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ABSTRACT 
Denna studie undersöker hur ett samarbete mellan turismaktörer kan påverka turismens framtid i 

ett mindre samhälle. Området som studien utgått ifrån är Snäcke kanal, som är en del utav 

Dalslands kanal. Mängden tidigare forskning som belyser samarbeten generellt är relativ. Även 

forskning kring hur ideella samarbeten kan påverka samt kring samarbeten knutet till 

vattenvägsturism (river tourism) saknas. Syftet med studien blir därmed är att ta reda på hur det 

så kallade Snäckesamarbetet kan påverka turismens framtid i dess närområde fram tills 2020. 

Studien bygger på en analys kopplat till tidigare forskning, teori samt kvalitativa intervjuer som 

genomförts med vissa av områdets aktuella turismaktörer. Slutsatsen tar upp vikten av ett 

samarbete för att en utveckling ska ske, samt redogörs förbättringar som kan lyfta 

Snäckesamarbetets värde. Det framkommer också att potentialen för att påverka framtiden, för 

enskilda turismaktörer, ökar betydligt genom att delta i ett samarbete. 

 

This study investigates how cooperation between tourism operators can influence the future of 

tourism in a small society. The study is concentrated to Snäcke canal, which is a part of Dalsland 

Canal in Sweden. Generally, the amount of previous research about cooperation is relative. 

Research on how nonprofit cooperation can influence, as well on cooperation related to river 

tourism, is missing. The purpose of the study is to discover how the so-called Snäckecooperation 

may affect the future of tourism in its area until 2020. The study is based on an analysis linked to 

previous research, theory, and qualitative interviews conducted with some of the area’s current 

tourism operators. The conclusion reveals the importance of cooperation for development to take 

place, and outlines improvements, which can increase the value of the Snäckecooperation. It was 

also found, for individual tourism operators, the potential to influence the future increases 

significantly by participating in cooperation.  
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BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
Arbetsgrupp, samarbete och Snäckesamarbete: I detta arbete används begreppen arbetsgrupp 

och Snäckesamarbetet synonymt. Dessa begrepp innefattar de verksamheter i Snäckeområdet 

som gått ihop för att samarbeta. Begreppet samarbete används både för att referera till 

Snäckesamarbetet, men även i en objektiv kontext som behandlar ett samarbete i stort. 

 

Basetool och Citybreak: Basetool är ett webbverktyg där man via internet har tillgång till att 

ändra på sajterna västsverige.com, dalsland.com, bohuslän.com osv. Citybreak är ett online-

bokningssystem. 

 

Besökare och turist: Det har det fallit sig mer naturligt att använda besökare i Bakgrund 

eftersom de källor vi refererar till använde det ordet och för att inte få en annan innebörd har vi 

också valt att använda oss utav det ordet. Turist används istället mer frekvent i Tidigare 

forskning, då litteraturen använder sig av den termen. Då varje enskild författare kan ha sin egen 

uppfattning av vad det ena eller andra är kan det finnas tveksamheter kring användning av de 

båda termerna. Vi har valt att använda oss av dessa termer synonymt, även om det finns en 

vedertagen definition hos WTO. 

 

Hållbar utveckling och hållbar turism: Båda dessa begrepp innefattar de tre aspekterna 

ekologi, ekonomi och miljö/sociokultur. Dock har endast hållbar turism en greppbar definition 

och kan tillämpa de tre aspekterna på rätt sätt, medan hållbar utveckling är ett bredare begrepp 

som omfattar alla delar där jorden och människan samspelar (Hall, 2008). Begreppet hållbar 

turism används ofta när man talar om en önskvärd utveckling av samhället, där poängen är att 

utvecklingen inte ska förbise någon eller något i framtiden (KTH, 2014). Under vårt 

examensarbete tar vi detta i beaktning. 

 

Kanal: Genom slussning kan sjöar kopplas ihop till ett längre “vattenområde”. Dessa sjöar 

tillsammans med slussen/slussarna kallas en kanal. En kanal kan betraktas som en del av en 

större kanal, därmed är Snäcke kanal en del av Dalslands Kanal. 

 

Sjösystem: Ett sjösystem är ett system av flera sjöar som binds samman då de har ett eller flera 

vattendrag (Dykarna, inget datum). 

 

Slusstation och sluss: En slusstation kan bestå utav en eller flera slussar och är, liksom en 

järnvägsstation, det område där sjöar möts och är kopplade genom slussning. En sluss är en 

“vattenbassäng” där båtar tas in för att komma i nivå med sjön de tar sig in på. En slusstation 

med två slussar har därmed två vattenbassänger. 

