helsingör i konferenssyfte? 

Denna fråga handlar om att utröna om varför respondenterna skulle vara intresserade av 

ett samarbete. Vad tror de att just deras företag skulle vinna på samarbetet. Företagen 

sätter sig själva i fokus och förstår de inte hur deras företag kan vinna på ett samarbete, 

är de eventuellt inte intresserade av att medverka. 

 

3. Vilka förutsättningar tror du att det finns i Helsingborg och Helsingör för ett samarbete 

inom konferensbranschen? 
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Denna fråga syftar till att undersöka om respondenterna tror att ett samarbete är möjligt 

att skapa. Finns förutsättningarna i området Helsingborg och Helsingör? Detta är även ett 

sätt för oss att se vilka förutsättningar som saknas för att utveckla konferensbranschen.  

 

4. Tror du det finns några svårigheter med ett samarbete, och i så fall vilka? 

Här ville vi få information om vad respondenterna tror försvårar och eventuellt hindrar ett 

samarbete mellan Helsingborg och Helsingör i konferensbranschen. På detta sätt kan 

information fås om vad som måste förbättras för att ett samarbete ska bli så 

framgångsrikt som möjligt. I denna fråga framgår också vad som måste arbetas med i ett 

eventuellt samarbete.  

 

5. Vad kan ditt företag erbjuda andra aktörer i regionen? 

Denna fråga har flera funktioner. En funktion är att företagen själva ska delge vad de kan 

ha för uppgift i ett samarbete. Det visar även oss vad företagen kan erbjuda varandra och 

hur de kan komplettera varandra. Detta är en viktig förutsättning för ett samarbete, om de 

inte kan erbjuda varandra olika produkter/tjänster finns det ingen vinst med ett 

samarbete. Ett samarbete kräver mångfald bland sina aktörer för att det ska vara 

konkurrenskraftigt. 

 

6. Vad tror du städerna, Helsingborg och Helsingör, skulle vinna på ett samarbete i 

konferenssyfte? 

Frågan syftar till att se hur ett samarbete kan utveckla destinationen 

Helsingborg/Helsingör.  

 
 
Metodkritik 

Vi har under uppsatsarbetets gång sökt efter information i form av statistik om 

besöksnäringen i Helsingborg och Helsingör. Detta för att se hur utvecklingen för städerna 

har varit de senaste åren. Trots att vi har kontaktat flertalet personer och organisationer som 

arbetar med detta så har vi haft svårt att få tag på relevant information. Detta har lett till att vi 

inte har den bakgrundsfakta angående besöksnäringen i Helsingborg och Helsingör, som vi 

tror hade varit intressant för vår uppsats. 

 

Vi har i litteraturstudien försökt att använda teori som är aktuell, men har även använt äldre 

litteratur. I en del av den litteratur vi har använt oss av kan aktualiteten ifrågasättas. Vi fann 

dock att en del äldre litteratur har lagt riktlinjerna även för dagens aktuella forskning och på  
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så vis ansåg vi att den var relevant för oss. Den äldre litteraturen har vi använt oss av för att 

vi strävade efter att i största mån använda oss av grundkällorna till våra teorier. 

 

Våra intentioner var från början att intervjua lika många aktörer i Helsingborg som i 

Helsingör. Dock gick detta inte att genomföra, eftersom Helsingborg är en större stad än 

Helsingör, och med större konferensutbud och därmed fler aktörer. Detta gjorde att vi 

genomförde fler intervjuer i Helsingborg. 

 

Många av de personer som vi önskade intervjua hade inte möjlighet att ställa upp för intervju 

och vi fick då skicka frågor via mail. Eftersom vi inte har kunnat träffa de respondenter som 

svarat via mail personligen, kan vi inte med säkerhet säga hur stort engagemanget hos de 

tillfrågade var, samt hur mycket tid de la ner för att svara på våra frågor. Många av 

respondenterna som har svarat på våra mailfrågor har svarat relativt kortfattat. Att träffa dem 

personligen hade eventuellt kunnat ge oss mer utförliga svar på frågorna. 
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5. En studie av Helsingborg/Helsingör 

 
I denna del knyter vi samman den information vi har fått genom våra intervjuer med teorin. Vi 

har delat in studien i fyra avsnitt, som utgör de förutsättningar vi anser är relevanta för ett 

nätverksamarbete mellan Helsingborg och Helsingör.  

 

 

Vi har under vårt uppsatsarbete kommit fram till att en konferensdestination skulle kunna 

utvecklas genom en strategisk planering. Den planeringsmodell vi beskriver i teorin (se 

avsnitt destinationsutveckling) skulle kunna vara lämplig för destinationen att genomgå. 

Planeringsmodellen beskriver hur en utveckling för en destination kan gå till. Innan 

planeringsmodellen kan ta sin början är det dock viktigt att göra en förstudie av 

destinationen. Detta för att se om det finns förutsättningar i destinationen för ett samarbete i 

konferensbranschen. Destinationen måste även ha förutsättningar för att kunna sätta upp 

lämpliga mål och sedan nå dessa. I uppsatsens analys är det därför snarare 

förutsättningarna för en planeringsmodell för en destination som uppmärksammas, än 

planeringen för destinationens utveckling. Vi har fokuserat på destinationens aktörer, för att 

få information om vad de anser om ett nätverk som medel för utveckling av 

konferensbranschen på destinationen. Vilka intressen och förutsättningar finns bland 

destinationens aktörer för att ingå i ett nätverk och genomgå en planeringsmodell? 

 

Vi har utifrån teorin och studien av Helsingborgs och Helsingörs aktörer, kommit fram till 

några huvudförutsättningar som krävs för en nationsöverskridande destination, innan en 

planeringsprocess kan inledas. Vi har även kommit fram till eventuella vinster för 

destinationen och dess aktörer, som genom ett nätverk kan uppstå. Eftersom en 

planeringsprocess för en destination kräver att aktörerna planerar tillsammans har vi valt att 

utgå från ett nätverksperspektiv. De förutsättningar som vi har kommit fram till är; samarbete 

mellan aktörer, destinationens aktiviteter och resurser, kunskap samt nätverkets vinster. Att 

destinationens aktörer kan och vill samarbeta är en förutsättning för att destinationen som 

helhet ska utvecklas. För att ett nätverk ska kunna bildas krävs det inte bara aktörer utan 

även aktiviteter och resurser. Dessa är förutsättningar för att destinationen ska vara attraktiv 

och säljande. För att ett samarbete ska fungera är det en förutsättning att destinationens 

aktörer har kunskap om varandra och att det finns kunskap om turism på destinationen. 

Kunskap kan ses som en resurs, men det har framkommit vid vårt uppsatsarbete att kunskap 

är en viktig förutsättning. Därför har vi valt att se kunskap som en huvudförutsättning.  Med  
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förutsättningen nätverkets vinst, menar vi att alla aktörer måste tro att de kan vinna på ett 

nätverkssamarbete. Aktörer ingår i nätverk för att uppnå fördelar av något slag, ser inte 

aktörerna fördelar med ett nätverk finns vare sig intresse eller förutsättningar för ett nätverk.  

