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Prolog 

Efter en lång men lärorik process är vår uppsats nu klar. Arbetet har lockat till såväl skratt 

som tårar. Vi har åkt runt på landsbygden på allt ifrån mycket små vägar med dålig skyltning 

till större vägar med bättre skyltning och träffat fem engagerande och inspirerande 

småföretagare. Vi har fått möjlighet att skapa kontakter inom vår lokala turistbransch och 

delvis lära oss av hur den fungerar. Ett stort tack till alla er engagerade som hjälpt oss att ro 

denna uppsats i hamn.  

 

Speciellt vill vi uppmärksamma: 

 

Carl R Hellberg och Eva Persson som varit våra handledare under arbetet med denna uppsats. 

Ni ska ha tack för både ris och ros. 

 

Ulf Mattsson som tipsade oss om nätverket Destination Hallandsåsen.  

 

Göran Jönsson och Anne Strömbäck för den inblick de gav oss i Destination Hallandsåsen. 

 

De lokala företagare inom Destination Hallandsåsen som bidragit till vår empiriska del i 

denna uppsats. De består av Linda Johansson på Bergmansgården, David Hallinger som 

driver Kvinnaböske Krog och Hotell samt Åkagårdens Golfkrog, Thomas Pettersson på 

Solbackens våffelbruk i Båstad, Annalena Åberg som driver Ängarnas Ranch och Lena 

Bengtsson på Bingsgärde gård.  

 

Männen i våra liv för deras tålamod. 

 

Alla ni som läst och kommenterat denna uppsats. 

 

Ni har alla bidragit till denna uppsats uppkomst. 
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Problem:  Tidigare forskning belyser motiv till samarbete ur turistens perspektiv. 

Företag oavsett storlek drivs av att marknadsföra sig som en enad 

destination gentemot turisten. Många företag inom turistbranschen är små. 

Småföretagare saknar ofta anställda och driver verksamheten hemifrån 

vilket kan göra att deras motiv till att samarbeta skiljer sig från företag i 

allmänhet.  

 

Syfte:  Syftet är att beskriva och analysera vad det är som driver småföretagare till 

att samarbeta inom en destination. 

 

Metod: Uppsatsens resultat bygger på kvalitativa intervjuer genomförda med fem 

småföretagare inom nätverket Destination Hallandsåsen. 

 

Slutsatser:  Småföretagare samarbetar för att kunna vara tillgängliga, flexibla och 

förmedla en god kvalité. Genom kännedom om varandra kan de 

rekommendera kunderna till företag som uppfyller deras förväntningar. 

Småföretagare samarbetar för att få en social integration med andra 

företagare och idéer som utvecklar dess verksamheter.   

 

Nyckelord:  Småföretagare, Samarbete, Tillgänglighet, Flexibilitet och Kvalitet.  
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1. Varför leverantörer av turistprodukter vill samarbeta. 

I dag ses ofta småföretagares drivkrafter till att samarbeta ur ett kundperspektiv det vill säga 

fenomenet beskrivs genom turisten och dens behov. Vi vill belysa småföretagares drivkrafter 

till att samarbeta ur ett leverantörsperspektiv. 

1. 1 Inledning 

En destination är den plats dit en turist väljer att förlägga sin resa. Destination Hallandsåsen är 

ett exempel på en destination som korsar de politiska gränserna genom att innefatta två län, 

Hallands län och Skåne län och fyra kommuner, Örkelljunga kommun, Ängelholms kommun, 

Båstad kommun och Laholms kommun. Inom nätverket Destination Hallandsåsen verkar 

cirka sextio olika företag.  

 

De flesta av företagen inom en destination såsom Hallandsåsen är små och saknar anställda. 

För att företagen på Hallandsåsen ska kunna skapa en komplett upplevelse till turisten väljer 

de att samarbeta med varandra. Drivkrafterna till samarbete beskrivs ofta utifrån turisten och 

dennes behov. En turist vill kunna köpa färdigpaketerade erbjudande som innehåller såväl logi 

som mat och aktivteter. De olika delarna av upplevelsen på en destination levereras ofta av 

olika företag vilket gör behovet av samarbete stort. Vi tror att drivkrafterna bakom 

småföretagares samarbeten är mer komplexa än att enbart se till destinationen som helhet. 

Småföretag med ett fåtal eller inga anställda alls borde vara mer fokuserade på den egna 

verksamheten och ha för lite tid till att se till destinationens helhet. Det är detta perspektiv, 

leverantörsperspektivet vi är intresserade av att beskriva och analysera i vår uppsats, för att på 

så sätt se vad som driver småföretagare till att samarbeta.  

 

1.2 Problembeskrivning 

1.2.1 Drivkrafter till att samarbeta ur ett kund- vs leverantörsperspektiv 

Många forskare tittar just på fenomenet turism från efterfrågesidan. Forskarna menar att en 

turist kan beskrivas utifrån vad den har för syfte med resan, hur länge den ska stanna borta 

och i vilken situation som den reser (Grängsjö, 2001, s. 19). Delar som ofta involveras då man 

talar om den produkten en turist konsumerar i samband med sin resa till en destination är allt 

som upplevs från idéstadiet till hemkomsten. Det kan vara sådant som 

”informationsinhämtningar, bokningar, resor, övernattningar, mat och aktiviteter” 
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(Stiernstrand, 1998, s. 11). De grundläggande delarna som anses utgöra turism är Bo, Resa, 

Göra och Äta (Stiernstrand, 1998, s. 11). Eftersom turistprodukten innebär en sammansättning 

av olika tjänsteerbjudanden krävs det ett samarbete mellan olika leverantörer. De måste gå 

samman för att kunna skapa en turistprodukt som en turist kan tänkas efterfråga inom ett 

geografiskt område (Lews, 1995, s.37).  

 

I dag är det ofta turistorganisationer som samordnar leverantörerna inom en destination och 

därmed är med och organiserar turistprodukten (Stiernstrand, 1998, s. 11-12). I detta 

sammanhang beskrivs ofta samarbete som en process då flera parter med lika värderingar och 

målsättningar arbetar tillsammans för att lösa en gemensam uppgift. För att samarbeta krävs 

det att alla parter har gemensamma mål och möjlighet att dra fördelar av samarbetet. 

Turistorganisationerna motiveras ofta till att satsa på turism av en vilja av att öka 

omsättningen och positivt främja den lokala platsen och dess invånare (Elbe, 2002, s. 39).  

 

Med tanke på att turistprodukten består av en sammansättning av olika tjänsteerbjudande som 

produceras av olika företag måste även en beskrivning och analys av drivkrafterna till att 

samarbeta innefatta leverantörerna (Grängsjö, 2001, s. 19). Enligt statistiska centralbyråns 

företagsstatistik från januari 2008 utgör företag utan några anställda alls cirka 74 procent av 

Sveriges totala antal företag (Se bilaga 1) 

(http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp#branscher). Turistbranschen är som 

tidigare nämnt en mix av flera olika branscher. Enligt våra beräkningar är det dock cirka 67 

procent av företagen inom turistbranschen, bo, äta och göra, som saknar anställda. Inom 

området kultur vilket innefattar verksamheter såsom exempelvis artistisk verksamhet, 

hantverk, konst och konserthus har 92 procent av verksamheterna inga anställda. 

Restauranger, biblioteks- och museiverksamhet samt spel- och vadhållningsverksamhet är 

delar av turistprodukten som har en större andel anställda än ickeanställda. Inom företag 

inriktade mot övriga nöjen och logi saknar cirka 50-70 procent anställda 

(http://www.scb.se/Grupp/Foretagsregistret/_Dokument/Broschyr2008SNI.pdf). Att driva ett 

företag själv tror vi tar en del tid och kan vara svårt att göra isolerat från det vardagliga livet. 

Vi har valt att rikta in oss på de företag som saknar anställda eller enbart har ett fåtal sådana 

vilka enligt våra beräkningar utgör en stor del av den svenska turistbranschen. Då småföretag 

ofta drivs av en ensam ägare och då de inte är någon underlydande del av ett större företag 

blir det ägarens kompetens, erfarenhet, ledarförmåga och omvärldsrelationer som avgör om 

företaget når framgång (Gottfridsson, 2001, s. 4-5, 11). 

http://www.scb.se/templates/Standard____34546.asp#branscher
http://www.scb.se/Grupp/Foretagsregistret/_Dokument/Broschyr2008SNI.pdf
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1.2.2 Vad denna uppsats ska bidra med 

Många av turismföretagen i Sverige är alltså mycket små vilket innebär att de inte har 

möjlighet till att själva stödja och utveckla den infrastruktur och marknadsföring som behövs 

för att gynna turismen på en plats (Stiernstrand, 1998, s. 11-12). Då det finns en tro på att 

aktörer inom en destination kan vinna konkurrensfördelar genom att dela resurser såsom 

exempelvis kunskap, expertis och kapital har intresset för samarbeten ökat (Fyall & Garrod, 

2005, s. 3).  

 

Gottfridsson (2001) har identifierat motiv till varför småföretag väljer att samarbeta. Han har 

dock utgått från turistorganisationens perspektiv i sina forskningar. Vi har observerat att 

företagsekonomen Stiernstrand (1998) behandlar vikten av samarbete mellan företag inom 

turistbranschen för skapandet av en komplett och efterfrågad turistprodukt inom en 

destination. Daniel Fesenmaier, fil doktor i geografi och Youcheng Wang, professor inom 

service och turistmarknadsföring (2007), såväl som Jörgen Elbe, fil kand-examen i 

företagsekonomi (2002) har studerat varför företag inom en destination väljer att ingå i 

samarbeten. Resultaten visar på att företag samarbetar för att optimera destinationens resurser. 

Detta ska i sin tur leda till skapandet av en destination som kan tillgodose turistens behov på 

bästa sätt. Studierna är genomförda utifrån kundens perspektiv och deras resultat bygger på en 

undersökning av alla typer av företag inom en destination. Den är inte specifikt inriktad på 

småföretagare. Med vår uppsats vill vi komplettera redan genomförda studier genom att 

undersöka samarbeten ur småföretagarnas perspektiv.  

 

Som vi inledningsvis tagit upp är många av företagen inom den svenska turistbranschen små 

och saknar anställda. Småföretagare bedriver ofta sin verksamhet i nära anslutning till 

hemmet vilket kan innebära att gränsen mellan arbete och vardag blir diffus. Genom att vi 

tittar på drivkrafterna till att småföretagare väljer att samarbeta ur ett leverantörsperspektiv 

vill vi undersöka om det finns andra anledningarna till att småföretagarna väljer att samarbeta 

än de som framkommit då man tittar på problemet ur ett kundperspektiv. 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera vad det är som driver småföretagare till att samarbeta 

inom en destination. 
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1.4 Uppsatsens disposition 

Vi har valt att dela in vår uppsats i fem kapitel. I kapitel ett, det inledande kapitlet, förklarar vi 

behovet av att se drivkrafter till att samarbeta utifrån ett leverantörsperspektiv. Kapitel två 

beskriver den metoden vi valt att använda oss av för att kunna beskriva och analysera vad det 

är som driver småföretagare till att samarbeta. Därefter följer kapitel tre som ska presentera 

det material intervjuerna med fem småföretagare bidragit till. Kapitlet är indelat i sju stycken, 

det första presenterar nätverket Destination Hallandsås och därefter följer ett stycke för var 

respondent. Först presenterar vi materialet och sedan sammanfattar vi de delar av det som vi 

tror oss ha nytta av i vår beskrivning och analys av de drivkrafter småföretagare kan ha. 

Eftersom vi valt att undersöka samarbete utifrån leverantörernas perspektiv har vi placerat det 

empiriska kapitlet som nummer tre för att på så sätt kunna utgå ifrån materialet i samband 

med att vi presenterar valda teorier. Kapitel fyra integrerar en teoretisk beskrivning av ämnet 

samarbete med analys. De teoretiska utgångspunkter vi använt oss av ska utgör verktyg till att 

analysera vårt insamlade material. Varje avsnitt inleds med teori vilket efterföljs av analys av 

vårt material. Kapitel fem presenterar en fördjupad analys och de slutsatser vi kommit fram 

till. 

 

Vi har i detta inledande kapitel skapat en förståelse för varför vi anser det vara intressant att 

undersöka vad som driver småföretagare till att samarbeta inom en destination.  
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2 Metod 

I detta kapitel förklarar vi hur vi gått tillväga för att kunna beskriva och analysera vad det är 

som driver småföretagare till att samarbeta. Vi presenterar även det teoretiska material som 

ska fungera som verktyg i vår analys och beskrivning. 

 

2.1 Överväganden analys 

De undersökningar som tidigare genomförts inom ämnet samarbete ska verka som verktyg för 

att vi ska kunna beskriva och analysera vad som driver småföretagare till att samarbeta. 

Tidigare forskning kring samarbete har fungerat som en inspirationskälla för oss och bidragit 

till att vi kunnat bilda en uppfattning om vad samarbete innebär. Som tidigare nämnt är dessa 

undersökningar dock genomförda utifrån ett kundperspektiv. För att vi ska kunna beskriva 

och analysera drivkrafter till ett samarbete ur ett leverantörsperspektiv det vill säga ur 

småföretagares perspektiv har vi valt att intervjua fem småföretagare. För att kunna beskriva 

och analysera vad som driver dem till att samarbeta har vi utifrån tidigare forskning ställt upp 

ett antal frågor. Efter att vi samlat in och bearbetat vårt material har vi ställt det mot tidigare 

undersökningar inom ämnet samarbete och på så sätt kunnat finna likheter och skillnader. 

Möjligt är att alla drivkrafter vi identifierar till att småföretagare väljer att samarbeta, inte kan 

beskrivas och analyseras med hjälp av valda teoretiska utgångspunkter eftersom de framtagits 

ur ett kundperspektiv. Detta kan i så fall tyda på att det ur ett leverantörsperspektiv finns 

andra motiv till att samarbeta än att utveckla en destination och tillfredställa kundens behov.  

 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna beskriva och analysera vilka drivkrafter småföretagare har till att samarbeta 

inom en destination har vi valt att ta hjälp av teoretiska synsätt som handlar om samarbete 

inom en destination. De samarbetsteorier vi funnit mest relevanta att använda för att beskriva 

och analysera vad som driver småföretagare till att samarbeta är till största delen skapade av 

företagsekonomer. Den är det vill säga till stor del genomförda för att kunna ligga till grund 

för företagsekonomiska beräkningar och analyser.  

 

I sin avhandling ”Småföretags tjänsteutveckling – en studie om hur småföretag utvecklar 

individuellt anpassade tjänster” undersöker Patrik Gottfridsson (2001), fil doktor i 



10 

företagsekonomi, hur småföretag utvecklar tjänster utifrån sina premisser. Vi är inte 

intresserade av hur småföretag utvecklar sina tjänster. Däremot har vi tagit del av den del i 

Gottfridssons (2001) avhandling som beskriver vad som karaktäriserar småföretag. 

 

Avhandlingen ”Destinationsmarknadsföring, En studie av turism ur ett producentperspektiv”  

av Yvonne Von Friedrichs Grängsjö (2001), ekonomie doktor, undersöker hur företag inom 

en destination samarbetar för att marknadsföra en destination. Med andra ord är avhandlingen 

specifikt inriktad på hur olika företag och turistorganisationer samarbetar för att organisera 

marknadsföringen av en destination. Vi har tagit del av Grängsjös (2001) ställningstagande 

om att företag samarbetar för att kunna marknadsföra en destination men vårt syfte är inte att 

undersöka hur företagen gör detta. I sin avhandling har Grängsjö (2001) även beskrivit vad ett 

samarbete är och vad det innebär för de olika parterna. Något vi valt att utgå från för att 

beskriva och analysera samarbetet på Destination Hallandsåsen.  

 

Jörgen Elbe (2002), fil kand-examen i företagsekonomi har tagit reda på vad det finns för 

olika samarbeten inom en destination och vad som ligger bakom dess utveckling. Han 

fokuserar på hur olika företag kan samarbeta för att locka turister till sin destination. 

Avhandlingen ”Utveckling av turistdestinationer genom samarbete” kritiserar det 

traditionella perspektivet som ser destinationsutveckling som förenklade etapper, såsom 

exempelvis målformulering och insamling av information, som alla ska avhandlas i en viss 

ordning. Elbe (2002) menar att olika destinationer skiljer sig åt beroende på i vilken kontext 

de verkar och därav behöver olika strategier för att kunna utvecklas. Vi finner hans 

undersökning intressant då den belyser varför olika företag samarbetar inom en destination. 

Avhandlingen fokuserar dock på att företag samarbetar för att utveckla en destination och 

locka turister till sig. Elbe (2002) fokuserar inte på småföretagare och deras enskilda 

drivkrafter till att samarbeta inom en destination. Vi vill komplettera Elbes (2002) 

undersökning genom att ställa frågan angående vad som driver småföretagare till att 

samarbeta inom en destination. 

 

Daniel R Fesenmaier fil doktor i geografi och Youcheng Wang (2007) som arbetar som 

professor inom service och turistmarknadsföring, University of central Florida har skrivit 

artikeln ”Collaborative destination marketing: A case study of Elkhart county, Indiana”. 

Artikeln har till syfte att belysa relationer mellan de olika typer av turistföretag som ingår i ett 

samarbete på en destination. I undersökningen har de försökt finna vad det är som krävs för 
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att företagen ska kunna samarbeta samt motivation till varför turistföretag vill ingå i 

samarbete. De undersöker även olika utvecklingsstadium av samarbetet och vilka resultat 

samarbetet genererat. Fesenmaier och Wangs (2007) studie inkluderar både intervjuer med 

företag och intervjuer med organisationer. Trots att författarna skrivit ur företagens perspektiv 

är undersökningen genomförd utifrån destinationens intresse. Det är främst resultatet av 

Fesenmaier –och Wangs (2007) undersökning angående vad som motiverar företag till att 

samarbeta och vad samarbetet resulterar i som har utgjort verktyg för att vi ska kunna 

beskriva och analysera vad som driver småföretagare till att samarbeta. 