 

Snäckeområdet som destination: I detta arbete definieras Snäckeområdet (se 2.2.3 för karta 

över området) av ett område som inkluderar Snäcke kanal samt den närliggande marken runt 



 
 

kanalen. Mer precist sträcker sig detta område från Snäcke sluss upp till Fengersfors. En 

destination i detta arbete syftar på en platsdestination när begreppet sätts i kontext med 

Snäckeområdet. I begreppet platsdestination kan man syfta till ett stort geografiskt område eller 

ett mindre samhälle. En områdesdestination innefattar däremot en geografisk enhet som 

inkluderar flera punkt- och platsdestinationer (en punktdestination är ett specifikt resmål 

exempelvis en känd attraktion som Eiffeltornet) (Bohlin & Elbe, 2007). Exempel på en 

områdesdestination är New York.  
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1. INTRODUKTION 

I detta avsnitt ges en presentation av området som studien berör samt varför vi valde att 

förlägga vår studie i Snäckeområdet. Därigenom presenteras problemområde samt studiens 

syfte. 

1.1  Inledning  
Dalsland är ett litet landskap beläget i Västra Götalands Län mellan Vänern, Värmland och 

norska gränsen (se figur 1). Skog och slättmark samt långa vattendrag kännetecknar landskapet. 

Jordbruk är något som alltid präglat Dalsland, som oxen i landskapets vapen visar (Jägergren, 

2006). Dalsland har en folkmängd på 49 380 (SCB, 2014) fördelad på sex kommuner 

(Västsverige, inget datum A). Åmåls kommun 

är den mest befolkade (SCB, 2015) varav den 

inkluderar andra orter såsom Ånimskog, 

Fröskog och Fengersfors. 

När Dalslands kanal, som täcker en 

stor del av landskapet, stod klar under andra 

hälften av 1800-talet var det svårt att få den att 

gå ihop ekonomiskt. Men när den öppnades 

för turism under 1960-talet ändrades detta. 

Numera har kanalen fått erkännande genom att 

bland annat vissa delar är 

byggnadsminnesförklarad (Ruus, 2015). 

Dalslands kanal innefattar många mindre 

kanaler med olika förutsättningar. Små 

initiativ bland aktörer kan leda till stora 

förändringar för glesbygden kring kanalen. Ett 

sådant initiativ har skett i en del av Dalslands 

kanal, Snäcke kanal, där ett samarbete formats 

för att ta framtiden i egna händer. Det har inte 

framkommit att det finns ideella samarbeten 

av någon större betydelse bland andra 

turismaktörer i landskapet. Det är svårt att 

förutse framtiden men genom att sätta området 

i ett större perspektiv kan möjliga utfall 

synliggöras. 

1.1.1 Problemområde och syfte 
Forskning inom hållbar turism har visat att det oftast är den ekonomiska aspekten som står i 

fokus. Allmänt känt är att det finns mycket skrivet om hållbarhetsaspekterna och dess 

konsekvenser för hållbar och ohållbar utveckling. Den socio-kulturella aspekten anser vi som 

Figur 1 Geografisk placering: Den röda cirkeln på 
kartan markerar Snäckeområdets geografiska 
placering i förhållande till närliggande storstäder. 
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viktig för vårt arbete, då denna handlar om de som bor på en destination (Page & Connell, 2009) 

och därmed berörs av samverkan bland turistaktörer. Gibson (2006) fastställer att en ömsesidig 

påverkan sker om antingen samhället eller destinationen utvecklas, positiv som negativ. 

Forskning kring samarbete inom turism har gjorts från olika perspektiv (Benckendorff & Zehrer, 

2014). Dredge (2006) menar att nätverkande mellan turismaktörer har ökat de senaste åren. 

Däremot har vi haft svårigheter att hitta forskning som berör samverkan i ett kanalområde 

kopplat till turism. Den forskning vi hittat om samarbete i samband med kanaler berör inte 

turismindustrin (se exempel: Isha & Jeffrey, 2002).  

Historien tyder på att Europa och världen har byggt kanaler för transportens skull men att 

många nu är resurser inom turismindustrin genom sin industrihistoria och annorlunda färd på 

vatten. För att ta hållbarhetsaspekten i beaktning måste turisternas användning av sjöar 

övervakas och skötas väl menar Prideaux och Cooper (2009). Detta för att bevara de naturliga 

och kulturella rikedomar i de unika ekosystem som uppstått, för framtida generationer. Det finns 

en lucka på forskningsfronten gällande det ekonomiska bidraget vattenvägsturism (river tourism) 

ger. Det finns en misstanke om huruvida ekonomisk bärkraft gällande turism knutet till kanaler 

är möjlig (Prideaux & Cooper, 2009). 