 

De fyra huvudförutsättningar vi har kommit fram till har även lagt grunden till vår struktur i 

detta avsnitt. För att göra vår empiri och analys överskådlig har vi gjort en studie av den 

nationsöverskridande destinationen Helsingborg/Helsingör. Vi har inom varje avsnitt utgått 

från ett generellt perspektiv, för att sedan studera den specifika situationen i 

Helsingborg/Helsingör. Därefter gör vi en analys av situationen i Helsingborg/Helsingör. 

Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning av varje förutsättning.  
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Samarbete mellan aktörer 

Kontinuerlig utveckling genom samarbete 

Turismbranschen är en föränderlig bransch, det uppkommer hela tiden nya konkurrenter och 

nya trender. Om inte konferensaktörer är inställda på kontinuerlig utveckling av sin 

verksamhet finns det en risk för en negativ utveckling. De idag framgångsrika aktörerna inom 

konferensbranschen kan i framtiden få svårt att konkurrera, om de inte satsar på kontinuerlig 

utveckling av sin verksamhet. Det är vanligt att privata konferensaktörer främst planerar för 

utveckling av sin egen verksamhet och dess faciliteter. Även offentliga aktörer satsar på 

utveckling av enskilda attraktioner på en destination. Men hur nöjd en konferensbesökare är 

beror inte enbart på de enskilda attraktionerna och faciliteterna på en destination. Besökarna 

uppfattar destinationen som en helhet, det vill säga boende, konferensanläggning, mat 

etcetera, och värderar den därefter. 

 

Aktörerna i både Helsingborg och Helsingör är villiga att utveckla sin verksamhet. Framförallt 

arbetar städernas offentliga aktörer med att producera nya projekt inom bland annat turism.  

De strävar hela tiden efter att det ska hända saker på destinationen som lockar besökare.112 

Många projekt har startats upp i samarbete mellan städerna, Helsingborg och Helsingör. 

Inom dessa projekt har aktörerna insett att tillsammans har de lättare att konkurrera med sin 

verksamhet.113 Även de privata aktörerna vill attrahera nya och återkommande besökare och 

stärka sin konkurrenskraft. För att Helsingborg/Helsingör ska uppfattas som en attraktiv stad 

och därmed vara konkurrenskraftig, vill de privata aktörerna att destinationen ska arrangera 

stora och kända evenemang av olika slag som aktörerna kan ta del av.114 

 

Det är viktigt att aktörerna i Helsingborg och Helsingör inser betydelsen av ständig utveckling 

av sin verksamhet. En utvecklingsmöjlighet, som vi har kommit fram till är att 

konferensaktörerna i Helsingborg och Helsingör kan samarbeta i ett nätverk. Bland de 

konferensaktörer vi har mött under uppsatsarbetet har alla varit överens om att utveckling är 

viktigt. Dock har de offentliga aktörerna varit mer intresserade av att starta upp ett 

konferensnätverk än de privata aktörerna. De privata aktörerna har varit mer avvaktande och 

vill gärna vänta med att engagera sig tills det finns ett etablerat nätverk. För att skapa ett 

nätverk inom destinationen skulle de offentliga aktörerna på så vis få ta första steget till ett 

genomförande. De offentliga aktörerna skulle få en central roll och eventuellt få verka som de 

drivande inom nätverket. Det är väldigt viktigt att de ”får med sig” de privata aktörerna. Det är  

                                                 
112 Bengtsson, M., Intervju 
113 Nordqvist, S., Intervju 
114 Kirkevall, A., Intervju 
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de privata aktörernas medverkan som kan möjliggöra ett nätverk för utveckling av 

konferensbranschen. De offentliga aktörerna måste få de privata aktörerna att inse vikten av 

ett nätverk och att de gemensamt kan åstadkomma en utveckling. Tillsammans kan de 

utveckla destinationen Helsingborg/Helsingör, men då krävs ett engagemang av alla 

inblandade aktörer. Genom nätverkssamarbete kan aktörerna utveckla sina produkter och 

tjänster. I och med ett samarbete kan de medverkandes konkurrensfördelar öka.  

 

Då alla konferensaktörer är inställda på att utveckla sin egen verksamhet kan det finnas en 

risk att Helsingborg/Helsingörs utveckling som destination kommer i skymundan. Det är 

naturligtvis viktigt att utveckla enskilda privata och offentliga attraktioner och faciliteter, men 

vi vill påpeka vikten av utveckling av destinationen som helhet. I ett konferensnätverk finns 

det utrymme för utveckling av både privata och offentliga aktörer. Utvecklingen gäller för 

enskilda konferensaktörer men även av destinationen, Helsingborg/Helsingör, som helhet.  

 

Strävan åt samma håll 

Eftersom deltagandet i nätverket är baserat på frivillighet är det viktigt att aktörerna är 

intresserade, då grunden i nätverket utgörs av de deltagande aktörernas engagemang. För 

att ett nätverkssamarbete ska bli så effektivt och framgångsrikt som möjligt krävs det att alla 

inblandade konferensaktörer är aktiva för att driva nätverket framåt. Ett starkt engagemang 

hos de medverkande konferensaktörerna är viktigt vid hela planeringsprocessen för 

utvecklingen av både nätverket och destinationen. Alla inblandade konferensaktörer måste 

”dra åt samma håll”, för att ett nätverkssamarbete och en destinationsutveckling ska bli 

framgångsrika. Aktörerna måste gemensamt bestämma vad som är nätverkets mål. Det är 

sedan viktigt att aktörerna tillsammans agerar mot de gemensamma målen, för att de ska 

kunna uppnås. För att uppnå målen måste en strategi utarbetas inom konferensnätverket. 

Det är centralt att bestämma vilka marknader som konferensnätverket ska satsa på, vilken 

typ av marknadsföring som ska användas och vilka produkter som kan vara intressanta. I ett 

nationsöverskridande samarbete, kan det finnas olikheter i sätten att arbeta beroende på 

exempelvis kulturella skillnader.  Dessa olikheter kan orsaka svårigheter kring enandet av 

gemensamma mål.   

 

Det finns ett intresse för ett konferensnätverk mellan Helsingborg och Helsingör bland 

majoriteten av städernas aktörer. Det finns dock vissa tveksamheter bland de svenska 

aktörerna. De anser att nätverksamarbete är ett bra sätt att utveckla konferensbranschen,  
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men är något tveksamma till ett samarbete med Helsingör.115 Det framkom även vid våra 

intervjuer att några aktörer är oroliga för kulturkrockar mellan danskar och svenskar. Både 

Sten Nordqvist och Monica Bengtsson, vid Helsingborgs kommun, har upplevt olikheter i de 

svenska och danska arbetssätten. Svenskarna kan uppfattas som byråkratiskt krångliga, 

strukturerade och långsamma när det gäller att fatta beslut och komma igång. De vill gärna 

diskutera besluten mycket och länge och därefter förankra de i olika grupper. Danskarna 

däremot går fortare fram, från beslut till handling men kan sedan ändra sig under arbetets 

gång. Danskarna upplevs ofta som mer hierarkiska i sina organisationer, vilket kan vara svårt 

för svenskarna att anpassa sig till.116 Olikheterna i arbetssätten kan leda till att 

organiseringen inom ett nätverk över nationsgränser blir svår att genomföra.117 De olika 

arbetssätten kan också skapa problem när gemensamma mål ska sättas av nätverkets 

aktörer för konferensdestinationen Helsingborg/Helsingör. Olikheterna kan även skapa 

svårigheter när aktörerna ska ”dra åt samma håll” för att uppnå målen. Monica Bengtsson 

påpekar skillnaderna i arbetssätt och poängterar vikten av att lära sig om och av varandras 

olikheter.118 Tydlighet mellan aktörerna kan minska risken för uppkomst av missförstånd och 

det är därför viktigt med en rak och tydlig kommunikation inom ett nätverk119. 