 

Artikeln “Destination marketing: competition, cooperation or coopetition” skriven av Shaul 

Krakover och Youcheng Wang (2007) har även den till syfte att förstå relationen mellan olika 

intressenter inom turistindustrin. Även i denna studie har man intervjuat representanter för en 

organisation samt företagare inom branschen. Studien kartlägger olika typer av samarbeten 

som finns inom turistbranschen. I undersökningen kom Krakover och Wang (2007) fram till 

att olika samarbeten skiljer sig åt beroende på hur formella eller informella samarbetena är 

samt hur mycket företagen integrerar med varandra. Precis som den andra undersökningen 

som Fesenmaier och Wang (2007) har gjort utgår även denna artikel ur ett 

destinationsperspektiv. 

 

Gränsjö (2001) skriver sin avhandling ur ett producentperspektiv. Författarinnan Grängsjö 

(2001) beskriver vad ett samarbete är och vad det innebär för de olika parterna vilket även 

Krakover och Wangs (2007) artikel har till syfte att göra. Detta har vi tagit hjälp av för att 

kunna beskriva och analysera samarbetet på Destination Hallandsåsen. Grängsjö (2001) 

undersöker hur företaget samarbetar för att utveckla destinationen inte varför företagen 

samarbetar. Elbe (2002) har identifierat olika samarbeten inom en destination och vilka motiv 

som ligger bakom. Även Fesenmaier och Wang (2007) belyser varför turistföretag väljer att 

ingå i samarbeten. På detta sätt fokuserar både Grängsjös (2001), Elbes (2002) och 

Fesenmaier och Wangs (2007) undersökningar på att samarbeten har till syfte att optimera 

destinationen för att locka fler kunder till sig. I vår uppsats vill vi fokusera på vad samarbetet 

medför för det lilla företaget och inte för destinationen som helhet. För att komplettera 

samarbetsteorin och ställa den i relation till småföretag har vi tittat på Gottfridssons (2001) 

teorier kring småföretagare.  
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2.3 Överväganden empiri 

2.3.1 Destination Hallandsåsen 

För att ha möjlighet att beskriva och analysera vad som driver småföretagare till att samarbeta 

på en destination har vi valt att utgå från ett befintligt nätverk, Destination Hallandsåsen. Ur 

detta nätverk har vi sedan valt ut ett antal småföretagare med avsikt att genomföra kvalitativa 

intervjuer. Eftersom Destination Hallandsåsen är ett nätverk för företag på och i anslutning till 

området runt Hallandsåsen har intervjuerna skett inom det området. De företag vi valt att 

undersöka är de med inga eller endast ett fåtal anställda, detta för att komma åt 

småföretagares drivkrafter till samarbete. Det är främst materialet som bygger på intervjuerna 

med utvalda småföretagarna som vi med hjälp av de teoretiska synsätten kommer att beskriva 

och analysera.  

 

För att finna lämpliga småföretagare att intervjua har vi tagit hjälp av Destination 

Hallandsåsens webbplats där alla medlemsföretag inom nätverket finns presenterade. För att 

få en förståelse för vad Destination Hallandsåsen är har vi även intervjuat Göran Jönsson 

(Bilaga 2) på Region Halland som var en av nyckelpersonerna vid uppstarten av 

destinationens utveckling. Genom att studera samarbetets bakgrund har vi fått förståelse för 

samarbetet och kan lättare följa intervjupersonerna i deras resonemang kring Destination 

Hallandåsen.  

 

Utöver intervjuerna och webbplatsen har vi även under vårt arbete fått tillgång till olika 

broschyrer som producerats av medlemmarna inom nätverket Destination Hallandsåsen. 

Främst kan vi använda dessa för att se vad medlemmarna presterat tillsammans genom 

samarbetet.  

 

2.3.2 Intervjuer 

För att samla in vårt empiriska material har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetodik 

det vill säga vi har genomfört ett antal intervjuer med småföretagare inom det befintliga 

samarbetet Destination Hallandsåsen. Intresset består av att beskriva och analysera vad det är 

som driver småföretagare till att samarbeta på en destination. Vi tror att det krävs en kvalitativ 

intervju för att på djupet förstå hur småföretagarna tänker då de väljer att samverka. De 

småföretagare vi valt att intervjua är; Linda Johansson som driver gårdsbutik och kafé, Lena 
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Bengtsson som driver rum och frukostverksamhet, David Hallinger som äger hotell med 

tillhörande restaurang samt en golfkrog, Thomas Pettersson som äger och driver ett våffelbruk 

samt Evalena Åberg som anordnar turridning.  

 

För att förbereda oss inför intervjuerna med våra respondenter valde vi att upprätta en 

intervjuguide (Bilaga 3) med relevanta frågor. För att ge respondenterna möjlighet att svara på 

frågorna så fritt som möjligt utifrån sina perspektiv har vi valt att ställa öppna frågor. Öppna 

frågor gör att respondenten uppmanas till att tala mer fritt kring frågan och inte ger ett ja eller 

nej svar. Tillexempel bad vi dem redogöra för vilka fördelar de fann med att ingå i samarbeten 

istället för att fråga om det fanns några fördelar. För att respondenterna ska förstå och tolka 

frågorna så ärligt som möjligt har vi valt att tillämpa en allmän formulering av dem. För att 

kunna gå på djupet med vad som faktiskt motiverar småföretagen till att ingå i Destination 

Hallandsåsen har vi valt ett färre antal frågor som vi kan ifrågasätta mer djupgående. Vi har 

valt att dels ifrågasätta varför respondenterna samverkade och dels att fråga vad de såg för 

fördelar/nackdelar med att samverka. Syftet med detta är att respondenterna ska få möjlighet 

att tänka över frågan mer än en gång och på så sätt kunna lägga till eventuella motiv som de 

vid första frågan förbisett. För att respondenterna skulle få möjlighet att besvara frågorna 

utifrån sina perspektiv genomfördes intervjuerna på de olika företagen. Vi tror att detta 

underlättade för dem att komma med relevanta exempel utifrån sin verksamhet. För att kunna 

presentera materialet från våra intervjuer så sanningsenligt som möjligt valde vi att spela in 

intervjuerna med en bandspelare och transkribera dem. På så sätt kan vi under delen ”De 

småföretagarna vi valt att analysera” i högre grad redovisa för respondenternas svar än våra 

tolkningar av dem. I uppsatsens analytiska del har vi sedan analyserat och tolkat 

respondenternas kommentarer på de ställda frågorna i relation till att de är företagare. Den 

analytiska delen och slutsatserna är en redovisning av våra tolkningar av respondenternas 

svar.  

 

För att välja ut respondenter till våra intervjuer valde vi ett representativt urval av 

respondenter från de olika segment som finns representerade på Destination Hallandsåsens 

hemsida. Destinationens hemsida delar in de företag som är medlemmar i nätverket i 

segmenten bo, äta och göra vilka även motsvarar turistproduktens tre beståndsdelar. 

Populationen i vårt fall det vill säga företagen inom Destination Hallandsåsen är av mycket 

skild karaktär, de verkar alla mer eller mindre inom olika sorters branscher. Vi valde att 

intervjua fem aktörer fördelade mellan segmenten bo, äta och göra, vilket motsvarar nästan tio 



14 

procent av de totala företagen inom Destination Hallandsåsen. Fler respondenter gav vår 

begränsade tid oss tyvärr inte möjlighet till att intervjua. Varför vi valde att intervjua 

småföretagare inom olika segment beror på att vi tror att det kan vara stor skillnad i hur 

verksamheterna ser ut beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Till exempel kräver 

den som driver restaurang fler anställda än vad en liten gårdsbutik gör. Likaså är en 

restaurang mer resurskrävande än vad ett enklare boende är. Under ett restaurangbesök kräver 

besökaren regelbunden uppassning medan den på login i flesta fall endast kräver incheckning 

och utcheckning. Eftersom vi inte intervjuat och analyserat alla turistföretag som finns inom 

destinationen är inte våra resultat och slutsatser några som kan sägas fastställa att ”så här är 

det”. Genom att välja ut ett par respondenter från varje segment blir trovärdigheten större än 

om vi endast valt att intervjua till exempel gårdsbutiker.  

 

Verksamhet 

Antal 

anställda Bo Äta Göra 

Bergmansgården 0 st Nej Kafé Gårdsbutik 

Bingsgärde gård/Höhotellet 0 st B&B Självhushåll Ponnyridning 

Kvinnaböske krog och hotel/Åkargårdens 

golfkrog 3 st Hotell Krog Nej 

Solbackens våffelbruk 3-7 st Nej Kafé Nej 

Ängarnas ranch 0 st Nej Nej Ridning 

 

Vi ska genom att ställa materialet från fem kvalitativa intervjuer i relation till tidigare 

genomförda undersökningar inom ämnet samarbete beskriva och analysera vad som driver 

småföretagare till att samarbeta.  
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3. De småföretagare vi valt att analysera… 

I denna del av vår uppsats ska vi presentera det material vi samlat in i form av intervjuer med 

fem småföretagare. För att du som läsare ska få en bakgrund till samarbetet mellan dessa 

småföretag har vi inledningsvis valt att presentera nätverket Destination Hallandsås. 

Därefter följer en redogörelse för det material vi fått fram i våra intervjuer med respektive 

småföretagare. Avslutningsvis har vi valt att sammanfatta småföretagarnas gemensamma 

åsikter angående hur det är att vara småföretagare och hur det är att samarbeta. Detta för att 

vi ska kunna ställa småföretag gentemot samarbete och beskriva och analysera vad det är 

som driver småföretagare till att samarbeta inom en destination.  

 

3.1… är en del av Destination Hallandsåsen 

Samarbetet Destination Hallandsåsen startade för cirka fem år sedan som ett forskningsprojekt 

i syfte att ta reda på om Hallandsåsen, som är en horst från istiden, hade potential att utgöra en 

turistdestination. Resultatet av projektet visade att området hade potential till att bli en 

turistdestination vilket bidrog till att flera företag valde att gå samman för att utveckla 

Hallandsåsen till en destination. Hallandsåsen delas av flera olika politiska gränser. Området 

är delat mellan två län, Hallandslän och Skånelän, samt mellan fyra olika kommuner, 

Örkelljunga kommun, Ängeholms kommun, Båstads kommun och Laholms kommun. Idag 

drivs samarbetet som en ekonomisk förening med drygt 60 medlemsföretag. Tillsammans 

publicerar företagarna en tidning med en förteckning över alla medlemsföretagen som även 

ger dem möjlighet att annonsera. Syftet med tidningen är att företagen ska synas och på så vis 

bli tillgängliga för turister (Jönsson, 080428, Destination Hallandsåsen). Enligt medlemmarna 

vi intervjuade finns det inga fastställda regler för vilka företag som får bli medlemmar i 

nätverket. Personliga rekommendationer leder oftast till att en potentiell medlem tas upp till 

diskussion i styrelsen. De medlemmar vi intervjuat menar att företaget ska vara geografiskt 

placerat på eller i området kring Hallandsåsen, det ska vara ett ”seriöst” företag som erbjuder 

det som det säger sig göra och inte vara ett av de största företagen för att få bli medlem i 

Destination Hallandsås (Johansson, 080429, Bengtsson, 080505).   

 

Området som utgör Destination Hallandsåsen sträcker sig från Kattegatt och Båstad i Väst till 

Örkelljunga och de skånska skogarna i Öst. Åsen är till största delen täckt av skog i skiftande 
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slag men utgörs i Väst av åkermark och vidsträckta vyer. Även Norr- och Söder om åsen 

utgörs naturen av jordbrukslandskap. I de Östliga delarna av åsen, där det främst finns djupa 

skogar finns det även viss myrmark där det växer hjortron. Tvärs igenom området går 

Europaväg 6, vilket gör att mycket människor passerar destinationen på sin väg genom landet. 

Utöver sina naturliga resurser kan destinationen även erbjuda ett varierande utbud av 

aktiviteter såsom butiker, hästäventyr, skidåkning, bad och matupplevelser med allt från 

kaféer och lunchrestauranger till gourmetrestauranger. Övernatta kan man till exempel göra 

på enklare campingar, bed and breakfast och lyxiga hotell eller pensionat (Thomas Pettersson, 

080505, Destination Hallandsåsen). 

 

3.2 Bergmansgårdens gårdsförsäljning 

Bergmansgården, en gård i Vallberga beläget i Laholms kommun, erbjuder besökande 

delikatesser såsom bland annat kaffe, te, marmelad, olivoljor, balsamvinäger och honung. 

Produkterna arrangeras ihop och kan fungera som presenter som kunden kan ta med sig då 

den ska bort. Till sommarens säsong planerar ägarinnan till gården, Linda Johansson även att 

starta ett café. Butiken ska då finnas i anslutning till caféverksamheten så att kunden efter att 

den smakat på delikatesserna även kan köpa med sig dem hem. Vid önskemål arrangerar 

Linda även upplevelsekvällar på gården. Ett sällskap kan då få lite information om 

produkterna på gården, provsmaka dem och få möjlighet att handla i butiken (Johansson, 

080429). 

 

Linda Johansson (080429) startade sin verksamhet i anslutning till Hallandsåsen 2007. Till en 

början jobbade hon deltid inom hemtjänsten i Båstad. Sedan januari 2008 har hon ägnat sig 

till sin egen verksamhet på heltid eller så som hon säger ”helhjärtat”. Att vara egen 

företagare tycker hon är positivt på så sätt att hon kan styra sin egen tid och mestadels röra sig 

fritt i hemmet. Linda tycker att det är viktigt att ha bra öppettider och service. Förutom att 

erbjuda besökarna en lite annorlunda present vill hon även ge dem möjlighet att ”känna 

liksom av litegranna lantbrukarnas arbete in på knutarna”. Linda menar att besökarna i dag 

har blivit mer medvetna om mat. Hon vill förutom att sälja produkter till kunderna även ge 

dem möjlighet att uppleva maten och dess ursprung, landsbygden.  

 

Att samarbeta ser Linda Johansson som en viktig förutsättning för att verksamheter såsom 

hennes egen ska kunna nå kunderna och utvecklas (Johansson, 080429). 
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Destination Hallandsåsen menar Linda Johansson (080429) är ett fördelaktigt samarbete 

mellan företagare runt Hallandsåsen som främst vänder sig till turister. Samarbetet drivs av en 

styrelse vilket innebär att det kontinuerligt ordnas årsträffar vilket Linda anser utmynnar i en 

bra kvalité. Linda Johansson fick kontakt med nätverket Destination Hallandsåsen då hon var 

i Förslöv för att se om hon kunde få sälja saft som en kvinna producerade där. Mannen till 

kvinnan var kassör inom Destination Hallandsåsen och frågade om hon ville vara med. Vi 

frågade Linda om det finns några särskilda kriterier för att få vara medlem i nätverket. ”Jag 

vet faktiskt inte, utan dom strävar väl också efter att ha variation kan jag tänka mig.” Främst 

betonar hon organisationens tidning som en fördel med samarbetet. Den kommer ut en gång 

om året och ger medlemmarna möjlighet att visa upp sina verksamheter. En grupp ansvariga 

ser till så att tidningen trycks upp och sedan hjälps alla medlemmar åt för att förmedla den till 

turisterna. Linda menar att det är viktigt att tidningen når turisterna för att de ska se vilka 

verksamheter det är som finns och vilja besöka dem. I tidningen finns det en karta som 

presenterar en runda som turisterna kan följa för att komma runt bland de olika 

verksamheterna. 

 

Linda är även medlem i nätverket Öppna sinnen på landet som hon jämfört med Destination 

Hallandsåsen beskriver som ”ett lite mer spartanskt nätverk”. Syftet med nätverket är att 

finansiera mässor och marknader.  Öppna sinnen på landet ordnar varje år en mässa där en 

variation av företag får lov att ställa ut sina produkter och vissa upp sig för besökande. Mot en 

entré på 20 kronor får besökarna en presentation av många av de medverkande lokala 

företagens produkter i form av en modevisning. Här samlas medlemmar med kläder, smycken 

och så vidare för att genomföra ett gemensamt event. Linda beskriver detta som: ”Det är 

också ett väldigt bra, enkelt och trevligt sätt att kunna marknadsföra sig och visa upp. Ofta 

har man inte råd att annonsera i tidningar, man är för liten och då är detta ett jättebra sätt”. 

Alla är välkomna i nätverket men Linda tror inte att de större företagen har så stor behållning 

av ett medlemskap. Själva mässan hölls förra året på Skottorps slott vilka även de får 

uppmärksamhet genom arrangemanget. Men observeras bör att det är medlemmarna i 

nätverket som står för hela arrangemanget. Så småningom vill de även kunna presentera en 

mindre broschyr med en rundtur bland de olika företagen (Linda Johansson 080429). 

 

Främsta skillnaderna mellan de två nätverken som Linda är medlem i beskriver hon som 

organisationen och kostnaderna. Destination Hallandsåsen är mer utvecklad och drivs i dag 
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som en ekonomisk förening medan Öppna sinnen på landet är relativt nystartat och spartanskt. 

Att Öppna sinnen på landet är lite mindre utvecklat återspeglas också i dess avgifter. Linda 

Johansson betalar 100 kronor för att vara medlem i Öppna sinnen på landet medan hon tror 

sig betala runt 2000 kronor för sitt medlemskap i Destination Hallandsåsen.    

 

Linda Johansson valde att bli medlem i de båda nätverken för att på ett billigt sätt få möjlighet 

till att diskutera företagsamhet och erbjuda kunderna ett komplett utbud av produkter och 

tjänster.  

 

”Ja främst för att det är ett trevligt sätt att kunna prata företagsamhet framförallt, 

att man kan ventilera lite problem.” 

 

”Ja det är ju för det första att man syns, och för det andra att man kan erbjuda 

turister, det är väldigt viktigt att få hit turisterna. En väldig fördel att man kan ha ett 

bra utbud.” 