Det finns flertalet rapporter (ex: Utveckla turistprodukten Dalsland) och avhandlingar 

som är relaterade till Dalslands turism och Dalslands kanal (Jornevald, 2015) men ingen berör 

Snäckeområdet eller samarbete direkt. Brandin (2003) berör kanotturism i vattenlandskapet 

Dalsland-Nordmarken där frågan väcks om vem som har rätt att använda marken, vilket vi anser 

handlar indirekt om påverkan på samarbete. Vi har därför upptäckt forskningsluckan både i 

Sverige och utomlands kring kanaler och samarbete inom turismindustrin. Därför har valt att 

koncentrera oss på detta, i Snäckeområdet. 

Dalslands kanal öppnades inte för färd förrän år 1868 (Svenska turistföreningens årsbok, 

1981). Dock började slussbyggandet i Sverige redan i slutet av 1500-talet (Morger, 1997). Innan 

Dalslands kanal bytte användningsområde till turism på 60-talet, hotades kanalen av nerläggning 

men den offentliga sektorn insåg värdet och beslutade att rädda kanalen (Jägergren, 2006; 

Körling, 1968). Det värde som lever kvar idag är ett viktigt minnesmärke över en epok i svensk 

industri- och transporthistoria. Med få undantag är det fritidsbåtar och kanoter som färdas i 

kanalen (Svenska turistföreningens årsbok, 1995).  

Som Steinbach (1995) uttrycker, kan man se kanaler som en turistattraktion, eftersom 

dalar med vattendrag ger goda förutsättningar för rekreation, där färd i vatten är mest väsentlig. 

Prideaux & Cooper (2009) uttrycker dock att vattenvägsturism inte enbart inkluderar vatten, utan 

också kan vara landbaserat. Dalslands kanal kan därmed anses vara en stor katalysator för turism 

i landskapet både vattenvägen och landvägen. Vissa sträckor av kanalen är mer välbesökta än 

andra, vilket har lett till en ojämn utveckling och den behöver kontinuerligt sträva efter 

förbättringar för att människor inte ska tappa intresset. 

Fokus för examensarbetet är en del utav Dalslands kanal som kallas Snäcke kanal. Det är 

den minst besökta delen av sjösystemet och är tillika en envägskanal. Både ny- och väletablerade 

turismaktörer finns i Snäckeområdet. En arbetsgrupp som skapades i slutet på 2013 har som mål 
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att öka attraktiviteten i detta område och därmed dess besöksantal. Genom Kristina Jornevald, 

projektledare för Affärsutveckling av Dalslands kanalområde, har vi fått ta del av detta initiativ. 

Hennes önskemål är att få en uppfattning om hur områdets framtid kan te sig på grund av 

samarbetet. Vårt intresse väcktes då detta område länge tycks stått i skuggan av sin potential. 

Blickfånget för vårt examensarbete är därmed Snäckeområdet, då turismen där är under 

förändring. Syftet blir att: ta reda på värdet av Snäckesamarbetet för turismen i detta område 

fram till 2020. Eftersom frågan inkluderar ett femårs perspektiv redovisas även vissa förslag till 

åtgärder som ligger i snar framtid, då dessa kan/kommer att påverka samarbetets värde 

ytterligare. För att besvara syftet har vi fokus på följande frågeställningar: 

1. Vilket värde har samarbete för den framtida turismsatsningen i Snäckeområdet? 

a. Hur relaterar samarbetet till: 

i. Exportmognadsmodellen Sverige – Norden – Världen? 

ii. Den nationella strategin för besöksnäringen Strategi2020? 

2. Hur ser samarbetet ut mellan turismaktörer i Snäckeområdet? 

a.  Är en ändring av Snäckesamarbetet nödvändig för en hållbar turismutveckling? 

3. Vilka resurser kan användas för att attrahera turismen till Snäckeområdet? 

a. På vilket sätt är dessa resurser möjliga att utnyttja? 

 

För att konkretisera framtiden för Snäckeområdet har vi tillsammans med vår uppdragsgivare 

valt att analysera aktörerna i arbetsgruppen genom en konkret modell och strategi då dessa ger 

ett realistiskt perspektiv på Snäckeområdet. Detta med tanke på att verktygen är väletablerade i 

branschen. För att kunna besvara vårt syfte innebär det också att vi måste analysera följande 

faktorer som kan påverka Snäckeområdets framtid:  

a. Vad som spås inför framtiden i omvärlden (för turism) genom att granska statistik 

relevant för Snäckeområdet. 

b. Sätta området i en SWOT-modell; styrkor, svagheter, möjligheter och hot för att 

undersöka om Snäckeområdet är på väg att etableras som en hållbar 

platsdestination. 

c. Om det finns andra relevanta aktörer i området som kan ansluta sig till 

arbetsgruppen. 