 

Viljan och tron på att ett samarbete mellan Helsingborg och Helsingör kan utveckla 

destinationen är en förutsättning för att ett nätverk ska fungera. Majoriteten av aktörerna i 

Helsingborg och Helsingör är positiva till detta. Att konferensaktörerna i Helsingör dock är 

mer intresserade av att samarbeta kan bero på att staden är mindre än Helsingborg och 

därmed i större behov av ett nätverk än vad aktörerna i Helsingborg är. Aktörerna i 

Helsingborg har kanske inte heller förstått vinsterna med ett nätverk tillsammans med 

Helsingör och vilka fördelar det skulle ge staden, dess konferensaktörer och destinationen 

som helhet.  

 

Det kan vara svårt att sätta gemensamma mål i ett nätverk då aktörer har olika interna mål 

med sina företag och organisationer. Aktörer har dessutom olika syften med att vilja ingå i ett 

nätverk. För att målsättningen ska bli så effektiv som möjligt har vi kommit fram till att det är 

viktigt att nätverkets aktörer formulerar målen tillsammans med de befintliga 

turismorganisationerna på destinationen. Det kan vara en framgångsfaktor för 

Helsingborg/Helsingör som en destination, att både privata och offentliga aktörer, det vill  
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säga både näringslivet och kommunerna, aktivt engagerar sig för utvecklingen av 

konferensverksamheten på destinationen. Vi har kommit fram till att ett bra sätt för 

konferensnätverket i Helsingborg/Helsingör att uppnå ett bra resultat är att samarbeta 

tillsammans med Helsingörs Turist & Erhvervsforening, Näringsliv, Marknad och Turism i 

Helsingborg samt Konferens & Kongress Helsingborg. Dessa organisationer är stora och 

starka aktörer på turismmarknaden i Helsingborg och i Helsingör. Där finns mycket kunskap, 

erfarenheter samt kontakter som kan vara värdefulla för nätverket att ta del av. Redan idag 

finns det nyckelpersoner både i Helsingborg och Helsingör med kunskap och erfarenhet 

inom konferensområdet. Dessa personer kan bli mycket värdefulla och drivande för ett 

framtida nätverk för utveckling av konferensbranschen. De kan också komma att bli mycket 

viktiga vid nätverkets strävan mot gemensamma mål.   

 

Det är betydelsefullt att identifiera de nationella olikheter som finns mellan aktörerna i 

nätverket, så att en anpassning kan ske bland aktörerna och för att underlätta arbetet i 

nätverket. Olikheter i ett gränsöverskridande nätverkssamarbete behöver dock inte enbart 

uppstå mellan aktörer från de olika länderna. Olikheter kan även finnas mellan aktörer inom 

de verksamheter som finns i konferensbranschen, såsom exempelvis restaurangaktörer och 

hotellaktörer. Olikheter i åsikter och värderingar kan även finnas mellan offentliga och privata 

aktörer. Medvetenhet om varandras olikheter kan vara ett nyckelord för att få ett samarbete 

att fungera. Det är även viktigt i arbetet med att sätta de gemensamma målen för 

verksamheten. Om tydliga arbetsstrukturer finns för hur nätverket ska fungera, kan arbetet bli 

lättare och effektivare då alla vet vilka arbetsrutiner som gäller. Många av problemen, 

svårigheterna och aktörernas olikheter kan undvikas genom att nätverket är uppbyggt på 

ömsesidigt förtroende, öppenhet och respekt bland dess aktörer. 

 

Sammanfattning 

Förutsättningar för att ett nätverk ska bli framgångsrikt är kontinuerlig utveckling. Alla 

inblandade aktörer måste ha ett intresse och känna ett engagemang för att kunna utveckla 

nätverket och destinationen. De offentliga aktörerna i Helsingborg/Helsingör måste arbeta 

med att engagera privata aktörer.  

 

Att alla konferensaktörer på destinationen strävar mot samma mål och har gemensamma 

värderingar för nätverket är en förutsättning för att Helsingborg/Helsingör ska utvecklas som 

en destination. Bland Helsingborgs och Helsingörs aktörer finns olikheter. En förutsättning för 

ett samarbete är att aktörerna respekterar varandras olikheter och arbetssätt. 
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Destinationens aktiviteter och resurser 

Det unika 

Då alla destinationer är unika, är det viktigt att varje konferensdestination finner sin ”unikhet”. 

Detta för att de ska bli konkurrenskraftiga och locka besökare till destinationen. Ett nätverk 

över nationsgränser skulle kunna utnyttja det unika i båda länderna. På så sätt skulle 

nätverket kunna utveckla destinationens konferensverksamhet för att locka fler besökare. 

Nätverket måste ta tillvara på destinationens unika egenskaper och skapa en effektiv 

marknadsplan med konkurrenskraftiga gemensamma produkter och erbjudanden för 

destinationen. I ett nätverk mellan två städer finns det möjlighet att utnyttja fler aktiviteter och 

erbjudanden än det som finns i den enskilda staden120. Ju fler attraktiva tjänster och 

produkter nätverket och konferensdestinationen kan erbjuda desto attraktivare bli 

destinationen för kunden.  

 

Inom konferensbranschen är det viktigt att avstånden mellan olika aktiviteter, boende 

etcetera är så litet som möjligt. Det är också viktigt att konferensdestination har bra och lätt 

tillgänglighet. De viktigaste kraven för bra tillgänglighet är att destinationen ska ligga nära en 

motorväg, inom en timmes radie från en storstad och en större flygplats. I många storstäder 

ödslas mycket tid på att ta sig från en aktivitet till en annan och mycket viktig tid kan gå 

förlorad för konferensdeltagarna.  

 

Monica Bengtsson, utvecklingsansvarig på Näringsliv, Marknad och Turism i Helsingborg, 

anser att det som är mest unikt för Helsingborg och Helsingör är att;  

 
Helsingborg/Helsingör är i mångt och mycket en sinnenas stad. Destinationen 

ligger vid havet, det är väldigt vackert här, det finns möjligheter att göra väldigt 

fina utflykter och arrangemang i samband med konferenser121.  

 

Helsingborg och Helsingör kompletterar varandra på ett bra sätt med olika produkter och 

erbjudanden och skapar därmed en attraktiv och unik produkt.122 För många svenskar 

upplevs Danmark som exotiskt och annorlunda123. De vill besöka Helsingör för att uppleva 

Helsingörs charm och danskarnas avslappnade livsstil. Helsingörborna däremot besöker 

gärna Helsingborg för att det är en större stad och för att det är billigare att handla i Sverige  

 
                                                 
120 Olsson, S., Mail 
121 Bengtsson, M., Intervju 
122 Slaatorn, P., Intervju 
123 Olsson ,S, Mail 
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än i Danmark.124 Helsingör är en vacker gammal stad med en äldre bebyggelse och ett slott 

mitt i staden. Helsingör uppfattas som en småstad, mindre än Helsingborg och mer gemytlig. 