 

Något annat hon betonar som ett positivt resultat av samarbetena är de rundturer som de 

medverkande företagen bidrar till. Linda beskriver att detta är något som redan finns inom 

nätverket Destination Hallandsåsen. Likaså planerar de att införa någon typ av rundtur inom 

Öppna sinnen på landet och bland företagarna i Vallberga/Skottorp. På en kommunal nivå 

finns det rundturer i form av projektet ”Turista hemma”, ett projekt var företagarna får 

möjlighet att gratis visa upp sig för boende. Genom att kunna erbjuda besökarna flera olika 

rundor med intressanta företag menar Linda att det kan skapas en mångfald. 

 

Linda Johansson ser de olika samarbetena som ett led till att landsbygden utvecklas, något 

hon tycker är positivt då många stadskärnor i dag är ”packade med affärer”. Det enda som 

hon skulle kunna se som ett hinder för nätverkens utveckling är om kommunen inte skulle 

vilja ge dem de tillstånd som behövs. Så som tillexempel bygglov om en verksamhet vill 

förändra sitt användningsområde. Likaså menar hon att för att nätverket ska utvecklas krävs 

det att medlemmarna inom det är engagerade. Att ständigt vara engagerad menar hon inte är 

ett måste, bara någon inom nätverket är det. Linda beskriver sig själv som måttligt engagerad. 

Hon vill gärna hjälpa till men med familj och som ny företagare som ser det som viktigt att 

kunna erbjuda sina kunder bra öppettider menar hon att tiden är knapp. ”Man är ju inte mer 

än människa.” Så fort hon bara fått rutin på verksamheten och lärt sig när kunderna behagar 

att dyka upp tror hon att hon ska kunna engagera sig lite mer.  
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3.3 Bingsgärde gård/Höhotellet 

Djupt in i skogen, 195 meter över havet erbjuder Lena Bengtsson sina besökare ett Bed and 

Breakfast med annorlunda boende. Gården Lena driver ligger uppe på Hallandsåsen med en 

underbar natur runt knutarna. Vill du som turist känna av hur det är att bo på en lantgård så 

har du kommit rätt. Här kan du få uppleva hur det känns att krypa ner i en sovsäck och 

övernatta på höskullen. Känns detta lite väl primitivt finns det även rum i den omgjorda ladan 

att hyra på gården. Genom att erbjuda de övernattande gratis aktivteter såsom exempelvis 

ponnyridning ger Lena turisterna ett mervärde för pengarna. Hon värdesätter den personliga 

service de försöker att förmedla till var turist. 

 

Lena Bengtsson och hennes man Håkan har en gård med några köttdjur som de för fem år 

sedan började bygga upp en turistverksamhet runt. Då de startade upp sin turistverksamhet 

gav Lenas små barn henne möjlighet att stanna hemma. I dag arbetar hon i en fabrik men 

förhoppningarna är att verksamheten en dag ska bli så framgångsrik att de båda kan arbeta 

med den på heltid. För att få verksamheten och jobbet att gå ihop krävs det i dag en hel del 

”pusslande”. Lena är medveten om att verksamheten ställer mycket krav och tar tid men att 

få stanna hemma och rå om sin egen tid ser hon som en stor fördel. Bengtsson har stora planer 

på att utveckla sin verksamhet men är lite hemlighetsfull angående vad som ska ske. Vad 

Lena berättar är att de aktiviteter de planerar att utveckla sin verksamhet med ska få tidigare 

besökare att vilja komma dit igen. Fortsatt anser hon att det är viktigt att se verksamheten ur 

kundens ögon och ifrågasätta vad det är som gör ens egen verksamhet unik gentemot 

konkurrenternas. 

 

Bed and Breakfast verksamheten som Lena driver samarbetar till stor del med närmsta 

granngården där Annelie och Micke driver en konferensanläggning. Konferensen inleds då 

med frukost hos Lena för att sedan fortsätta till Annelie där det finns lokaler som själva mötet 

kan äga rum i. Vid lunch har Lena förberett något till gästerna att äta och på så sätt får de röra 

lite på sig mellan gårdarna och uppleva naturen. I samarbetet kring detta gemensamma 

paketerbjudande har de båda paren gjort en broschyr som innefattar deras båda verksamheter. 

”..den broschyren ni ska få den satte vi ju ihop tillsammans så delade vi på kostnaden så blev 

det inte så dyrt.” Genom att Lena och Håkan samarbetar med Annelie och Micke har de några 

att bolla idéer med. 
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”Det är ju att hjälpa varandra ju. När man samarbetar så är det ju att hjälpa 

varandra, stötta varandra. Man har, som dom där borta nu att man får typ som 

arbetskamrater blir det ju kan man säg. Det blir det ju för det är ju ofta vi ringer, 

något som är bra eller något som är dåligt eller hur gör jag där eller vad tycker du 

om detta eller ja. Håkan är ju också här men man får andra till att se andra ögon.” 

 

Tillsammans har de båda paren dessutom upprättat en egen grupp av företagare som ska 

fungera som deras mentorer och bidra till en positiv utveckling av de båda företagen. 

Mentorerna som är verksamma inom olika områden såsom Region Halland, Exportrådet och 

en bank har paren kommit i kontakt med i olika sammanhang. En av mentorerna är konsult 

och är den som har inspirerat Lena till att dra igång detta arbete. Lena menar att det är lätt att 

komma på idéer men svårare att avgöra vilka de är värt att satsa på. ”Ska vi träffas nu en gång 

innan sommaren och ventilera idéer och, man har ju tusen idéer men det gäller ju att plocka 

fram dom som är bra.” Hon beskriver hur mentorgruppen varit till nytta då hon skulle 

registrera den senast satsningen, Höhotellet och vid prissättning av de olika aktiviteterna.  

 

Många av nätverken Bengtsson medverkar i har uppstått spontant efter att hon på något sätt 

kommit i kontakt med personer i olika sammanhang. Lena beskriver hur deras verksamhet 

ofta länkas från andra verksamheter som de på något sätt kommit i kontakt med. Likaså 

berättar hon att flera kända personer inom hästsport medverkade under invigningen av 

Bingsgärde gård. Kändisarna har tidigare varit boende inom området och är därmed barn eller 

kompisar med någon Lena känner.  

 

”Sen det ena leder till det andra som jag har lärt känna ett par från Stockholm då 

som har en egen hemsida för de har hus på Fårö på Gotland som vi har hyrt då för 

vi har varit på Gotland en vecka. På ett år så åker vi bort en vecka. Så tycker dem 

att det är trevligt boende så de har lagt in vår hemsideadress på deras hemsida i sin 

tur va, för han har konsultföretag i Stockholm. Så det är så liksom det bygger, ja det 

ena leder till det andra ju.” 

 

Lena berättar att ett företag inom upplevelsebranschen ska komma till gården för att ha kick-

off. Under samma helg ska Bingsgärde gård medverka i ”Turista hemma” och Lena har då 

bett upplevelseföretaget att bjuda på lite spex, något de förmodligen kommer att göra. Likaså 

ska Lena tillsammans med upplevelseföretaget ordna en musikkväll på gården till hösten.  
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Även Lena och hennes verksamhet på Bingsgärde gård är en av medlemmarna i Destination 

Hallandsåsen. Hon har tidigare suttit med i styrelsen men valde i våras att lämna över till 

någon med lite nya idéer. För att få bli medlem inom nätverket måste man vara en seriös 

företagare som verkar runt Hallandsåsen. När detta samarbete kommer på tal nämner Lena 

genast den broschyr som medlemmarna inom samarbetet tillsammans distribuerar. Likaså 

beskriver hon hur många företag det är som faktiskt ingår i nätverket och fördelen av att hon 

blivit medveten av dem. Lena ser Destination Hallandsåsen som ett nätverk med potentiella 

samarbetspartners som hon ofta anlitar för att kunna tillfredställa sina gäster.  

 

”Det är ju en typ av samarbete alltså, där samarbetar man ju mycket och tipsar 

varandra och där är ju många ställen som man har upptäckt som man kanske inte 

hade tänkt på annars så eller vad man ska säg… som vi har gjort ett aktivfamily-

paket med ”Gårdskampen” då ringer jag ju till dem där nere på gårdkampen och 

bokar liksom, nu har jag ett gäng som vill komma, alltså och göra något där nere 

och så bor de här.” 

 

Likaså ser hon det som en stor fördel att de andra företagen blir medvetna om Bingsgärde 

gård. Lena beskriver hur andra verksamheter hjälper till att sprida ett bra rykte om hennes 

verksamhet och på så sätt får turisterna att även komma dit. Olika turister vill helt enkelt ha 

olika boenden och aktiviteter vilket möjliggörs av att verksamheterna runt Hallandsåsen 

skiljer sig från varandra.   

 

”/…/ En gäst kanske, ja nu vill vi prova att bo någon annanstans på Hallandsåsen, 

jag kanske inte vill bo ute vid havet, jo ene gången men nästa gång kanske jag vill 

upp på åsen och bo här, eller där borta.” 

 

 

När turister ringer och frågar om något specifikt kan de på så sätt hänvisa dem till den 

verksamhet som de är i behov av vilket medför att verksamheterna fördelar turisterna mellan 

sig. De flesta av medlemmarna inom nätverket har varit och sett varandras verksamheter så de 

vet att det är bra verksamheter som de tipsar turisterna om. En förutsättning för att samarbetet 

ska kunna fungera är att alla parter kan lita på varandra. Var och en måste ta sitt ansvar och 

hålla en god kvalité på sin verksamhet. Skulle någon av parterna ha dålig kvalité skulle det 

även påverka de andra verksamheterna. 

 

”Min roll är ju att leverera bra grejer, ha en bra kvalitet och bra produkter alltså 

jag får ju stå för det jag. Om vi säger att jag har boende och man sover på höhotell 

och jag kör med häst och vagn, då får jag ju se till att sköta det. Så den rollen det 
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får nog var och en se till att man har. Att man inte gör något hafsigt eller, ja se till 

att man gör ordentlig grej att man gör det man har, jag vet inte hur jag ska förklara. 

Men de andra ska ju kunna lite på att vi har en bra produkt att leverera så det måste 

man ju göra ju.” 

 

Genom att medverka i samarbetet Destination Hallandsåsen vill Lena få möjlighet att utveckla 

attraktiva paketerbjudanden, möjlighet att sprida ryktet om hennes verksamhet och på så sätt 

även få möjlighet att öka sin beläggning. Något som dock begränsar samarbetena något är 

avstånden. Det blir naturligt att Lena samarbetar med de verksamheter som ligger på hennes 

sida om E6:an.  

 

3.4 Kvinnaböske krog och hotell/Åkagårdens golfkrog 

Kvinnaböske krog och hotell är en mindre verksamhet bestående av en restaurang och sex 

rum. Verksamheten är framförallt öppen under sommaren samt under traditionella högtider 

såsom julbord och gåsamiddagar, men kan även hålla öppet enligt överenskommelse. 

Verksamhetschefen David Hallinger driver även Åkagårdens golfkrog som är öppen året runt 

och framförallt erbjuder luncher. Tack vare att David både driver ett eget hotell och en egen 

restaurang samt har nära kontakt med golfklubben så kan han ordna med golfpaket ”Det är ju 

boende, greenfee och mat då i ett paket”. Restaurangen på Kvinnaböske är inriktad mot något 

lyxigare gourmetmat medan golfkrogen serverar enklare mat. 

 

Det är tredje året som David driver Kvinnaböske krog och hotel och andra året som han driver 

golfkrogen. Mat har inte alltid utgjort Davids leverbröd. Efter att ha arbetat som advokat i 

tretton år valde han att satsa fullt ut på maten. De främsta målen som David Hallinger har med 

sina verksamheter är att hela tiden växa, utvecklas och gå framåt, samt att servera bra mat.  

 

För David innebär samarbeten att man tillsammans skapar nätverk och hittar lösningar som 

gynnar båda parter. För honom är det självklart att även konkurrenter kan samarbeta, ” man 

kan ha olika inriktningar så att man fångar upp varandras kunder. Det fungerar otroligt bra 

här på Bjäre. Det finns ett tänkande här, och sen finns det stor publik att ta hand om så att om 

alla gör sitt bästa i ett samarbete så gynnar det alla.” Enligt David är det inte bara fördelar 

med att dela på kunderna utan även hjälpas åt när det handlar om kunskapsutbyte. Till 

exempel så berättar han att det finns en golfklubb ett par kilometer bort. De har inte riktigt 

samma kundgrupp men kan ändå hjälpa varandra.   
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”Han har ju hållit på med detta i nitton år. Jag får ju massa, ja han säger - varför 

ska du göra alla misstag som jag har gjort i alla år? Det är roligt, det finns, allra 

flesta restauranger tänker faktiskt så här, ja merparten i alla fall. Så det tycker jag 

är ett bra samarbete. Vi har konkurrenter på ett positivt sätt.” 

 

David berättar vidare att han ingår i ett par olika typer av samarbeten. Dels de som han kallar 

mer informella samarbeten som sker mellan olika verksamheter, där utbytet främst är 

kontakter och information och dels så är det samarbetet med Destination Hallandsåsen. 

Davids uppfattning är att nätverket Destination Hallandsåsen främst syftar till att alla parter 

inom det ska försöka hitta gemensamma lösningar. Såsom olika paketerbjudanden.  

 

Framförallt valde David Hallinger att gå med i samarbetet Destination Hallandsåsen därför att 

han känner många som är med och på så sätt har fått bra information om hur det fungerar. 

Ytterligare anledning är att kostnaden är relativt låg och att det skapats en gemensam 

marknadsföring. Han berättar för oss att det bland annat kommer ut gemensamma tidningar 

och broschyrer. David förklarar att det inte var han som tog kontakt med Destination 

Hallandsåsen utan att det var en av styrelseledamöterna som frågade om han ville vara med. 

Vad David hoppas uppnå genom att gå med i samarbetet är att öka antalet kunder och att hitta 

samarbetspartners som han och hans verksamheter kan ha nytta av. Han menar också på att 

man inom ett samarbete lättare kan ta hand om kunder som kommer till destinationen;  

 

”Om alla fångar upp kunder och fördela dem. Till exempel om det kanske kommer 

en kund som inte passar just den parten så säger han att jag vet vem som kanske kan 

göra detta för dig, det är ju en marknadsföringskanal också då.” 

 

Vad som kan hindra samarbetet Destination Hallandsåsen från att ytterligare utvecklas tror 

David hänger mycket på tiden och folks varierande kunskap i hur man som medlem inom 

nätverket organiserar samarbeten. Själv är inte David så engagerad i samarbetet som han 

skulle vilja eller ”borde” vara och säger att det framförallt är tiden som inte räcker till. Han 

tror vidare att en möjlig lösning eller bit på väg för att kunna utöka samarbetet är att ha fler 

möten där alla kan träffas och bli påminda om vilka möjligheter som faktiskt finns. Han 

poängterar återigen att det trots allt är upp till de enskilda företagen att själva skapa paket och 

gemensamma erbjudanden.  
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3.5 Solbackens våffelbruk 

Våffelbruket beläget någon kilometer ovanför Båstad är ett familjeföretag med härkomst från 

1907. Våffelbruket består av ett litet pittoreskt kafé där kunden kan inhandla sin våffla med 

sylt efter smak. Bruket är öppet mellan maj och augusti och vänder sig till alla som är sugna 

på en fika ute i naturen. I området runt kaféet finns det små inbjudande stigar och terrasser 

med utsikt över Båstad. Våffelbruket betraktas i dag som ett utflyktsmål och är det enda i sitt 

slag som finns kvar i området. 

 

Affärsidén var det Thomas Petterssons morfar som kom på. Thomas tog över våffelbruket 

efter sin mor 1976. Idag driver han det tillsammans med sina söner och sin brorsdotter. Under 

högsäsong har Våffelbruket behov av fyra anställda. Genom att ta över Våffelbruket och driva 

det vidare menar Thomas att han har uppfyllt sina mål.  

 

Även om Thomas skulle ha möjlighet att utveckla Våffelbruket skulle han inte vilja det. ”Jag 

skulle nog inte vilja utvidga detta även om jag hade framtiden framför mig därför att kaféet är 

ju byggt som ett litet utflyktsmål. Skulle jag så att säga öka gästtillströmningen då skulle den 

iden och den charmen försvinna.” Våffelbruket är ett småskaligt kafé var personalen 

koncentrerar sig på att grädda våfflor. Thomas Pettersson menar att det är viktigt att det finns 

rörelser som kan erbjuda kunderna det som han inte har.  

 

”För jag ser ju inte andra kaféer och andra rörelser här som någon konkurrens 

utan det är snarare ett komplement. Jag uttryckte ibland som sagt att, ju större 

kakan är ju fler är det som delar den. Ju fler kaféer vi har här ju fler kommer hit 

ju. Jag menar hade jag varit ensam kafé här på Bjäre så hade väl det kanske inte 

varit så många som hade åkt hit för att gå på kafé.” 

 

För att kunna locka turister menar han att det krävs samarbete mellan en variation av 

företagare som tillsammans kan skapa ett komplett utbud.  

 

”Många har ju sina, alltså dom som fixar övernattningar, dom har ju inte hela 

konceptet med restaurang och kaféer och upplevelser. Utan en del har 

övernattningar kanske på lantgård med den miljön och men ska man bo där ett par 

dar eller en vecka så vill man kanske också se något annat och då är jag ju ett 

komplement för dom. Därför är det ju viktigt att man har ett samarbete med alla.” 

 

För ett par år sedan samarbetade exempelvis våffelbruket ett nätverk tillsammans med Märta 

Måås-Fjetterströms väveri. ”Dom tar ju emot bussar och dom vill ju att dom sedan kan gå 
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vidare på kaffe för att sedan gå på nästa.” Detta var ett litet, spontant nätverk skapat mellan 

de både aktörerna. 

  

Thomas Pettersson har varit medlem i Destination Hallandsåsen sedan det startades och har 

precis blivit suppleant i styrelsen. Han beskriver hur organisationen har uppkommit för att 

främja nätverksskapande mellan aktörerna inom destinationen. Thomas berättar att det finns 

flera planer inom Destination Hallandsåsen såsom att exempelvis starta en matmässa men att 

medlemmarna inte riktigt har kommit så långt än. Tanken är att verksamheter med liknande 

verksamheter såsom exempelvis mat ska bilda mindre nätverk, samordna sina produkter i 

form av event för att få ut dem på marknaden. Thomas har svårt att se hur han ska kunna bidra 

med något i ett samarbete kring en matmässa då han menar att det inte ligger riktigt inom hans 

område, våfflor. Men han vill gärna samarbeta i mindre nätverk för att kunna erbjuda ett 

komplett urval för turisten. Han menar fortsatt att alla medlemmar inom nätverket gått med i 

hänseende att samarbeta och ser därför inte att det finns något som skulle kunna hindra dess 

framfart. 

 

”Alla är ju med av egentligen samma skäl, att kunna, samarbete ger ju en 

utveckling, nya möjligheter och därför finns det ju inget skäl att tro att det här 

skulle hindra den här utvecklingen.” 

 

Thomas Pettersson menar att marknadsföringen är en stor drivkraft till hans medlemskap 

inom Destination Hallandsåsen. Han beskriver fördelen med den gemensamma tidningen och 

hemsidan som medför att turisterna får kunskap om hans verksamhet. Förr skulle Thomas ha 

fått betala stora summor pengar för att nå besökare inom både Skåne och Hallands län men i 

dag kan han nå dem genom en organisation.  

 

När Thomas valde att bli medlem inom Destination Hallandsåsen hade han stora 

förväntningar på att det skulle finnas fler som ville ta tillvara på åsens natur- och kulturvärden 

och göra något ”vettigt” av dem. Thomas visar ett stort engagemang för att vilja visa upp den 

skånska naturen. Han tror att det finns en otrolig potential till att göra Hallandsåsen till en 

destination. I dag färdas många över åsen för att besöka de småländska skogarna, en natur 

som han gärna vill få dem till att stanna och uppleva redan på åsen.     
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Båstadturismförening ser Thomas även det som ett viktigt nätverk. Denna organisation har 

funnits sedan 30 –talet och är en utveckling av badbolaget som bildades i mitten av 1800 –

talet. Thomas menar att detta är en organisation med lång erfarenhet var allting fungerar.  

 

”Både med marknadsföring, med den service man har med turistinformation, 

uthyrning alltså avgår det allt ifrån rum till, alltså prívatrum hotellrum, pensionat 

och golfpaket och verksamheten på tennisstadion. Och då är det ju inte bara 

tennis utan det är ju så mycket annat med diggiloo och..” 

 

Thomas gick med i de båda nätverken av samma skäl nämligen att marknadsföra sin 

verksamhet. Skillnaden mellan dem är var gränserna går för vilka som får lov att vara med. 

Båstadturismförenings arbete sker inom kommunen medan Destination Hallandsåsen sker 

inom fyra kommuner tillhörande två olika län. Thomas anser att organisationen Destination 

Hallandsåsen till skillnad från Båstadtursimförening är ny och fortfarande håller på att 

utvecklas. Vilket även syns på många av de verksamheter som är medlemmar inom 

organisationen. Företagen på Bjäre tillhörande Båstadturismförening har länge tjänstgjort 

turisterna medan många av företagen inom Destination Hallandsåsen är nyare och mindre 

erfarna inom branschen. Thomas tror att det till en början kan vara svårt för aktörerna inom 

Destination Hallandsåsen att nå framgång.  

 

Thomas Pettersson som etablerad aktör med mindre ambitioner på att utvecklas tror inte att 

hans verksamhet har någon direkt vinst av att ingå i Destination Hallandsåsen. Däremot 

tycker Thomas att det är ett intressant projekt som framförallt kan hjälpa verksamheterna uppe 

på åsen. Hans förhoppningar är att medlemmarna inom Destination Hallandsåsen ska värna 

om de naturtillgångar som finns genom att inte låta åsen exploateras alltför mycket. Från 

början var Båstad ett litet pittoreskt samhälle med mycket fina natur- och kulturtillgångar men 

han ser risker med att turismföreningen har hållit sig passiv och låtit stora naturtillgångar 

ersättas av exempelvis golfbanor. Han förstår att organisationen vill gynna aktiviteter som 

lockar turister men belyser samtidigt vikten av att bevara naturen. 

 

3.6 Ängarnas ranch 

Vid foten av Hallandsåsen, ett par mil in från havet bedrivs sedan snart två år hästaktiviteter 

av skiftande slag. Framförallt erbjuds besökaren westerninriktad turridning men även prova 

på ridning och vanlig lektionsverksamhet. Tjejen som driver verksamheten, Evalena Åberg, 



27 

arrenderade verksamheten förra året men står sedan förra hösten på egna ben. Hon driver 

verksamheten själv sånär som på lite hjälp från nära och kära. Framtidsplanerna är att så 

småningom utöka till att även kunna erbjuda boende, arrangemang av fester, konferenser och 

dylikt. Allt westerninspirerat och i samband med hästarna. På gården finns för närvarande 

tretton hästar varav sju aktivt används i turridningsverksamheten, men ”Men kommer det in 

fler hästar så kan jag ta fler.”  

 

För Evalena innebär samarbete oerhört mycket, ”utan samarbete hade jag inte varit där jag 

är idag.” Hon berättar för oss att när hon flyttade ner till Hallandsåsen från Skara, fick hon 

kontakt med en man vid namn Jerry. Han hade tidigare bedrivit turridning i området och 

började fundera på att avveckla den verksamheten. Det var inte bara goda råd utan Evalena 

fick även överta ett par av hans hästar, redan inskolade och klara att tas med i 

turridningsverksamheten. Vidare förklarar Evalena att samarbete för henne mycket innebär att 

utbyta och knyta kontakter. Hon berättar om olika samarbeten hon har med bland annat 

rodelbanan. Då rider man dit, åker rodel och sedan rider man tillbaka. På sina en- och 

tvådagars turer samarbetar hon med Vallåsens värdshus där gästerna äter och övernattar.  

 

”Det lockar ju kunder till dem också på det sättet. Vi visar upp deras ställen och 

deras verksamhet och sådär. Så att det, nej det betyder jättemycket verkligen. Det 

hade inte varit lika lätt själv.” 

 

Evalena anser att den största skillnaden mellan olika parter i samarbetet är beroende av hur 

engagerade och positiva de andra är till att själva utveckla sina egna verksamheter. ”…dem 

som själva har massa idéer om att utveckla sin egen verksamhet då är det ju lättare, lättare 

att komma på massa saker som kan hjälpa båda liksom.” För Evalenas del anser hon inte att 

hon har möjlighet att samarbeta med alla inom Destination Hallandåsen på grund av hennes 

typ av verksamhet. ”Sen är det ju många ställen som är för långt bort för att jag ska kunna 

rida till dem och kunna ha något sådant samarbete då. Utan det är ju dem som är närmast 

här då som vi mest samarbetar med. ” För övrigt anser hon att samarbetet med Destination 

Hallandåsen är bra. Främst gillar hon broschyren som alla är med och skapar tillsammans och 

den saken att samarbetet sträcker sig in i Skåne, det ger samarbetet större vidd och man kan 

lättare sprida reklamen. Så med de företag som ligger för långt ifrån för att hon ska kunna 

skapa nära samarbeten kan de i alla fall ha reklamutbyte och annonsera om varandra.  
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Evalena berättar att de två viktigaste anledningarna till att hon valde att gå med i nätverket var 

att kunna knyta kontakter lära känna andra som sysslar med turism samt att få ut sin reklam så 

att man syns, märks och hörs. Hennes framtida förhoppningar med samarbetet är att kunna 

utveckla sin verksamhet med hjälp av samarbeten med andra aktörer inom Destination 

Hallandsåsen. De planer som ligger närmast i tiden är att utveckla sin en- och tvådagarsturer. 

Evalena kom i kontakt med Destination Hallandsåsen genom rekommendationer från olika 

håll, från bekanta som tipsade henne om nyttan med att vara med. Det enda hindret hon ser 

med att kunna utöka och utveckla samarbetet inom Destination Hallandsåsen är just avståndet 

för övrigt se hon bara fördelar med samarbete.  

 

”Ja det är ju avstånd då framförallt. Att det är ju svårt för mig att samarbeta med 

någon som är nere i Ängelholm. Annars ser jag inte det, samarbete är aldrig något 

hinder tycker jag. Nej det är framförallt avståndet som kan bli svårt om man ska få 

någonting som kan bli nått.” 

 

Vidare berättar Evalena att hon är väldigt ny i nätverket, hon gick bara med någon gång i 

februari eller mars i år vilket gör att hon ännu inte känner sig så aktiv i samarbetet, ”jag vill se 

lite mer, få lite ordning på mitt egna innan jag känner att jag har tid att hjälpa till för själva 

dom. Men sen är det klart att man är ju med och betalar och det hjälper ju. Man gör ju det 

man kan.” Att komma in som ny medlem i ett redan etablerat samarbete tyckte inte Evalena 

var några problem.  

 

3.7 Sammanfattning av empiri 

3.7.1 Att vara småföretagare 

Flera av våra respondenter menar att en stor anledning till att de är småföretagare är att de får 

möjlighet att styra över sin egen tid. Lena Bengtsson samarbetar med andra småföretag för att 

kunna utveckla sin verksamhet. Målet med utvecklingen är att hon någon dag ska få möjlighet 

till att stanna hemma och på så sätt kunna påverka sin egen arbetssituation. Linda Johansson 

anser att det är en fördel att driva ett litet företag i anslutning till hemmet. Hon behöver inte 

alltid stå i butiken utan kan gå dit då det kommer kunder. På så vis kan hon både vara 

tillgänglig för familjen och för kunderna. Linda anser att det är viktigt att kunna ge kunden 

god service i form av exempelvis goda öppettider.  
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Något annat som återkommer under våra möten med småföretagarna är den stolthet som de 

såväl utstrålar som återberättar om sin verksamhet. David Hallinger är en driven 

småföretagare som vill fortsätta att utvecklas. Han vill kunna vara stolt över det som han gör 

det vill säga han vill vara duktig på att servera bra mat till sina kunder.  

 

Ett led i att vara stolt över sin verksamhet verkar även bestå av att kunna ta tillvara på de 

kultur- och naturvärden som finns inom destinationen. Thomas Pettersson vill få kontakt med 

andra företag som även de värnar om de kultur- och naturvärden som finns i området. Han vill 

kunna finna en lösning på hur kultur- och naturvärdena ska kunna synliggöras för kunden utan 

att de förstörs. I dag är Bjärehalvön en utvecklad turistmagnet men Thomas förhoppning är att 

kunna bidra till att turisterna även sprids till andra verksamheter inom Destination 

Hallandsåsen. Även Linda Johansson poängterar en vilja av att på ett hållbart sätt kunna 

förmedla landsbygden, ge kunden möjlighet att uppleva den. I dag ser hon det som ett 

problem med att stadskärnorna är fyllda av verksamheter. Hon hade gärna sett att de spred sig 

till landet och att de överfyllda stadskärnorna på så sätt avlastades.  

 

Småföretagarna vill utvecklas och kunna vara stolta över sina verksamheter men de vill trots 

detta förbli småskaliga. Thomas Pettersson anser att han redan har uppnått de mål han haft för 

avsikt att uppnå med sin verksamhet nämligen att ta över våffelbruket från sin far och driva 

det vidare. Skulle han utvidga verksamheten, skulle den småskalighet och charm som kaféet 

bygger på komma till att försvinna. Thomas verksamhet är koncentrerad kring att tillverka 

våfflor som kunderna kan njuta av i en gemytlig miljö. 

 

3.7.1 Att samarbeta med andra småföretagare 

Att Destination Hallandsås består av många småföretagare ser småföretagarna själva inte som 

någon nackdel utan snarare som en fördel för att turisten ska vilja stanna länge och senare 

även vilja återvända till destinationen. Linda menar att samarbetet leder till ett större utbud av 

produkter och tjänster. Thomas ser inte andra småföretagare inom Destination Hallandsås som 

någon direkt konkurrens utan som något positivt då de erbjuder produkter han själv inte har. 

Genom att det finns ett brett utbud finns det också något turisterna kan tänka sig att besöka. 

Tillsammans kan de erbjuda kunden en variation av aktiviteter och på så vis få dem att stanna 

inom området. David Hallinger anser att det på Bjärehalvön finns en tillräckligt stor publik för 

att även konkurrenter ska kunna samarbeta med varandra. De olika företagen har olika 
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inriktningar och passar olika typer av kunder. Genom att de har kunskap om varandra kan de 

visa kunden till det företag som kan tillgodose dess behov bäst. Att samarbeta ser Linda som 

en förutsättning för att kunna utveckla sin verksamhet och förmedla dess existens till 

kunderna. Hon tror att nätverket eftersträvar att kunna visa upp en variation av företag för 

turisten. Själv menar hon att en viktig drivkraft till hennes medlemskap är att tillsammans 

med andra företag kunna erbjuda ett komplett utbud av aktiviteter till kunden. Lena har för 

avsikt att utveckla sin verksamhet med kundens bästa i fokus för att denna ska vilja återvända 

flera gånger. 

 

Ytterliggare ett motiv största delen av småföretagarna berörde under våra samtal med dem var 

olika sorters paketlösningar. David Hallingers vilja är att Destination Hallandsåsen ska bidra 

till att olika företag skapar paketerbjudanden de ska kunna erbjuda kunden. Nätverken hoppas 

David ska bidra till fler kunder och samarbetspartners som han kan skapa paketlösningar 

tillsammans med. Genom att gå med i nätverket Destination Hallandsåsen fick Evalena 

kontakt med fler företag inom området som hon kunde bygga upp sina rutter med hästarna 

kring. På så sätt visar hon upp deras verksamheter och lockar även kunderna till att besöka 

dem. David Hallinger tror att det kan uppstå problem på grund av att företagen är så olika 

varandra. Alla är inte vana vid att paketera gemensamma erbjudanden och känner kanske inte 

till vad det innebär. Har de inte den tid och kunskap som samarbetet kräver kan det utmynna i 

en dålig kvalité. De lovar något som de inte kan hålla.  

 

Att optimera destinationens resurser och utnyttja dem på bästa sätt är ett starkt motiv till att 

småföretagarna inom Destination Hallandsås samarbetar med varandra. Lena Bengtsson 

beskriver hur hon och granngården ibland fördelar kunderna mellan de båda gårdarna för att 

på så sätt kunna ta emot större sällskap än vad de haft möjlighet att göra på egen hand. Många 

av de informella nätverk Lena är en del av startade som personliga kontakter. Gäster i form av 

både privatpersoner och företag samt grannar med olika förmågor har hon valt att ta nytta av i 

sin verksamhet på olika sätt. På samma sätt ämnar hon göra med en del av medlemmarna 

inom Destination Hallandsåsen. Genom att få kunskap om och lära känna varandra kan de i 

framtiden skapa paketlösningar för kunden. Likaså kan de tipsa sina kunder om varandra. Alla 

kunder är inte ute efter samma sak utan vill ha olika boenden och aktivteter. Likaså kan det 

hända att en tidigare kund vill uppleva något nytt eller att ett företag har full beläggning och 

därav inte möjlighet till att ta emot kunden. Lena Bengtsson menar att en förutsättning för 
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samarbetet är att alla inom det står för sin verksamhet och ser till så att helhetsintrycket av 

destinationen blir bra. 

 

Största delen av våra respondenter menar att de genom Destination Hallandsås 

marknadsföring blir synliga för turisten. Linda beskriver även hur Destination Hallandsåsen 

visar upp sina medlemmar i en gemensam tidning. Vilken distribueras på lämpliga platser av 

medlemmarna själva. Tidningen ger turister kännedom om lokala företag och presenterar en 

lämplig rutt som de kan köra mellan dem. Destination Hallandsåsen beskriver hon som ett 

enkelt och billigt sätt att marknadsföra sig på. Inom det lilla företag Linda driver finns det inte 

pengar till dyra annonser. Anledningen till att Thomas valde att bli medlem i Destination 

Hallandsåsen var marknadsföringen. Genom att destinationen består av ett samarbete mellan 

företag i fyra olika kommuner får marknadsföringen en större räckvidd. Utan samarbetet 

skulle han vara tvungen att bli medlem i två organisationer både den skånska och Halländska 

för att uppnå samma resultat. Vilket skulle kosta mer pengar. Likaså beskriver Linda 

fördelarna med samarbetet Öppna sinnen på landet verksamhet i form av event var olika 

företag kan gå samman för att visa upp sig och sina produkter tillsammans. Företagen delar på 

kostnaderna för eventet likaså som att de delar på intäkterna som uppkommit från uttagna 

entréavgifter.  

 

Vi har uppmärksammat att en stor anledning till att samarbeta inom Destination Hallandsås är 

informationsutbyte. David ingår både i lite mer informella samarbeten och ett mer formellt 

sådant i form av Destination Hallandsåsen. De informella samarbetena menar han främst 

genererar kontakter och informationsutbyte. Främsta fördelen David ser med samarbeten är 

att alla parter kan gå samman och utbyta kunskap som kan generera bra lösningar på 

befintliga problem. Han har fått information av en likasinnad småföretagare som gjort att han 

sluppit begå de misstag som den likasinnade redan begått. Även Linda Johansson beskriver 

sitt medlemskap i ett nätverk som en möjlighet till att diskutera företagssamhet och de 

problem som hennes verksamhet kan möta. På så sätt kan hennes verksamhets kvalité 

förbättras. Likaså beskriver Lena hur hon samarbetar med en granngård för att ha någon att 

bolla idéer och dela resurser med. Genom att vara flera med olika perspektiv på saker och ting 

kan hon, granngården och deras gemensamma mentorer tillsammans komma med bättre 

lösningar. Ofta har de mycket idéer men det svåra ligger i att ta fram dem som är bra. Evalena 

Åberg menar att hennes verksamhets existens inte vore möjlig utan samarbete. Hon har 

genom samarbetet med Jerry fått ta del av såväl resurser i form av hästar som av information. 
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För att samarbetena ska vara framgångsrikt menar Evalena Åberg att parten man ska 

samarbeta med måste ha en vilja till att utvecklas och komma med idéer. Det blir då lättare att 

hitta gemensamma lösningar. 