Helsingborg däremot uppfattas som en större och mer modern stad med shoppingcenter, 

caféer och universitet. 125 Både Helsingborg och Helsingör har kända och välbesökta 

attraktioner såsom Sofiero, Kronborg och Louisiana. 126  

 

Helsingborg och Helsingör uppfyller kraven att vara en attraktiv och lättillgänglig 

konferensdestination. Det är unikt att två städer i två olika länder ligger så nära varandra och 

har en så pass väl utvecklad kollektivtrafik. Det är lätt att ta sig mellan Helsingborg och 

Helsingör, vilket är en förutsättning vid konferenser som ska ta del av båda städerna.127  

 

Närheten mellan städerna är en förutsättning för att de ska kunna ses som en 

konferensdestination. Den geografiska närheten är också viktig för att städerna ska kunna 

dra nytta av varandras erbjudanden och produkter. Olikheterna länderna emellan, samt den 

geografiska närheten utgör en stark konkurrensfördel, då det inte är många konkurrerande 

destinationer som kan erbjuda samma koncept. Eftersom destinationen utgörs av två 

separata städer i två länder kan den uppfattas som mer tilltalande och mer intressant för 

besökare, dragningskraften blir större. Olikheterna städerna och länderna emellan är viktigt 

att ta tillvara på, och utnyttja för att locka fler konferensbesökare till destinationen. 

Helsingborg/Helsingör borde ta fasta på sina kända attraktioner och använda sig av dem för 

att locka till sig besökare. 

 

Uppfattningen av destinationen Helsingborg/Helsingör är viktig att ta tillvara på och även 

försöka utnyttja. Aktörerna måste uppmärksamma och dra nytta av hur städerna och 

länderna uppfattas och upplevs, eftersom det kan leda till ett starkt varumärke av 

konferensdestinationen Helsingborg/Helsingör. Varje aktivitet och tjänst som erbjuds på 

konferensdestinationen måste vara attraktiv. Detta oavsett om aktiviteten eller tjänsten 

erbjuds enskilt eller tillsammans med andra aktiviteter och tjänster i konferensnätverket.  

 

Mångfald 

Valet av destination vid en konferensresa beror ofta på en huvudattraktion. En 

huvudattraktion vid val av konferensdestination kan vara en stor och attraktiv 

konferensanläggning. För att kunna tillfredsställa många olika typer av konferensbesökare är  

                                                 
124 Bengtsson, M., Intervju 
125 Kirkevall, A., Intervju 
126 Slaatorn, P., Intervju 
127 Ibid. 
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det därför viktigt för en destination att ha ett brett utbud av attraktioner och aktiviteter att 

erbjuda. Men för att tillfredsställa destinationens konferensbesökare räcker det inte enbart 

med attraktiva attraktioner och aktiviteter. Det måste även finnas tjänster och service 

runtomkring attraktionerna och aktiviteterna på destinationen. Dessa tjänster är ofta inte 

huvudanledning till val av destination utan möjliggör snarare vistelsen för besökaren. Ett brett 

utbud av attraktioner, aktiviteter och tjänster innebär att destinationen blir mer 

konkurrenskraftig inom konferensbranschen.  

 

För att ett konferensnätverk ska inneha stor mångfald av aktiviteter och tjänster att erbjuda 

sina konferensbesökare är det viktigt att nätverket försöka innefatta så många olika 

konferensaktörer som möjligt. Mångfalden medför att aktörer i nätverket på ett bra sätt kan 

komplettera varandras produkter och tjänster och på så sätt skapa en unik destination. Ett 

nätverk utgörs dock inte enbart av aktörer som har kompletterande produkter, utan även av 

aktörer som erbjuder liknande produkter, det vill säga konkurrerande aktörer. Det kan då 

uppstå en rädsla och ovilja bland aktörerna att samarbeta med konkurrerande aktörer som 

erbjuder liknande produkter och tjänster.  

 

Ju bredare utbud Helsingborg/Helsingörs aktörer kan erbjuda sina konferensbesökare, desto 

intressantare är det för kunden. Syssy Olsson på Konferensproducenterna, menar att genom 

ett samarbete med andra konferensaktörer kan hennes företag erbjuda sina kunder mer.128 

Helsingborg/Helsingör har tillsammans ett brett utbud av aktiviteter och tjänster att erbjuda 

sina besökare. De erbjuder inte bara attraktiva konferensanläggningar och hotell som ofta 

utgör en av huvudanledningarna till val av destination vid konferenser. Utan 

Helsingborg/Helsingör har även ett lockande utbud av sociala arrangemang, vilka blir allt mer 

betydelsefulla vid konferenser.129 Men det är inte bara attraktionerna i Helsingborg/Helsingör 

som kan locka konferensbesökare. Områdena runtomkring städerna Helsingborg och 

Helsingör är också av hög klass med skog, strand, kultur, historia, och astronomi.130 Många 

av Helsingborg/Helsingörs aktörer har påpekat att varken Helsingborg eller Helsingör har 

någon riktigt stor konferensanläggning. De anser att detta kan vara en stor nackdel för 

destinationen och uppfattas som ett problem inom den starkt konkurrenskraftiga 

konferensbranschen131. 

 

 
                                                 
128 Olsson, S., Intervju 
129 Kirkevall, A., Intervju 
130 Slaatorn, P., Intervju  
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Många av Helsingborgs och Helsingörs attraktioner är inte unika i vare sig Danmark eller i 

Sverige. Dock är det få konferensdestinationer som kan erbjuda all denna natur och kultur på 

en destination, vilket Helsingborg/Helsingör kan. Det är dessa resurser som destinationen 

besitter, som gör att destinationen Helsingborg/Helsingör är så unik som den är. Och det är 

också dessa aktiviteter och resurser, som ett konferensnätverk aktivt måste arbeta med i 

marknadsföringen av destinationen. Eftersom det inte finns någon större 

konferensanläggning att konkurrera med måste Helsingborg/Helsingör konkurrera med andra 

attraktioner och aktiviteter. Helsingborg och Helsingörs bästa konkurrensmedel är det unika 

att de är en konferensdestination och att de har en mångfald av aktiviteter och resurser att 

erbjuda. Destinationen utmärks just av att det är två städer i två olika länder som tillsammans 

skapar en konferensdestination. Tillsammans har de mycket mer resurser att erbjuda 

konferensbesökare. En större konferensbyggnad skulle kunna tillföra destinationen mycket, 

men destinationens ”unikhet” utgörs inte av en konferensanläggning. 

 

En förutsättning för ett nätverk mellan Helsingborg och Helsingör är att det finns 

konferensaktörer i båda städerna. Idag finns det relativt stora, framgångsrika och kända 

konferensaktörer i både Helsingborg och Helsingör, men även mindre aktörer med stor 

kompetens. För att göra destinationen så unik och konkurrenskraftig som möjligt krävs 

samarbete mellan många olika attraktiva aktörer. Det skulle innebära att 

Helsingborg/Helsingör skulle skilja sig från andra konferensdestinationer och på så sätt 

förbättra sin konkurrenskraft. Aktörerna som deltar i konferensnätverket måste kunna erbjuda 

andra aktörer attraktiva produkter, tjänster och kunskaper, för att ett nätverk ska vara 

intressant att ta del av. Var och en av aktörerna på destinationen är attraktiva, men 

tillsammans kan de utgöra en större attraktionskraft för destinationens konferensbesökare. 