 

Vi har uppmärksammat att nätverket Destination Hallandsås utmynnat i många informella 

kontakter företagare emellan. Informella samarbeten som både utmynnat i informationsutbyte 

och social integration. David förklarar motivet till hans medlemskap inom Destination 

Hallandsåsen som en social företeelse. Han känner många inom nätverket som har bidragit 

med information om dess existens och det är utifrån det som han valt att gå med. Likaså 

beskriver Lena Bengtsson att granngården fyller en del av hennes sociala behov. Hon ser dem 

som arbetskamrater. 

 

Medlemmarna inom Destination Hallandsåsen tar upp en rad olika krafter som drivit dem till 

att samarbeta. De småföretagarna pratar mycket om marknadsföring men även en del om 

utbyte av kontakter och idéer. Materialet ska vi fortsatt använda oss av i vår analys. 
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4. Samarbete mellan småföretagare 

 I följande kapitel ska vi beskriva och analysera vad som driver småföretagare till att  

samarbeta. Varje avsnitt börjar med en teoretisk sammanfattning som har utgjort verktyg för 

den efterföljande analysen av vårt empiriska material.  

4.1 Småföretag 

Motiven till att starta småföretag är främst att ägarna vill vara självständiga och slippa att bli 

kontrollerade av en arbetsgivare (Getz & Carlsen, 2005, s. 242-246; NUTEK, 1994, s. 77). 

Många småföretag har inte för avsikt att växa. Detta beror på att många småföretag ofta är 

familjeföretag som bara har för avsikt att förbättra familjens levnadsstandard (Getz & Carlsen, 

2005, s. 239; Landström, 1999, s. 95). Småföretagarna har inget behov av att tjäna så mycket 

pengar som möjligt utan nöjer sig med att skapa en vinst som täcker deras försörjning samt 

skapar självständighet och oberoende (Brulin & Nilsson, 1997 s.7; NUTEK, 1994, s. 25). 

Småföretag vill främst uttrycka sin identitet och främja sin region. De väljer ofta att hålla sina 

verksamheter små för att de ska upplevas som så autentiska som möjligt (Getz & Carlsen, 

2005, s. 239). Kvalité värderas högre än kvantitet (Ateljevic & Doorne, 2000, s. 384-385). 

Likaså är det ofta komplext och resurskrävande för de mindre företagen att växa. 

Småföretagen har svårt för att klara av att konkurrera med de stora företagen och dess 

förhandlingskraft. För att göra detta krävs det stora resurser i form av ett större kapitalbehov. 

Småföretagaren har inga stora summor pengar själva utan behöver då låna eller ta in fler ägare 

vilket skulle minska deras kontroll över verksamheten (NUTEK, 1994, s. 25). Småföretag har 

på så vis ett stort behov av att samverka med varandra då de ofta saknar resurser inom 

centrala områden. Småföretag har svårt för att ha en tillräcklig bredd och mångfald på sin 

kunskap och sina resurser för att kunna utvecklas. Går de däremot samman kan de 

komplettera varandras resurser och på så sätt utveckla sina tjänsteerbjudanden (Gottfridsson, 

2001, s. 12).  

 

Vår tolkning av ovanstående är att främsta motivet till att starta ett företag är att ägaren som 

person vill slippa bli kontrollerad av en arbetsgivare. De vill vara självständiga och 

oberoende. Linda Johansson initiativtagare till Bergmansgården har relativt nyligen lämnat 

sina jobb för att vara småföretagare på heltid och Lena Bengtsson som driver Bingsgärde gård 

har för avsikt att göra så inom den närmsta framtiden. De båda småföretagarna poängterar 

friheten med att vara egen företagare. Linda menar att hon kan röra sig fritt i hemmet vilket 
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möjliggör det för henne att kombinera sitt arbete och sin mammaroll. Lena Bengtsson på 

Bingsgärde gård menar likaså hon att ett eget företag ger henne möjlighet att bestämma vad 

hon ska göra med sin egen tid. Hennes mål med verksamheten är att den en dag ska bli så 

lönsam så att hon och hennes man kan försörja sig genom den och på så sätt slippa sina 

nuvarande arbeten. De vill såsom Getz och Carlsen (2005, s. 239, 242-246) menar slippa att 

bli kontrollerade av en arbetgivare och förbättra familjens levnadsstandard. Att starta eget 

grundar sig dock ofta på ett intresse av att visa upp landsbygden, en traditionell 

caféverksamhet eller liknande. Linda Johansson som driver Bergmansgården berättar om sin 

vision om att sprida kunskap om landsbygden. Linda Johansson menar att hon vill kunna 

förmedla landsbygden till besökarna. Likaså diskuterar hon hur ”packade” städerna blivit av 

alla företag som hopas där i förhållande till det mindre exploaterade landet. Genom att fler 

företag flyttar ut på landet skulle inte bara staden bli mindre belastad av besökare utan även 

landsbygden och dess verksamheter gynnade av den större tillströmningen. Thomas 

Pettersson berättar att hans avsikt inte är att verksamheten ska växa och bli större än vad den i 

dag är. Hans affärsidé bygger på småskalighet, om verksamheten skulle utvidgas skulle idén 

med våffelbruket och dess charm försvinna. Även detta stämmer in på Getz och Carlsens 

(2005, sid. 239) beskrivning av en småföretagare, de vill värna om det autentiska. För att 

kunna starta ett eget företag krävs det dock pengar och kunskap. Det är en komplex och 

resurskrävande marknad som kräver en bredd och mångfald av kunskap. Lösningen på detta 

kan vara att de olika företagen samarbetar med varandra. David Hallinger beskriver hur en 

ägare till en närliggande golfkrog hjälpt honom med tips om hur han kan utveckla sin 

verksamhet. Syftet är att David ska slippa göra de misstag som den äldre ägaren redan gjort. 

Genom samarbeten med varandra får småföretagaren möjlighet att utöka sin kapacitet. Lena 

Bengtsson på Bingsgärde gård beskriver hur hon och granngården tillsammans kan erbjuda 

fler bäddar än vad de kan var för sig vilket möjliggör det för dem att ta emot större sällskap. 

Trots att småföretagarna vill förbli småskaliga skapar de genom samarbete ändå möjligheter 

till att ta emot större sällskap.    

 

4.2 Samarbete 

4.2.1 Vad innebär det att samarbeta? 

Ett sätt som småföretag kan samarbeta genom är att skapa nätverk. Nätverk består av 

relationer mellan aktörer vilka har en mycket central roll inom destinationer (Nordin, 2007, s. 
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221).  För att det ska skapas relationer krävs det minst två aktörer som har möjlighet att 

upprätta någon typ av kontakt. Då det uppstår många och komplexa relationer uppstår nätverk 

(Grängsjö, 2001, s. 42). Olika aktörer kan välja att samarbeta på grund av dess strukturella 

likheter, att de ingår i samma kategori såsom att de exempelvis delar samma klasstillhörighet 

eller på grund av att de har en personlig kontakt till varandra (Lynch & Tinsley, 2001, s. 368). 

Nätverk skiljer sig åt beroende på vad som står i fokus. Nätverk inom turistbranschen kan 

identifieras genom att de är informella och föränderliga. Ofta är de processer som skapas när 

det finns ett behov av att lösa ett problem och löses upp igen när problemet är löst (Grängsjö, 

2001, s. 42).  Samarbeten finns i en mängd olika former, de kan vara lösa eller formella. Den 

mest informella och lättanvända samarbetsformen mellan turistorganisationer är ”Informall 

affiliation”. Turistorganisationen stödjer företaget genom att dela information med och mellan 

det och andra företag (Krakover & Wang, 2007, s. 126-127, 131-132). Ofta förekommer 

”Informall affiliation” mellan småföretag med personliga kontakter. Denna typ av samarbete 

är det minst utvecklade och implementerade inom turistbranschen. Mest formellt är, ”Joint 

venture” samarbetet, vilket är desto mer utvecklat och implementerat inom branschen. Joint 

venture innebär att två eller flera parter samarbetar om ett projekt som är separerat från den 

ordinarie verksamheten (ibid).  

 

Destination Hallandsåsen fungerar i dag som en egen ekonomisk förening med fristående 

aktiviteter, främst i form av marknadsföring. Småföretagare inom Destination Hallandsåsen 

samarbetar för att de är placerade inom ett geografiskt avgränsat område och riktar sig till en 

gemensam målgrupp. Nätverket Destination Hallandsåsen är formellt med uttalade regler och 

mål. Det startades av Region Halland som ett separat projekt från den ordinarie verksamheten 

för såväl organisationen som småföretagarna. Destination Hallandsås har fått en central roll 

för såväl destinationens som småföretagarnas enskilda verksamheters utveckling. På ett 

formellt plan samarbetar medlemmarna med varandra genom att träffas på möten och 

distribuera gemensam marknadsföring i syfte att främja den gemensamma destinationen.  

 

Destination Hallandsåsen är ett formellt nätverk som enligt vår uppfattning är ett verktyg för 

att småföretagare ska få möjlighet till att lära känna varandra och upprätta informella nätverk. 

Det är de informella samarbetena med kunskaps- och informationsutbyte mellan parterna som 

underlättar för företagen att tillfredställa turisternas behov. Ett exempel på detta är att 

småföretagarna som har kännedom om varandras verksamheter kan slussa en turist till den 

verksamhet som kan uppfylla dennes förväntningar på bästa sätt. Vi ser främst att det är de 
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informella samarbetena som gynnar de enskilda företagen när det handlar om att lösa problem 

som är nära knutna till verksamheten. Till exempel att två företag kan slå ihop sina 

verksamheter för att kunna ta emot fler besökare än vad de kan var för sig.  

 

Enligt Grängsjö (2001, s. 42) är många samarbeten inom turistbranschen informella och 

förändliga vilket är motsägande mot Krakover och Wangs (2007, s. 126-127, 131-132) teori 

om att de mest informella och lättanvända samarbetet, ”Informall affiliation” är mindre 

utvecklat och implementerat inom branschen. Teorin säger dock även att ”informall 

affiliation” är vanligast mellan småföretag med personliga kontakter.  

 

Vårt empiriska material visar på att de enligt forskarna mer lättanvända informella samarbeten 

är mer vanliga bland småföretag än vad formella sådana är. Företagen inom Destination 

Hallandsåsen har uttryckt en tacksamhet för att vara en del i nätverket. De gör det som 

förväntas av dem men verkar lägga en större del av sin tid på de informella samarbetena. Som 

ett resultat av att vi träffat och samtalat med småföretagarna i dess kontext har vi sett att de 

informella samarbetena är vanligare och upptar mer av småföretagarnas tid. Vi tycker oss 

kunna urskilja ett utvecklingsmönster av att småföretagare genom formella samarbeten får 

möjlighet att skapa informella samarbeten som efter en tid leder till en större grad av 

formalitet. 

 

Vi tror att anledningen till att forskarna anser att det formella samarbetet ”Joint venture” är 

mer vanligt kan bero på vilket perspektiv man använt vid efterforskningarna. Ur 

organisationens perspektiv består säkerligen en stor del av samarbetena av mycket formella 

möten mellan de olika medlemmarna. En organisation har oftast ett uttalat syfte med 

samarbetet, arbetar efter redan fastställda rutiner och nästan ingenting sker på impuls. Om 

man istället, som vi, har tittat på fenomenet samarbete ut småföretagarnas perspektiv kan vi 

tydligt se att arbetet med de formella samarbetena inte utgör alls lika stor del av deras tid 

såsom de informella samarbetena gör. Vi tror dock att organisationernas formella samarbeten 

såsom Destination Hallandsåsen kan utgöra en grund för småföretagarnas mer informella 

samarbeten. Många av våra respondenter beskriver att de genom att ingå i Destination 

Hallandsåsen fått kontakt med andra aktörer som de sedan kan skapa mer informella 

samarbeten med. Dessa informella samarbeten kan sedan komma till ett stadium där de 

implementeras i det formella samarbetet som drivs av organisationen. Exempel på detta är det 

informella samarbetet mellan Bingsgärde gård ”Gårdskampen” och fler aktörer som kommit 
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att bli ett bokningsbart paket på ”Destination Hallandsåsens” hemsida. Med andra ord vill vi 

påpeka att det är vanligt med informella samarbeten som oftast utvecklas till mer formella 

samarbeten. Och likaså vill vi påstå att graden av formalitet kan bero på nätverkets mognad. 

Ett av de huvudsakliga syftena småföretagen nämner med att skapa nätverk är att dela 

kunskap, kunder och bli mer flexibla. Genom att samarbeta med varandra ska de kunna ta del 

av varandras resurser och på så sätt kunna anpassa sina verksamheter utifrån olika 

målgruppers behov. Detta sker ofta mer informellt mellan företag med personliga kontakter i 

form av ”Informall affiliation”.  

 

4.2.2 Hur kan företag samarbeta? 

Två vanligt förekommande typer av samarbeten i litteratur är ”coordination” och 

”collaboration”. ”Coordination” innebär att parterna i ett samarbete upprättar gemensamma 

beslutsregler att handla efter inom sitt gemensamma marknadsområde. Detta samarbete 

upprättas ofta mellan parter med liknande verksamheter. Parterna har egna syften som de 

anpassar till de andra parternas syften. De delar så lite personal och aktiviteter som möjligt 

men har till syfte att lösa gemensamma problem. Sådana problem kan till exempel vara hur de 

ska utforma programmet för en gemensam marknad eller ett event för att på bästa sätt nå fram 

till de gemensamma kunderna (Krakover & Wang, 2007, s. 127-128, 131-133). 

 

”Collaboration” beskrivs som en mer långsiktig och interaktiv process var parterna inom ett 

marknadsområde går samman gällande vissa funktioner såsom exempelvis marknadsföring. 

Samarbetet innefattar ofta marknadsföringsstrategier och parterna har gemensamma motiv. 

Syftet med att tillsammans exempelvis planera och lösa problem går ofta ut på att stärka 

marknadsområdets erbjudanden (Krakover & Wang, 2007, s. 127-128, 131-133). 

”Collaboration” beskrivs som ett mer formellt samarbete med mer återkommande fysisk 

integration mellan parterna än ”Coordination” . Alla drar individuella förmåner ur samarbetet. 

Företagen arbetar inte isolerat från varandra men behåller ändå sin självständighet (Krakover 

& Wang, 2007, s. 127-128, 131-133).  

 

Strategiska allianser beskrivs som mer formella arrangemang mellan företag inom en 

destination än vad ”coordination” och ”collaboration” beskrivs som. Allianser kretsar mer 

runt företagens administrativa funktioner och har till syfte att bredda dess resurser. En 

komplett turistprodukt var de olika delarna ägs och drivs av olika ägare kan beskrivas som en 
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strategisk allians. Allianserna kan vara såväl horisontella som vertikala. De horisontella 

allianserna innebär att företag med liknande verksamhet går samman och försöker maximera 

sin kapacitet genom att dela resurser (Krakover & Wang, 2007, s. 128-129, 133). Vertikala 

allianser innebär att företag med kompletterande verksamheter såsom exempelvis ett hotell, 

en restaurang och ett äventyrsbolag går samman för att skapa en komplett upplevelse för 

kunden (Krakover & Wang, 2007, s. 128-129, 133).  

 

Vår tolkning av coordination är att det är ett horisontellt samarbete som sker under en 

begränsad period och innebär att småföretagarna behåller sin självständighet. Verksamheter 

av liknande karaktär såsom exempelvis lokala matproducenter kan gå samman i ett 

gemensamt event för att nå ut till kunderna såsom exempelvis det Thomas Pettersson 

beskriver att det har funnits ett intresse av att skapa inom Destination Hallandåsen. Såsom 

Krakover och Wang (2007, s. 127-128, 131-133) beskriver delar småföretagarna inte 

aktiviteter eller personal med varandra men löser problem genom att bli mer tillgängliga och 

utbilda konsumenterna om dess nytta.  

 

Destination Hallandsåsen har även drag av collaboration vilket innebär en mer långsiktig 

process än coodination. Enligt Thomas Pettersson ska Destination Hallandsåsen underlätta för 

företag att skapa egna nätverk. Själva nätverket Destination Hallandsåsen i stort är i dag en 

egen organisation var medlemmarna själva väljer sin grad av engagemang. Det finns inte 

något krav på företagen att de måste anpassa sin verksamhet till varandra. Verksamheten 

accepteras så som den är. Vissa bidrar mer till samarbetet än vad andra gör. Småföretagen 

delar funktionen marknadsföring för att stärka den gemensamma destinationen. 

Marknadsföringen innebär att medlemmarna måste hjälpas åt att distribuera tidningar men 

detta är inget som påverkar de enskilda verksamheterna anmärkningsvärt. Ytterliggare ett 

exempel på ”collaboration” som kan urskiljas inom Destination Hallandsås är det Lena på 

Bingsgärde gård utvecklat tillsammans med en granngård för att de tillsammans ska skapa en 

stark produkt. De har gemensam planering och marknadsföring för att effektivt kunna bemöta 

kundens krav. Bingsgärde gårds verksamhet bedrivs självständigt.  