Attraktiva tjänster, produkter och erbjudanden motiverar kunder till att besöka destinationen 

Helsingborg/Helsingör. Genom samarbete kan aktörer hjälpa varandra och på så sätt 

utvecklas. Aktörerna kan specialisera sig och försöka hitta sin nisch. Ett nätverkssamarbete 

mellan konkurrerande aktörer inom konferensbranschen behöver på så vis inte vara negativt. 

Specialiseringen i nätverket skulle öka dess attraktionskraft som helhet, eftersom 

erbjudandena skulle breddas och därmed nå en större målgrupp.  
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Sammanfattning 

Det unika med ett eventuellt konferensnätverk mellan Helsingborg och Helsingör är att de är 

en destination, men samtidigt två städer och två länder. Det är en förutsättning för 

destinationen att den är attraktiv och unik, för att vara tilltalande på konferensmarkanden. 

Utan unika aktiviteter och resurser blir ett konferensnätverk inte framgångsrikt. 

 

En mångfald av aktiviteter och resurser är en förutsättning för att locka många besökare. 

Helsingborg och Helsingör tillsammans kan erbjuda en större mångfald än den enskilda 

staden. 
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Kunskap 

Kunskap om varandra 

Ett nätverk innebär att relationer mellan aktörer på en destination stärks och utvecklas. Detta 

är viktigt då alla aktörer besitter olika kunskaper som kan spridas i nätverket och höja 

kompetensen hos aktörerna. Detta bidrar till en förhöjd kunskap om konferensverksamhet på 

destinationen och därmed kan kundens önskemål bättre tillfredsställas. Men det är inte bara 

relationerna mellan aktörerna som utvecklas i ett nätverk. Även relationerna till kunderna kan 

växa och bli starkare. Det är alltid kundernas önskemål och behov som ska stå i centrum. 

Om en aktör inte har kapacitet, kunskap eller resurser att tillmötesgå kundens önskemål kan 

de ta hjälp av andra aktörer i nätverket. De kan ”skicka vidare” kunden till en aktör som kan 

tillfredsställa kundens önskemål.132  

 

I ett nätverk finns en större och bredare kompetens än hos den enskilda aktören. De enskilda 

aktörerna kan hämta inspiration, kunskap och idéer från andra aktörer i nätverket. Genom 

interaktion med andra aktörer i konferensbranschen kan den egna kunskapen utökas. I ett 

nätverk är det lättare att effektivt tillfredställa kundernas önskemål, eftersom kunskaper och 

resurser finns samlade. Eftersom aktören kan uppfylla kundens alla önskemål, genom att ta 

hjälp av samarbetspartners i ett nätverk, kan kundernas förtroende för aktören stärkas.133 En 

positiv strukturell effekt av ett nätverkssamarbete är att aktörerna kan ta hjälp av varandras 

kunskaper och resurser. Detta kan medföra att nätverkets aktörer stärker relationer med sina 

kunder. En positiv uppfattning hos kunderna om konferensaktörerna i nätverket kan medföra 

att nya kunder lockas till nätverket och aktörerna. En nöjd kund kan sprida vidare sina 

erfarenheter till andra eventuella kunder genom mun-mot-mun-metoden, vilket är positivt för 

hela konferensnätverket och för destinationen. Genom ett samarbete kan aktörerna få ökad 

kunskap och kännedom om varandras verksamheter och på så sätt kunna erbjuda kunderna 

mer134. När en aktör ingår i ett nätverk måste de vara medvetna om att de har ett ansvar 

gentemot de andra aktörerna i nätverket. Detta är viktigt då en aktörs handlande kan 

reflekteras tillbaka på hela nätverket. Hur aktörerna agerar kan ha betydelse för hur de 

uppfattas utåt av kunder.  

 

Aktörerna i Helsingborg och i Helsingör behöver idag en större kunskap om varandra. 

Aktörerna har ofta gedigen kunskap om de aktörer som finns i den egna staden. Dock är 

kunskapen sämre i Helsingborg om vad Helsingör kan erbjuda, och tvärtom. Kunskapen om  
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varandras erbjudande och produkter är än sämre ju längre ut ifrån städerna aktörerna 

befinner sig. Detta är en utav anledningarna till att projektet Sund Velkomst initierades.135 

Ofta är aktörerna inställda på de aktiviteter och aktörer som finns i den egna staden och 

tänker inte på de erbjudanden som finns över sundet. Det kan ibland vara lättare att hänvisa 

till andra konferensdestinationer inom sitt eget land, många gånger kan det vara så att 

aktörerna inte tänker på att de kan hänvisa sina kunder över sundet.  Eventuellt får kunderna 

inte hjälp vid full beläggning. Vid hjälp blir de istället hänvisade till Helsingborgs och 

Helsingörs konkurrenter, såsom Malmö och Köpenhamn. Detta anser Mikael Wennerström, 

Radisson SAS Grand Hotel, beror på brist på kunskap och är därmed en svårighet med ett 

samarbete över sundet.136  

 

Det har framkommit vid vårt uppsatsarbete att kunskap är en av de största fördelarna 

Helsingborg och Helsingörs aktörer kan ta del av i ett konferensnätverk. Då aktörerna strävar 

efter att tillfredställa kundernas önskemål är det viktigt att de har bra kunskap om varandra 

och destinationen. På så vis kan de hjälpa kunden inom fler områden än sitt eget och 

därmed tillfredställa kundens önskemål. Om kunskapen inte finns om varandra i nätverket 

kan det bli svårt för kunden att se destinationen Helsingborg/Helsingör som en totalprodukt. 

På så vis är kunskap en förutsättning för att ett konferensnätverk ska bli framgångsrikt för 

Helsingborg/Helsingör. Kunskapsutveckling är något som kan bli bättre med tiden i ett 

nätverkssamarbete, då aktörernas relationer utvecklas och därmed får de allt mer kunskap 

om varandra. Helsingborg och Helsingörs aktörer kan hjälpa varandra med exempelvis 

beläggning, men för att detta ska fungera på ett bra sätt krävs en god kunskap om varandra. 

För att hjälpa varandra krävs tillit och kunskap mellan nätverkets aktörer, så att aktören vet 

att kunden erbjuds det som den önskar hos de andra aktörerna i nätverket. Aktörerna måste 

ha förtroende för varandras kunskaper och resurser, så att de vet att kunden får bra service. 

För att höja kunskapen kan destinationen Helsingborg/Helsingör ta hjälp av projektet Sund 

Velkomst. Projektet arbetar för kompetensutveckling på destinationen och dess omgivning.  

 
Kunskap på destinationen 

Det är inte bara viktigt med kunskap inom ett konferensnätverk, utan det måste också finnas 

en större kunskap att tillgå i hela destinationen. Finns det kunskap på en destination lockas 

attraktiva aktörer dit, och därmed ökar utbudet av intressanta möjligheter. Kunskap och  
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attraktiva aktörer lockar även konferensbesökare till destinationen.137 

Universitetsdestinationer besitter ofta en lärande atmosfär som många aktörer anser vara  

lockande för konferensbesök. Universitet har många gånger en lämplig fysisk miljö för 

konferenser.  