 

Inom Destination Hallandsås finns det en vilja att skapa en strategisk allians i form av en 

gemensam hemsida. Denna ska ha funktioner som underlättar det för turisten att boka 

kompletta paketerbjudanden. Likaså minskar småföretagarnas administration. Ett exempel på 

en horisontell allians är då Bingsgärde gård driver logiverksamhet tillsammans med sina 
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grannar. Genom att småföretagarna går samman kan de tillsammans ta emot större sällskap 

och därmed öka sin gemensamma kapacitet. Även mellan Åkagårdens golfkrog och en 

närliggande golfrestaurang vilka är verksamma inom samma segment skapas ett horisontellt 

samarbete genom kunskaps- och informationsutbyte. Inom Destination Hallandsåsen har vi 

även kunnat urskilja exempel på vertikala allianser. Exempel på dessa är de olika 

paketerbjudanden som de olika aktörerna har börjat skapa för kunderna. Bland annat har 

Evalena som anordnar turridning gått samman med rodelbanan. Då får gästen först rida, sedan 

åka rodel och slutligen rida tillbaka igen. Likaså har hon under sina flerdagsturer samarbete 

med värdshuset som står för gästernas mat och logi under ritten.  

 

Inom Destination Hallandsåsen har vi funnit flera olika typer av samarbeten. Småföretagarna 

bedriver såväl samarbete i form av ”coordination”, ”collaboration” och strategiska allianser. 

Vi har svårt för att identifiera klart avgränsade exempel på de olika typerna av samarbete. 

Samarbetena som sker inom Destination Hallandsåsen passar mestadels in under flera av de 

olika typerna. Detta tror vi kan bero på att nätverket innefattar småföretagare med informella 

samarbeten. Småföretagarna är beroende av att det kommer turister till destinationen och att 

de kan tillgodose deras behov. Turisterna har olika sorts behov och stannar bara på platsen 

under en temporär period. Vilket innebär att de småföretagarna måste kunna förändra sin 

verksamhet tillfälligt utifrån olika turisters olika behov. Genom olika konstellationer av 

småföretag kan utbudet varieras från dag till dag. I och med att företagen har behov av att 

vara flexibla sker den största delen av samarbetena på ett informellt plan.   

 

Vanligast verkar dock samarbeten i form av collaboration och strategiska allianser vara. 

Förklaringen till detta tror vi kan vara att många av de små företagen vi undersökt är relativt 

nystartade och väljer att fokusera sitt arbete på att utveckla sin egen kärnverksamhet. 

Coordination är enligt vår tolkning ofta fristående aktiviteter såsom exempelvis marknader 

vilka tar mycket tid från den ordinarie verksamheten.  

 

4.2.3 Vad krävs det för att samarbeta? 

Nätverket kräver att alla som medverkar kommunicerar med varandra och arbetar aktivt för 

att dess resurser ska använda så effektivt som möjligt. Ingen av medlemsföretagen har 

fullständig information eller kunskap. Genom att företagen tar del av varandras information 
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kan de tolka och använda denna på nya sätt som kan leda till att de upptäcker och realiserar 

nya affärsmöjligheter (Elbe, 2002, s. 39-40). För att någon ska vilja engagera sig i ett nätverk 

krävs det att denne ska kunna vinna något på att samarbeta såsom att till exempelvis få en 

ökad produktivitet eller dela kunskap. Företagen måste våga offra sig för relationen i form av 

att exempelvis anpassa sin verksamhet så att den fungerar tillsammans med de andra 

aktörernas verksamheter inom nätverket. De måste även vara beredda på att offra tid till att 

lösa oenigheter och på så sätt bygga förtroende för varandra. Förtroende mellan medlemmarna 

i nätverket kan bidra till ett minskat behov av formella möten samt till att beslut fattas enklare 

och snabbare (Elbe, 2002, s. 21-22).  

 

Tack vare samarbetet och kontakterna som skapas genom Destination Hallandsåsen har det 

kunnat utvecklas nya samarbeten mellan olika företag. Nya samarbeten som i många fall har 

lett till nya affärsmöjligheter. Utan samarbetet är det inte många av respondenterna som tror 

att gemensamma erbjudanden hade varit möjligt att skapa i samma utsträckning. Då de är 

placerade över ett stort geografiskt område hade inte småföretagarna tidigare samma kunskap 

och kännedom om varandra som de har i dag. Lena Bengtsson menar att ett motiv till att 

samarbeta är att skapa en komplett produkt vilket även innebär att flera aktörer tillsammans 

skapar turistens upplevelse. Enligt Lena är en förutsättning för att detta ska fungera att alla 

visar en bra kvalité. Det kan finnas en risk med att småföretagare saknar anställda, har fullt 

upp med sin egen verksamhet och inte har tid till samarbete och den utveckling det kan 

medföra. 

 

Linda Johansson på Bergmansgården anser att en förutsättning för ett nätverk är att dess 

medlemmar är engagerade. Destination Hallandsåsen är en ideell ekonomisk förening vilket 

gör att alla är med av fri vilja och själva kan bestämma hur engagerade de vill vara i 

samarbetet. David Hallinger menar att det kan vara positivt att medlemmarna emellanåt 

påminns om de fördelar nätverket bidrar med. I slutändan tror han dock inte att detta räcker, 

var och en måste vilja engagera sig för att nå framgång i samarbetet. Thomas Pettersson anser 

dock inte att detta är något problem inom Destination Hallandsåsen då alla gått med i syfte att 

samarbeta och därmed är inställda på att göra så. De som sitter i styrelsen gör det för att de 

vill och är därför engagerande och drivande. Flera respondenter påpekade att de inte alltid har 

tid att vara så engagerade som de hade velat. De engagerar sig inte alltid så mycket som de 

skulle vilja, vilket beror på att deras egen verksamhet tar så mycket tid. De som då inte vill 

eller har möjlighet att lägga så mycket tid för samarbetet kan istället lägga den på 
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verksamheten eller på sina mer informella mindre samarbeten. I ett så stort samarbete som 

Destination Hallandsåsen kan inte alla vara drivande och lika aktiva.  

 

En förutsättning för att samarbetena ska kunna fungera är att medlemmarna har kunskap om 

varandra och möjlighet att kommunicera. Destination Hallandsåsen möjliggör det för redan 

befintliga medlemmar att träffas. Innan nätverket fanns skedde inte de informella samarbetena 

i lika stor utsträckning. Vi tror att det beror på att småföretagare har svårt för att få tid till att 

åka runt och leta kontakter. De behöver finnas till hand för sin verksamhet och sina kunder. 

Nya medlemmar är dock sådana som måste få kontakt med befintliga medlemmar för att på så 

sätt kunna tas upp som potentiella medlemmar i styrelsen. Detta verkar dock vara något som 

sker naturligt och utifrån redan befintliga medlemmars initiativ. Alla företag är i behov av 

leverantörer och för småföretag underlättar det ofta om de leverantörerna är lokala. Ofta är 

någon leverantör medlem inom Destination Hallandsåsen. För att den potentiella medlemmen 

ska tas upp i styrelsen krävs det att den befintliga medlemmen tar initiativ till att presentera 

nätverket och därefter rekommendera den potentiella medlemmen. Den potentiella 

medlemmen måste i sin tur vara seriös och ha en positiv inställning till samarbetet.    

 

Vår tolkning är att alla medlemmar måste vara beredda på att dela med sig av såväl framgång 

som misstag för att alla tillsammans ska kunna utvecklas och tillsammans visa upp en bra 

kvalitet. En förutsättning för att Destination Hallandsåsen ska generera nya samarbeten är att 

dess medlemmar vill samarbeta och är positiva till att förändras. Alla måste förstå vad 

samarbetet innebär. Alla medlemmar måste kunna lägga ner tid på den egna verksamheten så 

att den håller god kvalité och kan bidra positivt till destinationens helhetsintryck.  

 

Vi tror att det är en stor fördel att ett nätverk med småföretag är relativt stort och informellt. 

Oavsett om småföretagen är engagerade eller oengagerade så finns det alltid en osäkerhet med 

att de ofta saknar anställda. Den egna verksamheten tar mycket av småföretagarnas tid och 

ibland blir det ingen tid över för möten. Att de då är många som delar ansvaret tror vi kan 

vara bra. Likaså tror vi att det kan vara bra att samarbeten hålls relativt informella då många 

av småföretagarna lämnat sina arbeten för att slippa bli kontrollerade.  

 



42 

4.2.4 Samarbete vs konkurrens 

Företag inom en destination är ofta inte bara samarbetspartners utan samtidigt även 

konkurrenter till varandra. Ofta väljer de då att samarbeta kring de funktioner som inte är 

synliga för kunden såsom exempelvis sitt bokningssystem. Dessa är ofta lika mellan de olika 

företagen vilket de kan dra fördel av i form av delade kostnader. Funktioner såsom 

exempelvis hotellrum och personal som däremot är synliga för kunden utgör företagens 

konkurrensstyrkor vilka de bör utforma själva (Krakover & Wang, 2007, s. 128-129, 133).  

Företag inom turistbranschen som samarbetar är ofta små och har liknande verksamheter. 

Företagen menar att det är viktigt att samarbeta för att få så många besökare som möjligt till 

sin destination. Konkurrensen om dem sker när de väl är på plats inom destinationen. Vilket 

innebär att många av aktörerna inom en destination är villiga att skapa gemensamma 

marknadsföringskampanjer till besökare utifrån destinationen men inte inom den. Många 

företag ser främst till att den egna verksamhetens kapacitet optimeras. Vid efterfrågan av fler 

kunder än vad dess kapacitet klarar av är de dock öppna för att erbjuda dem till 

konkurrenterna. De vill alltså främst få så många kunder som möjligt till sin egen verksamhet 

men sedan även till sin destination. Sådana här avtal är ofta informella, sker spontant och är 

beroende av att båda parterna hjälps åt (Krakover & Wang, 2007, s. 134-136)  

 

Inom Destination Hallandsås sker samarbete i form av marknadsföring såsom en gemensam 

tidning och en gemensam hemsida med ett bokningssystem i syfte att göra destinationen 

tillgänglig för turisten. Detta är funktioner som är gemensamma och likadant utformade för 

alla småföretagen. Småföretagen kan dock skilja sig åt genom att skapa olika typer av 

erbjudanden. Av alla de småföretagare vi intervjuade var det ingen som såg konkurrenterna 

som några direkta hot. Istället fick vi uppfattningen om att företagen såg det som positivt med 

många aktörer inom området. De kunde komplettera varandra och hjälpas åt. David Hallinger 

menade på att de andra golfkrogarna som fanns runt om trots allt inte erbjöd precis samma sak 

och var därför inte direkta konkurrenter. Likaså Thomas Pettersson var inne på samma spår 

när han menade på att det inte räckte med ett kafé i området. Ju fler kaféer det finns desto 

större är marknaden och fler kafégäster blir villiga att komma till området. Eftersom 

Solbackens våffelbruk erbjuder ett mycket begränsat sortiment, bara våfflor, tycker han bara 

det är bra med andra kaféer som kan erbjuda andra typer av fikabröd. Flera företagare 

poängterar att för att gästerna ska vilja stanna längre inom destinationen måste det finnas ett 
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varierat utbud. Lena Bengtsson säger att för henne är det inte huvudsaken att besökarna 

övernattar just hos henne, det viktiga anser hon är att besökarna kommer till destinationen.  

 

Inom destinationen sker det många typer av samarbeten men samtidigt är även parterna 

konkurrenter till varandra. Graden av konkurrens tror vi beror på hur långt samarbetet är 

skridet. Destination Hallandsåsen är en relativt ny organisation som arbetar för att 

marknadsföra åsen som en destination. Medlemmarna inom nätverket arbetar för att locka 

turisterna till destinationen vilket de förstått kräver gemensamma ansträngningar som ska 

utmynna i ett komplett utbud. I detta stadium ser de inte varandra som konkurrenter. Vi tror 

att en annan anledning till att småföretagarna inom Destination Hallandsås ser varandra som 

några direkta konkurrenter är att de medvetet eller ej har utarbetat konkurrensstrategier. De är 

relativt nischade det vill säga har olika affärsidéer och kan komplettera varandra. Alla behövs 

för att skapa en komplett produkt till turisten. Annars är det troligt att småföretagen inom 

destination Hallandsås första prioritering är att få turisten till destinationen och att deras 

vision om att ge turisten bra kvalité går före att få så många turister som möjligt till sin 

verksamhet. Det är viktigare att turistens förväntningar uppfylls så att den ska vilja återvända 

än att den enskilde verksamheten får flest kunder för dagen. När småföretagarna väl uppnått 

sitt mål med att locka turister till Destination Hallandsåsen tror vi att de kommer omfördela 

sina ansträngningar och tänka mer på sig själva.  

 

4.3 Motiv till att samarbeta inom destinationen 

4.3.1 Motiven varierar 

Medlemmarna inom ett nätverk har ofta olika individuella mål med samarbetet och därmed 

ser även uppfattningen om nätverket olika ut (Grängsjö, 2001, s. 42). Företagens ägarstruktur 

kan skilja sig markant, vissa drivs av stora kedjor medan andra är mindre familjeföretag. 

Företagens motiv till verksamheter skiljer sig ofta åt beroende på hur stora de är. Stora kedjor 

har ofta ett kommersiellt vinstintresse medan mindre företag har mer ideella motiv såsom att 

de exempelvis vill skapa sin familj en meningsfull livsstil och bevara den ort som de lever på 

(Elbe, 2002, s. 34-35). Inom turistbranschen har företagen inom en destination ofta olika 

motiv, värderingar och mål. Ett samarbete inom turistbranschen innebär därav ofta att två eller 

flera småföretag genomför ett gemensamt arbete som har ett mål men att de individuellt kan 

ha olika målsättningar (Elbe, 2002, s. 39 ). Företagarna på en destination verkar i en kontext 
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med många drivkrafter som påverkar dess arbete (Fesenmaier & Wang, 2007, s. 864, 868-

870). Inom en destination kan det förekomma flera olika samarbeten. Ett företag kan 

medverka i flera olika samarbeten av olika anledningar (Krakover & Wang, 2007, s. 126, 

138).  

 

Gemensamt för alla småföretagare vi intervjuat inom nätverket är att fördelarna de ser med 

samarbetet är den gemensamma marknadsföringen. Utöver dessa poängterar vissa även andra 

orsaker till att de ingår i närverket. Det är sådant som att skapa kontakter, utbyta kunskap, 

skapa en typ av arbetskamratrelationer och att ha någon att diskutera företagsamhet med. Att 

samtliga respondenter uttalade att de genom Destination Hallandsås vill uppnå gemensam 

marknadsföring tyder på att medlemmarnas intresse i första hand är relativt lika. Detta kan 

bero på att organisationen Destination Hallandsåsen varit tydlig med sitt syfte. Likaså kan det 

bero på att organisationen till största del består av småföretag som startat eget av liknande 

intressen. Destination Hallandsås mål är generaliserbara och kan passa alla de typer av 

turistföretag som medverkar i nätverket. Småföretagen behöver marknadsföring för att locka 

turister till sig oavsett om deras affärsidé bygger på logi eller aktiviteter. Likaså är det positivt 

för destinationens utveckling att de utbyter kunskap och utvecklar sina erbjudanden. 

 

Inom Destination Hallandsåsen förekommer det både formella och informella liksom 

horisontella och vertikala samarbeten. Vår uppfattning är att nätverk byggs upp beroende på 

syfte. Destination Hallandsåsen är formellt, horisontellt och arbetar för att marknadsföra 

destinationen som ett komplett erbjudande. Nätverket som bedrivs på Bingsgärde gård är 

informellt, vertikalt och syftar på att utveckla den egna verksamheten till ett 

konkurrenskraftigt erbjudande. Vi menar med detta att småföretagarna kan vara med i olika 

nätverk av olika intressen, alla småföretag inom ett nätverk har trots detta relativt lika 

intressen. 

 

4.3.2 Turistproduktens komplexitet 

Turistprodukten är komplex. För att turisten ska få ett komplett tjänsteerbjudande krävs det 

som tidigare nämnt flera olika tjänster som ofta produceras av olika företag inom 

turistbranschen. Vilket skapar ett naturligt beroendeförhållande mellan de ofta mindre 

företagen inom turistbranschen. Ett företag som erbjuder turisten logi är exempelvis beroende 

av att det finns företag som erbjuder någon form av attraktion som lockar turisten till att 
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besöka platsen. Företagarna motiveras till att samarbeta och upprätta relationer mellan 

varandra (Elbe, 2002, s. 32-33; Fesenmaier & Wang, 2007, s. 864, 868-870; Stiernstrand, 

1998, s. 29). De går samman och uppnår en bättre konkurrenskraft genom att ha skapat en 

hållbar image för destinationen. Företagen måste samverka för att kunna skapa en 

helhetsprodukt som står mot omvärldens konkurrens och är hållbar på sikt. Genom att gå 

samman kan företagen inom destinationen visa upp en enad front som lockar fler företag till 

destinationen och på så sätt förbättrar dess konkurrensställning och ekonomi. Då flera företag 

kompletterar varandra kan de på ett bättre sätt skapa värde för turisten och locka den till att 

stanna längre inom destinationen (Fesenmaier & Wang, 2007, s. 864, 868-870). Företagen 

inom en turistdestination motiveras alltså till att samarbeta av att de gemensamt kan locka fler 

turister till sig än vad de kan göra var för sig (Elbe, 2002, s. 34-35) samt eftersom turistens 

upplevelse är ett helhetsintryck av en destination, en urval av flera olika erbjudanden (Nordin, 

2007, s. 219).  

 

Inom Destination Hallandsåsen skapar småföretagarna gemensamma produkter genom 

erbjudande med olika paketlösningar. Såsom till exempel då turisten får möjlighet att rida ut 

med Evalenas hästar för att sedan övernatta och äta på något pensionat som ligger längst 

vägen. Att turistprodukten produceras tillsammans med kunden borde innebära att de 

personliga kontakterna blir allt viktigare. Likaså borde de personliga kontakterna mellan 

medlemmarna som samkör sina verksamheter i ett komplett erbjudande bli. Medlemmarna 

inom Destination Hallandsåsen anser att en stor fördel inom samarbetet är att de alla känner 

till varandras erbjudanden. Tack vare den kännedom om varandra som samarbetet skapar har 

de lättare för att samproducera ett komplett erbjudande för turisten. Likaså har de lättare för 

att förändra sin verksamhet utifrån turistens behov. Genom att samarbeta med olika 

samarbetspartners vid olika tillfällen kan de tilltala olika målgrupper. Exempelvis kan Lena 

Bengtsson med rum och frukost välja att samarbeta med Gårdskampen för att tilltala familjer. 

Ett samarbete med en annan logiuthyrare som dessutom har konferensmöjligheter gör att Lena 

Bengtsson kan tilltala konferensgrupper. På detta sätt blir småföretagarna mer flexibla och 

kan skapa olika erbjudanden beroende på efterfrågan och säsong.   

 

Flera av respondenterna belyser även vikten av behovet av mångfald inom destinationen för 

att denna ska kunna locka turister att såväl komma dit som att stanna och återvända. Vi tror att 

det är jätteviktigt att destinationen har en mångfald av erbjudanden för att turisten ska kunna 

variera sig och på så sätt bibehålla sitt intresse för platsen. Något som underlättas av 
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samarbeten där småföretagarna med hjälp av kunskap om varandra kan differentiera sig från 

varandra.  

 

4.3.3 Optimera resursutnyttjande 

Tillfällen då företag väljer att sammanstråla sina verksamheter på ett eller annat sätt kan vara 

då de vill få ta del av resurser de inte kan ta del av på egen hand. Som när exempelvis nya 

tekniska framsteg görs och de själva inte har råd att satsa. Allianser kan resultera i att företag 

sparar kostnader genom att mer effektivt utnyttja destinationens resurser. De får möjlighet att 

tillsammans spara pengar vid inköp och dylikt (Fesenmaier & Wang, 2007, s., 864-865, 868-

872). Flera mindre företag får tillsammans en större förhandlingsstyrka gentemot andra större 

företag. Likaså får de vinster i form av bättre ekonomi och relationer till varandra som skapar 

ett informellt samarbetsklimat och gemensamma beslut (Elbe, 2002, s. 171). Andra skäl till att 

ingå i allianser är att företag vill gynna det lokala samhället och dess utveckling. Ofta vill de 

då förbättra samhällets rykte (Fesenmaier & Wang, 2007, s., 864-865, 868-872).  

 

Marknadsföringen verkar vara den främsta anledningen till att småföretagarna väljer olika 

konstellationer av samarbeten. Genom att distribuera en tidning med information om 

verksamheterna blir kunderna uppmärksammade på att de verkligen finns vilket är en 

förutsättning för att de överhuvudtaget ska kunna börja fundera på att besöka dem. Likaså blir 

de olika företagen medvetna om varandra och kan genom sina samarbeten visa upp varandras 

verksamheter. Evalena beskriver hur hennes ridturer ofta går mellan olika andra verksamheter 

och på så vis bidrar till att kunden även får kunskap om dem. Linda Johansson förespråkar 

marknadsföring av rundturer. Med gemensam marknadsföring verkar de främsta fördelarna 

vara att de på ett enkelt sätt och för mindre kostnader kan nå fler kunder över en större 

räckvidd. Thomas Pettersson på Solbackens våffelbruk beskriver hur han ser en fördel av att 

nå kunder inom fyra kommuner genom enbart en organisation. Han behöver alltså inte 

engagera sig i flera organisationer och betala dubbla avgifter. Hela Destination Hallandsås 

bygger på att vinna storskalsfördelar. Alla småföretagen går samman för att billigare och på 

nya mer kreativa sätt nå ut till kunderna. Tillsammans har de byggt upp en tidning och en 

hemsida var kunderna kan boka logi och aktiviteter inom destinationen, en teknik som ett litet 

företag inte haft möjlighet att tillhandahålla på egen hand. Genom att de olika småföretagen 

inom nätverket samarbetar och fördelar kunderna mellan sig kan de spara kostnader och få 

mer tid till att säkerställa kvalitén på sina egna kärnverksamheter. Inom Destination 



47 

Hallandsås samarbetar olika småföretag då de får besök av olika målgrupper med olika behov. 

Ett småföretag behöver inte anordna ett helt nytt resurskrävande event då ett företag bokar in 

en natt på dess logi utan kan istället anlita en annan småföretagare. Detta gör småföretagarna 

mer flexibla och de kan utnyttja de befintliga resurserna inom destinationen på ett bra sätt.  

 

Respondenterna uttrycker inget intresse av att ha ett eget komplett utbud. De vill koncentrera 

sig på det som de själva gör och hellre göra det ordentligt, hålla en god kvalité. Att kunna 

erbjuda ett komplett utbud av aktiviteter är en viktig drivkraft till att våra respondenter 

samarbetar. De har förstått vitsen med att vara flera som kompletterar varandra. Något som de 

marknadsför gentemot kunden på Destination Hallandsåsens hemsida. Alla kunder vill inte 

uppleva samma saker. Ska en kund återkomma till samma destination vill den ha alternativ till 

det den upplevde under förra besöket. Likaså vill de gärna ha en variation av aktiviteter under 

sitt besök. En av respondenterna ser det som att olika nätverk kan erbjuda olika 

konstellationer av aktiviteter och därmed bidra till en variation för kunden. Variation bidrar 

till att kunden kan tänka sig att stanna längre, den tröttnar inte på det som finns inom området. 

 

4.3.4 Relationer och kunskapsutbyte 

Företag kan motiveras till att samarbeta av att de genom att integrera med varandra 

tillsammans kommer fram till nya mer innovativa lösningar på problem. Det krävs allt mer att 

företagen delar kunskap för att på så sätt hitta nya och bättre sätt att marknadsföra den 

gemensamma destinationen genom. Dagens kunder har blivit allt mer medvetna av vad de vill 

ha. För att destinationen ska kunna locka turister till sig bör de känna till kundernas önskemål 

och kunna anpassa destinationens erbjudande utifrån dem. Genom att företagen delar med sig 

av sina kunskaper om kunderna kan de tillsammans se möjligheter och utforma en mer 

konkurrenskraftig destination. De får en bättre förståelse för kunden, möjlighet att skapa 

paketerbjudanden och nå fler kunder. Ofta bidrar samarbetet till att intressenterna lär sig att 

arbeta tillsammans, att kommunicera och på så sätt får bättre relationer (Fesenmaier & Wang, 

2007, s., 864-865, 868-872). Även förtroende och legitimitet för företaget kan öka genom 

nätverksarbete (Getz, 2007, s.14). Nätverk mellan småföretag kan ha uppstått för att dessa vill 

dela på resurser såsom exempelvis kostnader och intäkter, kommunicera med varandra för att 

få tillträde till kunskap om exempelvis målgruppen eller upprätta en social relation (Lynch & 

Tinsley, 2001, s. 369).  
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Linda Johansson menar att hon gynnas av samarbeten genom att hon får prata företagsamhet 

och diskutera problem. Hon menar att samarbetena är en förutsättning för att hennes 

verksamhet ska kunna utvecklas. Vi tolkar detta som att de andra företagen bidrar med viktig 

kunskap och kreativa idéer vilka bidrar till att Bergmansgårdens produkterbjudande blir mer 

attraktivt. Detta är något som flera aktörer poängterar som motiv till samarbete. David på 

Åkagårdens golfkrog beskriver hur ägaren till en annan golfkrog erbjudit sig att verka som ett 

bollplank för David. På så sätt kan han undvika att göra de misstag som den andra 

golfkrogägaren redan gjort. Lena Bengtsson och hennes granne har tillsammans upprättat en 

grupp av fem mentorer som ska bidra till att deras verksamheter ska utvecklas. Mentorerna 

arbetar inom olika områden och ska med hjälp av sina råd få Bingsgärde gård att satsa på de 

framgångsrika idéerna. Enligt Lena Bengtsson är en förutsättning för att få komma med i 

nätverket Destination Hallandsåsen att man ska vara ett ”seriöst” företag. Det är enligt henne 

viktigt att övriga medlemmar i nätverket kan lita på att företaget levererar det de säger sig 

göra. Genom att samarbeta i nätverket Destination Hallandåsen knyts kontakter och 

medlemmarna får kännedom om varandra. Genom att känna de andra företagarna som finns i 

området skapas förtroende för varandra vilket gör att det känns tryggare att slussa kunder 

mellan sig, vilket bidrar till att uppfylla dess behov. Lena Bengtsson beskriver även hur en 

variation av verksamheter kan få kunderna till att vilja återkomma till destinationen igen.   

 

Att kunna vara stolt över det man som företagare gör är återkommande motiv till att ha en 

egen verksamhet. Ett par av våra respondenter har tidigare haft jobb som många skulle anse 

vara av hög status och inbringa mycket pengar. De har dock valt att sadla om och starta en 

egen lite mindre verksamhet. Vilket kan tyda på att pengar för dem inte är allt. Idén med 

småföretagen är ofta just att de ska vara små och på så sätt ha möjlighet till att erbjuda kunden 

en personlig service. De ska göra det som de gör ordentligt. Respondenterna ser sin 

verksamhet och samarbetet som en viktig del av att utveckla och bevara bygden. Genom att 

synliggöra den för turisten vill de kunna förmedla de kulturella- och naturliga värden som 

finns inom området. Viktigt för respondenterna är dock att detta görs på ett hållbart sätt. 

Genom att exponera naturen finns det alltid risk för att den överkommersialiseras. Att den blir 

något annat än vad den var från början. Respondenterna uttrycker en vilja till att lösa 

stadskärnornas problem med för lite plats åt för många verksamheter och människor genom 

att locka dem till landsbygden. På så sätt hoppas de även att landsbygden gynnas. 
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Att ha en social kontakt med andra företag poängterar våra respondenter som en viktig 

drivkraft till dess medlemskap i Destination Hallandsåsen. Genom kontakterna kan de få 

arbetskamrater att bolla idéer med. De kan få tips och idéer om hur de kan utveckla sin 

verksamhet och framförallt kan de sålla och prioritera bland de idéer som finns. Alla 

medlemmar behöver på så sätt inte upprepa andra medlemmars genomförda misstag. Olika 

människor har olika erfarenheter och kan därav bidra med olika perspektiv för att finna 

lösningar på olika problem. Vi tror främst att det är det sociala utbytet som skiljer 

småföretagares motiv från större företagares motiv till att samarbeta. Andra motiv till att 

samarbeta, även dessa på ett informellt plan, är kunskaps- och informationsutbyte mellan 

småföretagarna. Inom ett större företag kan de anställda fråga varandra om råd och hjälpas år 

inom företaget men som ensam företagare har man inte den möjligheten. Därför sker 

kunskaps- och informationsutbytet mellan företag och ett samarbete skapas. 

 

Genom att integrera de teoretiska synsätten med vårt empiriska material har vi nu funnit flera 

motiv till vad som driver småföretagare till att samarbeta. Småföretagarna inom Destination 

Hallandsåsen samarbetar främst för en enkel och billig marknadsföring. Ytterliggare starka 

motiv till att samarbeta är att knyta kontakter och integrera med andra småföretagare. 

Utifrån denna analys har vi funnit tre återkommande nyckelord som vi kommer att diskutera 

vidare i nästa kapitel; Tillgänglighet, Flexibilitet och Kvalitet. 
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5. Slutligen 

I detta sista kapitel ska vi diskutera och redovisa vad som driver småföretagare till att 

samarbeta inom en destination. Vidare ger vi förslag på hur man kan använda resultatet och 

idéer till ytterligare forskning inom området.  

 

5.1 Småföretag vs Samarbete – Tillgänglighet, Flexibilitet och 

Kvalitet  

Vi har under arbetet med denna uppsats funnit tre nyckelbegrepp som dels beskriver vad som 

driver människor till att starta småföretag och dels beskriver vad som driver småföretag till att 

samarbeta; Tillgänglighet, Flexibilitet och Kvalité.  

 

5.1.1 Tillgänglighet 

Småföretagaren kan under perioder då verksamheten kräver mindre tid ägna mer tid åt sin 

familj. Likaså kan den rycka ut och stå till tjänst för kunden vid behov. På så sätt kan de vara 

tillgängliga till såväl familjen som turisterna. 

 

Ett sätt för småföretagarna att vara tillgängliga för turisterna är att samarbeta med andra 

småföretag. Genom det formella nätverket Destination Hallandsås får småföretagen möjlighet 

att marknadsföra sig gentemot turisterna. Främst ser de tidningen och de broschyrer som 

trycks som ett sätt att visa upp sin verksamhet för kunden. Positivt med detta är att småföretag 

med små resurser når ut till en stor del kunder inom flera kommuner på ett billigt och enkelt 

sätt. Destination Hallandsåsen är en organisation som sträcker sig mellan två län. Skulle 

samma räckvidd av turister nås utan organisationens hjälp skulle det krävas dubbla 

medlemskap och insatser av medlemmarna. Småföretagarna har ofta inte tid till att engagera 

sig och trycka upp egen marknadsföring. De driver oftast sin verksamhet på egen hand och 

arbete såsom administration och relationerna med kunderna kräver mycket av dess tid. Likaså 

har de ett begränsat kapital vilket förhindrar dem från att betala marknadsföringen på egen 

hand. Genom samarbetet delar de på kostnaderna och arbetet som marknadsföringen innebär.  

 

Indirekt belyser medlemmarna även att det formella samarbetet Destination Hallandsås bidrar 

till att de som småföretagare får kunskap om varandra och kan upprätta mindre informella 
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samarbeten sinsemellan. Genom att småföretagen har kännedom varandra och vet vad det är 

för olika produkter som de olika småföretagen har att erbjuda kan de utveckla gemensamma 

paketerbjudanden. De kan ta del av varandras resurser och på så sätt bli dels mer tillgängliga 

och dels mer flexibla. Småföretagen kan exempelvis få möjlighet att ta emot större sällskap 

genom att gå ihop med andra logiverksamheter. Detta hjälper inte bara dem att tillfredställa 

turisternas behov utan även turisterna att boka resor. Destination Hallandsås har utvecklat en 

hemsida var småföretagen kan presentera sina gemensamma paketerbjudanden och i 

framtiden ska även turisten kunna boka sin resa på hemsidan. På så sätt blir småföretagen 

ännu mer tillgängliga för turisten.  

 

Småföretagen kan även tack vare kännedomen om varandra muntligen rekommendera 

varandras företag till kunderna. Detta är ett skäl många av våra respondenter påpekat som 

motiv till att samarbeta med varandra. Något vi finner fascinerande men ifrågasätter. 

Respondenterna påstår att de kan ifrågasätta en kunds behov och slussa denna vidare till en 

konkurrent istället för att behålla den inom sin egen verksamhet. På så sätt kan de fördela 

kunderna mellan sig och se till så att de kommer till det företag som kan tillfredställa dess 

behov på bästa sätt. Vi menar att en förutsättning för detta måste vara att det finns mycket 

turister som efterfrågar destinationens utbud. Småföretagarna måste ha god kännedom om 

varandra och förtroende för att de andra småföretagen verkligen uppfyller turistens 

förväntningar så att kvaliteten den efterfrågar uppfylls. Får en småföretagare ett litet antal 

turister till sig borde den vara rädd för att förlora dem och i småföretagarnas fall sin familjs 

levebröd och självständighet. 

 

Småföretagen kan genom att skapa gemensamma erbjudanden till turisten visa upp mer än 

bara sig själva. Turistproduktens alla delar måste finnas representerade på destinationen för att 

turisten ska vilja förlägga sin resa där. Finns det dessutom fler aktiviteter kan turisten vilja 

stanna längre eller återkomma till destinationen. Genom att ha en mångfald kan småföretagen 

skapa ett större värde tillsammans än vad de kan var för sig. Destinationen blir på så sätt mer 

värdefull i turistens ögon. Destination Hallandsåsen är ett formellt samarbete var 

småföretagarna får möjlighet att lära känna varandra och positionera sig gentemot varandra på 

marknaden. Genom att veta vad andra småföretagare har kan småföretagarna se vad som 

saknas och fylla igen de gapen. På så sätt kan turisternas behov tillgodoses på bästa sätt. Våra 

respondenter har sett nyttan med detta och ser det därför inte som något problem att de är 

många. Det finns ett stort och variationsrikt utbud av aktiviteter tillgängliga för turisten vilket 
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bidrar till att den kan stanna inom destinationen en längre period samt vilja återvända till den 

fler gånger.   

 

5.1.2 Flexibilitet 

Våra respondenter har som tidigare nämnt beskrivit hur de valt att starta ett eget företag för att 

enligt vår tolkning kunna ha ett mer flexibelt liv, slippa bli kontrollerade av en arbetsgivare 

och på så sätt kunna styra över sin egen tid. Samtidigt kräver turisterna och omvärldens krav 

att deras företag ska kunna vara flexibelt för att kunna möta de olika behov som finns. 

 

Genom att samarbeta med andra företag kan småföretagen bibehålla sin självständighet och 

på ett billigt sätt ändå ha möjlighet att ställa om sin verksamhet utefter turistens behov. 

Småföretagen kan genom ett samarbete med varandra ställa om sina verksamheter på ett 

billigt och temporärt sätt. De kan ta del av varandras resurser och vara flexibla för olika 

målgruppers olika behov. Hur de ultimata samarbetena mellan småföretagare ska se ut är svårt 

att säga. Inom Destination Hallandsås har vi sett exempel på flera olika typer av samarbeten. 

Destination Hallandsås kan beskrivas som ”Collaboration” det vill säga det är formellt med 

frekventa kontakter och vissa delade funktioner. Detta anser vi är en bra grund för 

småföretagarna till att utveckla nya och mindre konstellationer sinsemellan. Det är viktigt att 

småföretagen får en chans att upprätta personliga kontakter med varandra för att de ska kunna 

samarbeta och utvecklas tillsammans. Många småföretagare inom Destination Hallandsås 

upprättar allianser för att optimera destinationens resurser och kunna ta emot fler eller 

annorlunda turister än vad de vanligtvis tar emot. De har även visat en vilja på att starta 

”Coordination” vilket innebär att liknande verksamheter går samman i gemensamma event. 