 

För att en destination ska bli framgångsrik inom den hårt konkurrerande konferensbranschen 

krävs betydande kunskap inom turismområdet. Denna kunskap har Danmark, enligt Lars 

Larsson på Marienlyst Hotel. Framförallt är det den danska turismorganisationen Visit 

Denmark som har utmärkt sig och vunnit priser inom turismbranschen. Denna know-how har 

spridit sig inom turismnäringen i Danmark och på så sätt utvecklat turismen i hela landet.138 

Helsingborg/Helsingör besitter en stor fördel som destination då det sedan några år tillbaka 

finns en samlad kunskap i området. Lunds Universitet har förlagt en del av universitetets 

program och kurser i Helsingborg, Campus Helsingborg. Bland annat finns utbildningen 

Service Management som är ett magisterprogram med inriktning på bland annat turism, 

hotell och restaurang. Denna utbildning kan vara en fördel för destinationen, eftersom den 

utbildar kompetent personal inom turismsektorn.139 Campus Helsingborg kan även locka 

konferensbesökare då dessa vill vara i närheten av universitetsområden, eftersom det där 

finns tillgång till forskning och utveckling.140  

 

Den gedigna kunskapen inom turism- och konferensbranschen i Danmark, är något som 

Helsingborg kan ta lärdom av och dra nytta av i ett samarbete med Helsingör. På så vis 

utvecklas kunskaperna inom destinationen som helhet. Genom ett samarbete över sundet 

kan även alla aktörer ta del av varandras kunskaper. En destination rik på kunskap lockar 

konferensbesökare. Destinationen Helsingborg/Helsingör blir rikare på kunskap i och med 

tillgången till Campus Helsingborg. Service Management utbildningen på Campus 

Helsingborg, forskar idag inom turismbranschen. Ett konferensnätverk kan ta del av den 

forskning och utveckling som sker inom universitetsvärlden. Bland annat kan detta hjälpa 

nätverket att utveckla strategier för att bemöta möjligheter och hot som kan uppstå i 

konferensbranschen eller på destinationen i framtiden. Det är viktigt för 

Helsingborg/Helsingör att utveckla kunskap och en förmåga att förutse förändringar och om 

möjligt anpassa sig till dessa. Genom forskningen kan nätverket få möjlighet att ta del av 

framtida trender inom konferensbranschen eller andra områden som är relevanta. 
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Sammanfattning 

För att ett konferensnätverk mellan två städer i två länder ska fungera krävs bra kunskap om 

varandra. Detta är en förutsättning för ett nätverkssamarbete. Konferensaktörerna i 

Helsingborg och Helsingör har idag inte den kunskap som krävs. Dock finns det 

kompetensutveckling att tillgå, exempelvis genom Sund Velkomst. 

 

En konferensdestination rik på kunskap lockar attraktiva aktörer och konferensbesökare. 

Helsingör har stor kunskap inom turism och Helsingborg har tillgång till forskning och 

utveckling inom turismbranschen genom Campus Helsingborg. Tillsammans bildar 

Helsingborg och Helsingör en destination med rikare kunskap än den enskilda staden.
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Nätverkets vinster 

Ekonomiska effekter 

En vinst av ett nätverkssamarbete kan vara positiva ekonomiska effekter. Genom ökat antal 

besökare kan aktörernas ekonomiska vinster öka. Detta kan i sin tur innebära att aktörerna 

kan sänka priserna på sina produkter och tjänster. Sänkta priser medför prisfördelar för 

kunden och aktörerna blir mer attraktiva. Attraktiva aktörer i ett attraktivt nätverk, med 

tilltalande priser för kunden, kan locka fler besökare till en konferensdestination. Men för att 

kunderna ska uppmärksamma destinationen, krävs en satsning på marknadsföring av 

konferensdestinationen141. 

 

Genomgående i vår undersökning vi har genomfört med konferensaktörer i Helsingborg och 

Helsingör är att det finns ett behov av en utveckling av städerna som konferensdestinationer. 

Framförallt vill aktörerna i området locka till sig fler besökare och därmed öka sin försäljning, 

och tror att detta skulle vara möjligt genom ett konferensnätverk.142 Ett nätverkssamarbete 

mellan Helsingborgs och Helsingörs konferensaktörer skulle kunna bidra till positiva 

ekonomiska effekter. En vinst med nätverket mellan Helsingborgs och Helsingörs 

konferensaktörer skulle då kunna bli ökad försäljning, eftersom aktörerna tillsammans blir 

mer attraktiva.143 Ökad försäljning är en utveckling av företaget, vilket kräver välutbildad 

personal. En satsning på utbildning av personal är viktigt, men kräver stora resurser av 

företaget.144 Vid våra intervjuer med aktörer i Helsingborg och Helsingör framkom det att 

många var särskilt intresserade av ett nätverkssamarbete inom marknadsföringsområdet.145 

En gemensam marknadsföring skulle medföra större möjligheter att nå ut till fler kunder i 

både Danmark och Sverige146.  

 

Genom ett nätverk kan konferensaktörerna i Helsingborg/Helsingör förbättra sin verksamhet, 

bli mer attraktiva och därmed öka sin besöksvolym. Då fler besökare väljer att förlägga sin 

konferens på destinationen Helsingborg/Helsingör, kommer det in mer pengar till 

destinationen. Detta i sin tur kan bidra till att konferensbranschen och destinationen som 

helhet kan utveckla sin verksamhet. Utvecklingen kan då leda till att ännu fler besökare väljer 

Helsingborg/Helsingör som konferensdestination. Detta kan vara början på en god cirkel för 

konferensdestinationen Helsingborg/Helsingör. 

                                                 
141 Larsson, L., Intervju 
142 Larsson , L., Intervju, Kirkevall, A., Intervju , Winberg, S., Mail, Persson, K., möte 
143 Winberg, S., Intervju 
144 Larsson, L., Intervju 
145 Slaatorn, P., Intervju, Larsson, L., Intervju, Kirkevall, A., Intervju, Mörch Hansen, T., Mail 
146 Larsson, L., Intervju 
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En annan positiv ekonomisk effekt vi har kommit fram till med ett nätverkssamarbete är att 

ett samarbete skulle kunna leda till sänkta kostnader vid personalutbildning. Som vi tidigare 

skrev är det vikigt med kompetent och välutbildad personal, för att aktörer ska vara attraktiva 

på marknaden. Därför är det viktigt att Helsingborg/Helsingörs konferensaktörer kontinuerligt 

satsar på personalutbildning. I ett nätverk kan utbildning och kompetensutveckling 

samordnas mellan aktörerna, och på så sätt sänka kostnaderna för den enskilda aktören.  

  

Med gemensam marknadsföring finns det ekonomiska vinster för alla aktörer att ta del av. 