Det finns inom Destination Hallandsås många varierade samarbeten vilket vi tror beror på att 

de startar olika sorters samarbeten beroende på vad det finns för behov. För att småföretagen 

ska kunna få turister till sig bör de vara flexibla då destinationen besöks av flera olika 

målgrupper. Är småföretaget logibaserat såsom Bingsgärde gård bör det kunna samarbeta 

med andra logiverksamheter då det kommer stora sällskap likaså som det bör kunna 

samarbeta med upplevelseföretag då det kommer sällskap med särskilda önskemål om 

rekreation.  
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5.1.3 Kvalitet 

Småföretagen har själva ofta svårt för att konkurrera med de stora företagen och deras 

förhandlingskraft. Småföretagarna vill kunna försörja sina familjer men är ofta inte 

intresserade av att tjäna stora summor pengar. De värderar kvalité framför kvantitet ,det vill 

säga de vill behålla småskaligheten på sina verksamheter och kunna erbjuda turisten något 

som de är stolta över. Småföretagen vill kunna värna om de natur- och kulturvärden som finns 

inom destinationen för att turisten ska få möjlighet att kunna uppleva dem.  

 

Genom samarbeten med andra småföretag får småföretagen en större möjlighet att påverka 

beslutsfattare och framstår tillsammans som ett mer attraktivt geografiskt område att upprätta 

nya affärsrörelser inom. På så sätt kan de bibehålla sin småskalighet och värna om den 

enskilda kvaliteten samtidigt som de är med och påverkar destinationens framtid. 

 

En viktig anledning till att småföretagen inom Destination Hallandsås valt att samarbeta är 

möjligheten till informationsutbyte. Vår uppfattning är att det formella samarbetet Destination 

Hallandsås är en viktig grundpelare för att destinationen i fråga ska kunna utvecklas. Detta 

möjliggör det för småföretagen att få kännedom om varandra och kunna upprätta personliga 

kontakter som leder till informella samarbeten. Vi tror att de informella samarbetena är bra för 

att småföretagarna trots sin begränsade tid ska ha möjlighet att påverka utvecklingen av 

destinationen. Det är inte alla småföretagare som alltid har tid att medverka på det 

övergripande formella samarbetet inom destinationen. Genom att de, ett antal småföretagare 

som bor i nära anslutning till varandra vid tidigare möten fått kännedom om varandra kan de 

träffas då det passar dem. På så sätt kan de bibehålla sin självständighet och samtidigt kan 

representanter föra fram deras åsikter och utvecklingsförslag. Beroende på många olika 

faktorer såsom engagemang i ett stort antal olika samarbeten, familjesituation och 

nyföretagande kan inte alla engagera sig i alla frågor. Det är då en fördel att Destination 

Hallandsås består av ett stort antal småföretag med varierad erfarenhet och engagemang. Våra 

respondenter beskriver dels hur de tagit ett steg tillbaka i samarbetet för att lämna plats åt nya 

förmågor och dels hur de ämnar att visa ett större engagemang i samarbetet så fort de får tid. 

Vår uppfattning är att de mer nystartade småföretagen lägger mest tid på de informella 

samarbetena som i högsta grad utvecklar den egna kärnverksamheten. Medan de småföretag 

som funnits ett tag har mer tid till det formella samarbetet som utvecklar den gemensamma 

destinationen. Dessa verkar även ha en stor vilja att ingå i de informella samarbeten som 
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bidrar till en utveckling av de mer nystartade småföretagen. Detta tyder på att medlemmar är 

positiva till att dela med sig av såväl framgång som misstag för att alla tillsammans ska kunna 

utvecklas och kunna visa upp en bra kvalitet. Vi ser en stor samarbetsvilja småföretagen 

emellan och en förståelse för att det krävs att alla visar upp en bra kvalité för att 

destinationens gemensamma kvalité ska vara god.   

 

Genom att de såföretagen känna varandra får de möjlighet att dela med sig av såväl sina 

misstag som framgångar. Olika småföretag har olika kunskaper och kan därmed belysa ett 

problem ur olika perspektiv. Som tidigare nämnt kan denna kännedom om varandra leda till 

att småföretagen kan positionera sig gentemot varandra. Genom att småföretagen diskuterar 

problem och skapar gemensamma paketerbjudanden kan såväl de enskilda småföretagens som 

destinationens kvalité förbättras. 

 

5.2 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vad det är som driver småföretagare 

till att samarbeta inom en destination. Såsom vi inledande nämnt beskriver ofta forskare 

småföretagares motiv till att samarbeta ur ett kundperspektiv. De olika aktörerna samarbetar 

för att optimera sina resurser och kunna erbjuda en komplett produkt till turisten. Forskare 

som har undersökt samarbeten inom en destination ur organisationers perspektiv menar att 

aktörer motiveras av att främja den lokala platsen. Vår hypotes är att småföretagare även 

motiveras av mer personliga skäl.  

 

Liksom forskning ur ett kundperspektiv beskriver även våra respondenter inom Destination 

Hallandsås att de dels samarbetar för att kunna optimera sina resurser och dels för att kunna 

erbjuda en komplett produkt till turisten. Småföretagarna är ofta ensamma utan några 

anställda vilket innebär att de måste sköta alla delar av företaget på egen hand. Vilket medför 

begränsningar i form av resurser såsom pengar, tid och kunskap. Genom ett samarbete kan 

småföretagarna dela på arbetsinsatser och kostnader för vissa funktioner. Marknadsföring är 

en kostsam och tidskrävande men central funktion som måste finnas för att småföretagen och 

destinationen ska vara tillgänglig för turister. Tillsammans kan småföretagen skapa 

marknadsföring som når ett större antal turister. Genom att olika typer av företag går samman 

kan de erbjuda turisten en komplett produkt med såväl boende som mat och aktiviteter. En av 

turistaktörernas drivkrafter till att samarbeta är att de vill kunna skapa flexibla produkter som 



55 

med låga omställningskostnader kan anpassas utifrån olika målgruppers behov. Olika 

småföretag kan gå samman med olika partners vid olika tillfällen vilket innebär att de kan ta 

del av olika resurser men ändå behålla sin självständighet som småföretagare. Småföretagarna 

vill inte vara bundna av kontrakt utan vill kunna påverka sin egen situation.  

 

Samarbete mellan småföretagare möjliggörs av organisationer såsom exempelvis Destination 

Hallandsås. Ett formellt samarbete liksom det här, synliggör fördelarna med samarbeten och 

erbjuder småföretagarna en arena att mötas på. Genom att småföretagen inom destinationen 

blir medvetna om varandra kan de utveckla mer informella samarbeten. Småföretagen blir 

medvetna om varandras verksamheter och på detta sätt skapas möjligheter till kunskapsutbyte, 

vilket vi tror är en av de viktigaste drivkrafterna till att småföretag samarbetar. De annars 

ensamma småföretagarna får ett socialt utbyte, arbetskamrater som de kan utbyta och 

diskutera idéer tillsammans. Detta kan dels leda till en utveckling av den egna verksamheten 

och dels till en utveckling av hela destinationen. En viktig drivkraft för småföretagarna är att 

genom att erbjuda turisten en produkt med bra kvalité kan de förverkliga sig själva, de vill 

kunna vara stolta över det arbete som de utför. Många av våra respondenter beskriver att de 

drivs av att värna om och utveckla landsbygden utan att överexploatera den. De vill kunna 

visa upp den skånska naturen, matens ursprung för turisterna. 

 

Småföretag inom en destination drivs såsom forskningen ur ett kundperspektiv beskriver till 

att samarbeta av skäl såsom resursoptimering och att kunna erbjuda turisten en komplett 

produkt. Småföretagen drivs dessutom såsom forskningen ur ett organisationsperspektiv 

beskriver av att främja den lokala platsen. Vi har kommit fram till att viktiga drivkrafter för 

småföretagare till att samarbeta inom en destination är dessutom att hitta verktyg för att 

utveckla en attraktiv och hållbar destination, enkelt kunna anpassa sin verksamhet utifrån 

olika målgruppers behov samt att ha ett socialt utbyte. 

 

5.3 Vad denna uppsats har bidragit med 

Med denna uppsats har vi visat på att motiven till att samarbeta kan vara olika beroende på 

hur formella de är. Vi har precis som tidigare forskning funnit att marknadsföring är ett av de 

främsta motiven till att småföretagare samarbetar. Vår uppsats har dock bidragit med att 

belysa motiven till de mer informella samarbetena samt att samarbete gynnar företagaren som 

person och inte bara företaget i sig. Tidigare forskning har, som vi inledningsvis i uppsatsen 
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belyst, främst funnit motiv såsom marknadsföring till att samarbeta. Marknadsföring ser vi 

som ett resultat av ett formellt samarbete. I och med denna uppsats har vi bidragit till att 

identifiera mer informella och personliga motiv till samarbeten än vad tidigare forskning 

gjort.  

 

5.4 Implikation av resultatet 

Vi har arbetat med att finna så trovärdiga svar som möjligt på vad som driver småföretagare 

till att samarbeta för att på så sätt kunna bidra med ny kunskap eller skapa större trovärdighet 

till redan utförda undersökningars resultat. Den litteratur vi funnit kring varför man 

samarbetar inom en destination tycker vi inte har tillräckligt fokus på småföretagarna, som 

trots allt är en viktig del av destinations erbjudande. Vi tror att det vi kommit fram till i vår 

uppsats kan vara till viss nytta för organisationer som vill samordna mindre företag. Tack vare 

att vi har utgått från teoretiska ansatser och kompletterat dessa med egna empiriska 

undersökningar är inget av det vi kommit fram till taget ”ur luften”. Tillsammans gör detta att 

trovärdigheten av vårt resultat blir så högt att det skulle kunna användas som språngbräda i 

praktiken. 

 

5.5 Förslag till framtida studier 

Vi har valt att beskriva och analysera vad som driver småföretagare till att samarbeta. 

Frågorna vi ställt till respondenterna har främst gällt vad de motiveras av. Under 

respondenternas beskrivningar av olika samarbeten de medverkar i framkom det att dessa 

skiljer sig åt gällande formalitet. Intressant hade varit att ingående med hjälp av ledande 

personer inom nätverken och observationer kartlägga organiseringen av olika slags 

samarbeten. En annan intressant infallsvinkel kan vara att undersöka flera samarbeten 

parallellt som pågått under olika länga perioder. För att på så sätt kunna beskriva och 

analysera faktorer som påverkar samarbetets karaktär. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka hur småföretagarna samarbetar och vad samarbeten kan medföra för problematik 

för dem. Småföretagarna skulle fortsatt kunna undersökas i relation till stora företag och 

organisationer. Till exempel kan det vara intressant att titta på hur stora och små företag kan 

samarbeta, hur det går till och vilka problem kan det uppstå.  

 



57 

Det vore även intressant att undersöka småföretagare inom turistbranschen som inte ingår i 

några nätverk eller samarbetar. Då våra respondenter redan är medlemmar inom ett befintligt 

nätverk visste vi redan innan studien inleddes att de var positiva till ett medlemskap i ett 

samarbete. För oss var detta en förutsättning eftersom vi ville beskriva och analysera vad som 

driver småföretagare till att samarbeta, vilket skulle varit svårt om respondenterna inte varit 

med i några samarbeten. Hade man mer allmänt velat undersöka fenomenet samarbete på en 

turistdestination hade det dock varit intressant att även få en bild av hur turistföretag som inte 

samarbetar resonerar och argumenterar.  

 

I detta avslutande stycke har vi redovisat vad vi kommit fram till. Småföretag samarbetar för 

att kunna vara Tillgängliga, Flexibla och förmedla en god Kvalité för kunden. Vi har givit 

läsarna förslag till varför uppsatsen kan vara av intresse för människor som aktivt och 

praktiskt arbetar inom området destinationsutveckling samt förslag på hur man kan gå vidare 

i forskningen kring ämnet. 
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Bilaga 1: Statistik över antal företag som saknar anställda 

Företag i Sverige som saknar anställda 700336 

Sveriges totala antal företag 947424 

Procent av Sveriges företag som saknar anställda 74% 

 

Verksamhet 0 Anställda Totalt antal anställda Procent 

    
Hotell- och logiverksamhet       

Hotellverksamhet med restaurangrörelse 482 1705 28% 

Drift av konferensanläggningar 176 435 40% 

Hotellverksamhet utan restaurangrörelse 235 509 46% 

Vandrarhemsverksamhet 319 487 66% 

Stugbyverksamhet 817 1005 81% 

Campingplatsverksamhet 365 619 59% 

Annan logiverksamhet 9 21 43% 

Totalt inom branschen 2403 4781 50% 

    

Restaurang, catering och barverksamhet       

Exklusive Drift av personalmatsalar, Centralköksverksamhet för sjukhus,      

Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner samt Cateringverksamhet för transportsektorn   

Restaurangverksamhet 8297 20818 40% 

Cateringverksamhet vid enskilda evenemang 1104 1451 76% 

Övrig cateringverksamhet 21 32 66% 

Totalt inom branschen 9422 22301 42% 

    

Konstnärlig och kulturell verksamhet        

samt underhållningsverksamhet       

Artistisk verksamhet 5321 6045 88% 

Stödtjänster till artistisk verksamhet 2834 3416 83% 

Litterärt och konstnärligt skapande 17052 17802 96% 

Drift av teatrar, konserthus och dylikt 9 86 10% 

Totalt inom branschen 25216 27349 92% 

    

Biblioteks-, Arkiv- och museiverksamhet m.m.       

Exklusive Arkivverksamhet     

Biblioteksverksamhet 17 911 2% 

Museiverksamhet 185 493 38% 
Vård av historiska minnesmärken, byggnader och 
sevärdheter 91 154 59% 

Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat 20 49 41% 

Totalt inom branschen 313 1607 19% 

    

Spel- och vadhållningsverksamhet       

Spel- och vadhållningsverksamhet 265 606 44% 

Totalt inom branschen 265 606 44% 

 



 

 

Verksamhet 0 Anställda Totalt antal anställda Procent 
    

Sport- Fritids- och Nöjesverksamhet       

Exklusive Sportklubbars och idrottsföreningars      

verksamhet samt drift av gymanläggningar      

Drift av skidsportanläggningar 26 87 30% 

Drift av golfbanor 192 703 27% 

Drift av motorbanor 42 73 58% 

Drift av trav- och galoppbanor 15 47 32% 

Drift av sporthallar, idrottsplatser och dylikt 236 1402 17% 

Tävling med hästar 4222 4562 93% 

Övrig sportverksamhet 1610 2280 71% 

Nöjes- och Temaparksverksamhet 53 97 55% 

Övrig Fritids- och Nöjesverksamhet 3191 4409 72% 

Totalt inom branschen 9587 13660 70% 

    

Totalt inom Turistbranschen, Bo Äta och Göra       

Hotell- och logiverksamhet 2403 4781 50% 

Restaurang, catering och barverksamhet 9422 22301 42% 

Konstnärlig och kulturell verksamhet      

samt underhållningsverksamhet 25216 27349 92% 

Biblioteks-, Arkiv- och museiverksamhet m.m. 313 1607 19% 

Spel- och vadhållningsverksamhet 265 606 44% 

Sport- Fritids- och Nöjesverksamhet 9587 13660 70% 
Företag inom segmenten; Bo, Äta och Göra som 
saknar anställda 47206 70304 67% 

 



 

Bilaga 2: Intervjuguide för Destination Hallandsåsen 

 

1. Vad är din uppfattning om att en destination är? 

2. Berätta om projektet: ”Destination Hallandsås”.  

3. Varför startade ni ”Destination Hallandsås”?  

4. Vad är målet med ”Destination Hallandsås”? 

5. När startade ni ”Destination Hallandsås”? 

6. Hur gick ni tillväga för att starta ”Destination Hallandsås”? 

7. Vem var initiativtagare till ”Destination Hallandsås”? 

8. Vad utgör ”Destination Hallandsås”? 

9. Vilka verksamheter ingår i ”Destination Hallandsås”? 

10. Vad har ni för kriterier för att ett företag ska få vara med i ”Destination Hallandsås”? 

11. Vad är det för aktiviteter som företagen inom ”Destination Hallandsås” samarbetar 

med? 

12. Hur är ”Destination Hallandsås” finansierat? 

13. Hur arbetar ni idag med ”Destination Hallandsås”? 

14. Vem driver ”Destination Hallandsås” i dag? 

15. Varför tror du att småföretagarna vill vara med i ”Destination Hallandsås”? 

16. Får vi lov att nämna ert namn i vår uppsats? 

17. Skulle vi kunna få återkomma till er om det uppstår fler frågor? 



 

Bilaga 3: Intervjuguide för småföretag 

 

1. Kan du beskriva er verksamhet? 

2. Hur många anställda har ni? 

3. Hur länga har ni drivit er verksamhet? 

4. Vad är målet med er verksamhet? 

5. Vad innebär ett samarbete för dig? 

6. Ingår ni i några samarbeten?  

7. Vilka är de? 

8. Hur skiljer de sig från varandra? 

9. Varför valde ni att gå med i dem? 

10. Vad vill ni uppnå med samarbetena? Är de temporära/permanenta i så fall hur arbetar 

ni för att utveckla dem? 

11. Hur kom ni i kontakt med projekten? 

12. Vem är det som tagit initiativet till att ni ska gå med i dem? 

13. Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med dem, finns det något som hindrar ert 

samarbete från att utvecklas? 

14. Hur samarbetar ni med de andra aktörerna? 

15. Vad har ni för roll i samarbetet? 

16. Vad är det för aktiviteter ni utför tillsammans? 

17. Får vi lov att nämna ert namn och företag i vår uppsats? 

18. Skulle vi kunna få återkomma till er om det uppstår fler frågor? 
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