När aktörerna i Helsingborg och Helsingör går samman i marknadsföringssyfte finns det 

stora möjligheter för att minska kostnaderna för varje enskild aktör. Framförallt är det många 

av de mindre konferensaktörerna som skulle dra stor nytta av en gemensam marknadsföring, 

då de annars kanske inte skulle ha haft resurser till en satsning på marknadsföring. I en 

gemensam satsning på marknadsföring för konferensdestinationen Helsingborg/Helsingör 

kan varje enskild aktör vinna fler besökare, eftersom marknadsföringen kan nå ut till en 

större marknad. Många av konferensaktörerna i Helsingborg/Helsingör har idag endast 

marknadsföring i Sverige respektive Danmark. Med en gemensam marknadsföring finns det 

resurser för att satsa både på den svenska och den danska marknaden och på så vis kan 

den nådda målgruppen bli betydligt större.  

 

Förstärkt position 

Ett av syftena med ett nätverkssamarbete är av marknadsskäl, att aktörer kan förbättra sina 

positioner på marknaden. Nätverk mellan aktörer kan då användas som en medveten 

strategisk åtgärd för att stärka företagen på destinationen. Destinationen kan ses som en 

produkt bestående av olika delprodukter. Delprodukterna utgörs dels av aktörerna i nätverket 

och dels av aktörernas olika erbjudanden. Genom att aktörerna kan erbjuda varandra 

tjänster/produkter stärks aktören och dess konkurrensposition. Eftersom aktörerna genom 

nätverket förstärker sin konkurrenskraft och position på marknaden kan de enskilda 

företagens attraktionskraft öka. Tillsammans kan aktörerna skapa stordriftsfördelar, som en 

mindre aktör har svårt att uppnå ensam. Stordriftsfördelar är viktiga då dessa kan underlätta 

exempelvis ekonomiskt för många aktörer. Det blir även lättare för aktörerna i branschen att 

påverka i samhället. Tillsammans kan de göra sina röster hörda och påverka exempelvis 

politiska beslut som är relevanta för konferensbranschen.  

 

Ett framgångsrikt konferensnätverk mellan två städer skulle kunna göra städerna attraktiva 

för mer än bara konferensbesökare. Hela området skulle kunna dra nytta av en framgångsrik 

konferensverksamhet. Konferensbranschen involverar även aktörer som inte är direkt knutna  



 
 Två länder – En konferensdestination  

 58

 

till själva branschen. Dessa ”free-riders” kan dra nytta av konferensbesökare, då besökarna 

eventuellt konsumerar deras produkter och tjänster. Även då dessa free-riders inte är aktiva i 

konferensnätverket, kan destinationen som helhet gynnas eftersom konsumtionen ökar. 

 

En utav de största vinsterna med ett nätverkssamarbete över sundet är att tillsammans i ett 

nätverk kan Helsingborg/Helsingör åstadkomma en starkare position gentemot 

konkurrerande destinationer inom konferensbranschen.147 Tillsammans i ett nätverk kan de 

enskilda aktörerna bli starkare och kan bättre bemöta svårigheter.148 Aktörerna på 

destinationen Helsingborg/Helsingör måste skapa gemensamma konferensprodukter. 

Gemensamma konferensprodukter kan bidra till uppfattningen att Helsingborg/Helsingör är 

en konferensdestination. Helsingborg/Helsingörs position på den internationella 

konferensmarknaden blir då större.149 

 

På destinationen Helsingborg/Helsingör finns det endast ett fåtal större företag inom 

konferensbranschen, vilket innebär att de flesta aktörer är småföretagare. Tillsammans i ett 

konferensnätverk bli alla aktörer ”större” och kan skapa sig en bättre position på 

konferensmarknaden. Konferensnätverket erbjuder de medverkande aktörerna stabilitet, då 

de kan få stöd och hjälp av varandra. Detta kan medföra en minskad sårbarhet, framförallt 

för mindre, mer sårbara företag. Gemensamt kan konferensnätverket också skapa 

stordriftsfördelar, som den lilla aktören själv har svårt att skapa. En stordriftsfördel för 

destinationen Helsingborg/Helsingör är att tillsammans kan städerna locka fler och större 

evenemang. Detta skulle generera mer pengar till destinationen, samt ge destinationen mer 

publicitet. Ökad publicitet och uppmärksamhet stärker Helsingborg/Helsingörs 

konkurrenskraft och kan därmed stärka deras position på konferensmarknaden.  

 

Konferensnätverkets framgångar skulle kunna ”smitta av” sig på andra aktörer och branscher 

i Helsingborg/Helsingör. Detta skulle kunna leda till att andra branscher utvecklar egna 

nätverk och projekt mellan städerna Helsingborg och Helsingör. En framgång inom 

konferensområdet skulle även avspeglas positivt på städerna som helhet och skulle kunna 

locka till sig fler aktörer. Fler attraktiva aktörer skulle kunna stärka Helsingborg/Helsingörs 

position som destination och inte bara inom konferensbranschen. Helsingborg/Helsingör kan 

på så vis bli ett mer attraktivt område att bedriva företagsverksamhet i.  

 

                                                 
147 Johansson, H., Mail 
148 Mörch Hansen, T., Mail 
149 Bengtsson, M., Intervju 
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Gemensamma resurser 

Alla aktörer har olika ekonomiska förutsättningar beroende på bland annat aktörens storlek. 

De olika förutsättningarna måste tas hänsyn till för att alla aktörer ska komma överens i ett 

nätverkssamarbete. Om aktörerna i nätverket skulle ha svårt att enas kring finansiella mål 

finns det en risk att de går miste om de positiva ekonomiska effekterna av ett 

nätverkssamarbete. Genom ett nätverk kan priserna på produkter och tjänster förbättras, 

genom användandet av gemensamma resurser. De ekonomiska fördelarna som ett nätverk 

kan ge är en av de viktigaste orsakerna till att många företag är intresserade av att 

samarbeta150. 

 

Konferensaktörerna i Helsingborg/Helsingör ser att det finns vissa ekonomiska svårigheter 

med att samarbeta med andra aktörer inom konferensbranschen. Svårigheter kring 

gemensam finansiering av aktiviteter som nätverket skulle genomföra, är ett exempel som 

skulle vara svårt för städerna att enas kring.151 En annan svårighet som är återkommande vid 

evenemang, samarbete och andra satsningar på en destination är att det inte finns tillräckligt 

med ekonomiska resurser. Monica Bengtsson menar att det finns mycket hon skulle vilja 

arbeta med inom konferensbranschen, men det finns inga möjligheter idag eftersom 

Helsingborg stad inte har tillräckligt med resurser. Framförallt är det de större evenemangen 

som kräver mycket ekonomiska resurser och som Helsingborg därför många gånger får 

prioritera bort.152 

 

Det är viktigt att alla konferensaktörer är enade kring nätverkets finansiella mål.  En tydlig 

kommunikation aktörerna emellan är viktig för att undvika problem när det gäller finansiering 

av gemensamma aktiviteter. Problem kan även undvikas om de ekonomiska målen sätts i 

fokus, så att alla aktörer känner att de vinner ekonomiskt på att samarbeta. Om alla aktörer 

kan se sin egen ekonomiska vinning med nätverket, blir det också enklare att komma fram till 

gemensamma finansiella mål. 

 

Stora evenemang är ofta viktiga för en destination eftersom de får en stor medial 

uppmärksamhet. Denna uppmärksamhet är viktig för marknadsföringen av 

konferensdestinationen Helsingborg/Helsingör. Då det är ont om ekonomiska resurser, får 

dessa evenemang ofta prioriteras bort. I ett samarbete mellan städerna Helsingborg och 

Helsingör finns det möjlighet till gemensamma finansieringar av olika projekt. Kostnaderna  

                                                 
150 Kirkevall, A., Intervju, Larsson, L., Intervju & Winberg, S., Mail  
151 Slaatorn, P., Intervju & Wennerström, M., Mail 
152 Bengtsson, B., Intervju 
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per stad skulle inte bli lika stora och resurskrävningen skulle fördelas. Detta skulle hela 

destinationen Helsingborg/Helsingör vinna på. 

 
Sammanfattning 

 En förutsättning för ett nätverkssamarbete mellan Helsingborg och Helsingör är att aktörerna 

är engagerade och motiverade. Genom att aktörerna kan förstå fördelarna med 

nätverkssamarbete ökar deras engagemang och motivation till deltagande.  

 

En fördel som aktörerna kan uppnå genom att delta i ett nätverk mellan Helsingborg och 

Helsingör, är ekonomiska vinster. Detta kan bland annat ske genom gemensam 

marknadsföring och en ökad tillströmning av konferensbesökare.  

 

Om aktörerna i Helsingborg och Helsingör samarbetar som en destination, kan deras 

konkurrensposition på konferensmarknaden förbättras. Tillsammans skapar aktörerna 

stordriftsfördelar samt blir mindre sårbara. 

 

Tillsammans i ett nätverk får aktörerna fler resurser. Detta gör att de kan satsa på fler och 

större evenemang. På så vis blir också kostnaden per aktör mindre. Att destinationen 

arrangerar stora evenemang kan skapa uppmärksamhet och därmed locka till sig fler 

konferensbesökare.  
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6. Slutdiskussion 

 

I denna, den sjätte och avslutande delen, tar vi upp de resultat vi kommit fram till i vår 

uppsats. Det syfte vi har med uppsatsen behandlas i denna slutdiskussion. Vi inleder med att 

diskutera de resultat vi kommit fram till i studien av Helsingborg och Helsingör. Därefter 

diskuterar vi resultaten utifrån ett generellt perspektiv. Avslutningsvis ger vi förslag till vidare 

forskning inom ämnet.  

 
 

 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka om det finns förutsättningar för ett gemensamt 

nätverk över nationsgränser i konferens- och kongressbranschen. Det har även varit att 

analysera om ett nätverk över nationsgränser kan utveckla konferens- och 

kongressbranschen på en destination.  

 

Konferensnätverk i Helsingborg/Helsingör 

Studien av Helsingborg och Helsingör har visat att städerna har förutsättningar för att 

tillsammans skapa en konferensdestination. Dock har studien visat på att städernas 

förutsättningar måste förbättras för att konferensnätverk ska bli möjligt och framgångsrikt. 

Detta är dock inget hinder då det finns vilja att utvecklas och förbättras bland 

konferensaktörerna.  

 

I Helsingborg och Helsingör finns det olikheter, inte minst på grund av att aktörerna befinner 

sig i två olika länder. Olikheterna finns bland annat i sättet att arbeta. Dessa kan dock 

övervinnas genom ömsesidig respekt och en tydlig kommunikation aktörerna emellan. 

Destinationen Helsingborg/Helsingör har en naturlig styrka genom att vara två städer, men 

samtidigt två länder och endast ett sund som skiljer dem åt. Detta gör att destinationen är 

unik och kan erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster. Studien av aktörerna i 

Helsingborg och Helsingör har visat att det finns brister i kunskap om varandra. Dock har det 

genom projektet Sund Velkomst påbörjats en kompetenshöjning inom destinationen vilket 

kan förbättra förutsättningarna för ett framgångsrikt konferensnätverk. Inom destinationen 

finns det en betydande kunskap om turismbranschen, vilket kan vara en fördel vid 

utvecklingen av ett konferensnätverk. Vi har genom uppsatsens arbete kommit fram till att 

Helsingborg och Helsingör skulle vinna på ett samarbete. Genom konferensnätverkets 

vinster kan destinationen som helhet utvecklas.  
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Vi har således genom vårt uppsatsarbete kommit fram till att ett nätverk skulle kunna 

underlätta för Helsingborgs och Helsingörs konferensarrangörer att utnyttja destinationens 

alla förutsättningar till fullo.  

 

Konferensnätverk över nationsgränser 

För att konferensnätverk över nationsgränser ska kunna utveckla destinationen krävs det 

förutsättningar för ett samarbete. För att städer ska vinna på att samarbeta över 

nationsgränser, är det en förutsättning att destinationen som helhet tjänar på samarbetet. 

Har inte samarbetspartnern i den andra nationen produkter och tjänster som är attraktiva och 

tilltalande är ett samarbete ingen vinst för städerna. Tillsammans måste deras produkter och 

tjänster bli starkare än vad de är i den enskilda staden. Om ett nationsöverskridande nätverk 

kan erbjuda attraktiva produkter och tjänster kan nätverket bli framgångsrikt. Ett 

nationsöverskridande nätverk får tillsammans en större marknad och en bredare målgrupp, 

då de agerar i två länder. 

 

Om aktörerna på destinationen finner ett samarbete intressant och lockande kan detta leda 

till att destinationen som helhet utvecklas. För att en utveckling ska ske krävs ett 

engagemang av alla inblandade aktörer. Det är relationerna mellan alla inblandade aktörer 

som påverkar utvecklingen av destinationen. Ju starkare relationer det finns i nätverket desto 

mer framgångsrikt kan nätverket bli. Ett framgångsrikt nätverk lockar många 

konferensbesökare till destinationen. Fler besökare gynnar konferensaktörerna och 

genererar mer pengar till destinationen som helhet. Detta innebär att nätverket och 

destinationen kan utvecklas och därmed bli mer attraktiv, vilket lockar ännu fler besökare till 

destinationen. Ett framgångsrikt nätverk kan på så vis vara början till en god utvecklingscirkel 

för destinationen.  
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Förslag till vidare forskning 

Vi vill slutligen i vår uppsats ge några förslag och rekommendationer till vidare forskning. 

Detta för att fördjupa kunskaperna inom destinationsutveckling genom nätverk över 

nationsgränser.  

 

Vi har i denna uppsats undersökt förutsättningar för ett konferensnätverk över nationsgränser 

och hur ett nätverk kan utveckla destinationen. Detta har vi gjort genom en studie av 

Helsingborg och Helsingör. Det skulle även vara intressant att studera befintliga 

konferenssamarbeten, som sträcker sig över nationsgränser, för att se hur de fungerar, vilka 

resultat de samarbetena har fått och hur de har utvecklat destinationen. 

 

I uppsatsen har vi inte fördjupat oss i hur ett konferensnätverk över nationsgränser kan och 

ska fungera, det vill säga vilka aktörer som ska ingå med mera. Detta tror vi vore intressant 

att göra en ytterligare fördjupning inom. Vi har fått förslag av många av vara respondenter att 

ett samarbete för gemensam marknadsföring vore intressant. Vi anser därför att det skulle 

vara av intresse att forska vidare hur ett marknadsföringssamarbete inom 

konferensbranschen skulle kunna fungera över nationsgränser.   
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