1.1.2 Avgränsningar 
Frågeställningarnas avgränsning definieras av att de besvaras utifrån parterna i Snäckesamarbetet 

och andra aktörer genom en analys kopplat till tidigare forskning och teoretisk referensram. Det 

geografiska läget på undersökningen avgränsas till Snäckeområdet. Studien genomfördes under 

senare delen av vårterminen 2015, varav empirin samlades in under en vecka i slutet av april. 

Syftets teoretiska avgränsning utgår från, både utvecklade och outvecklade, turismresurser 

(förklaras i teoretisk referensram) i området som i existerar idag.  
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2. BAKGRUND 
Detta avsnitt börjar med en genomgång av kanalhistoria, sedan fortsätter det med en 

genomgång av Dalslands turism och vilka turismaktörer som är verksamma i Snäckeområdet. 

Därefter tas statistik, exportmognadsmodellen samt strategi2020 upp. 

2.1 Kanalbyggande i Sverige 
Den industriella revolutionen under 1700- och 1800-talet kan ses som anledningen till att 

kanalbyggandet på allvar satte fart. Fram till tiden då järnvägarna och biltrafiken tog över, ansågs 

kanalerna och vattenvägarna vara det mest effektiva transportalternativet för tyngre gods 

(Gunnarson, 1997). Det var Nils Ericson som gjorde både planeringen och den tekniska 

utformningen av Dalslands kanal, men arbetet på plats gjorde sonen Werner (Jägergren, 2006; 

Gunnarson, 1997). Det största problemet var forsen vid Håverud som inte skulle tåla en kanals- 

och slussystems påfrestningar. Detta ledde till att den kända akvedukten konstruerades. Kanalen 

öppnades 1868 (Svenska turistföreningens årsbok, 1995) men har senare utökats och är numera 

ett 250 km långt kanal- och sjösystem med 31 slussar (Gunnarson, 1997) beläget i Dalsland, 

södra Värmland och även in i Norge (Melleruds kommun, 2014).  Dalslands kanal är Sveriges 

näst största sammanhängande system av kanaler och naturliga älvar och sjöar. Kanalen har inte 

längre någon funktion som det en kanal historiskt var menat för, då turismen idag ger den liv 

(Svenska turistföreningens årsbok, 1995). För att läsa mer om Dalslands generella historia, se 

bilaga 6. 

2.1.2 Snäcke kanal 

Snäcke kanal består utav två slusstationer. Den nordligaste, Strömmens sluss, byggdes redan år 

1842 och är äldre än Dalslands kanal i övrigt. Ungefär 60 år efter att den byggdes gjordes en 

ny sluss på samma ställe. Industrin i Fengersfors bruk utvidgades ständigt och därför öppnades 

ytterligare en sluss, Snäcke sluss, år 1874. Snäcke kanal fick märka av att konkurrerande 

transportalternativ blev vanligare, då skeppningarna genom kanalen upphörde helt 1971. Snäcke 

kanal har genom åren upplevt flera konkurser och ägarbyten fram tills de år 1982 kom i 

Dalslands Kanal ABs ägo. Inför nyöppningen, år 1985, restaurerades delar av kanalen 

(Jägergren, 1996). 

2.2 Dalslands turism 
Som besökare i Dalsland kan man uppleva vild, vacker natur och insjökust samt ha tillgång till 

en stor konst- och kulturskatt. Dalslands turismutveckling har drivkraft, lust, kompetens och 

erfarenhet när det gäller boende, aktiviteter och sevärdheter (Västsverige, 2015 A). 

Turistbyråerna upplever att säsongen har blivit förlängd (Melleruds kommun, inget datum). Den 

enskilt största attraktionen i Dalsland är akvedukten i Håverud med 114 000 besökare 2014. 

Totalt antal personer som väljer att semestra i Dalsland är svårt att bedöma men kan uppskattas 

vara cirka en halv miljon människor årligen (Abenius, 2015). 

Efter att de sex kommunerna (Västsverige, 2015 A) gemensamt tog ett beslut om att 

besöksnäringen är framtiden för Dalsland, bildades Dalslands Turist AB (DTAB) 2007. Eftersom 
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varje enskild kommun är för liten för att vara en områdesdestination, möjliggör DTAB genom 

samarbete, en fokusering av resurser. DTAB har en styrelse där representanter från alla sex 

dalsländska kommuner sitter, samt en representant från Dalslands Kanal AB (Västsverige, 2015 

A). Deras syfte är att öka antalet besökare till landskapet. Det gör dem genom marknadsföring, 

försäljning samt affärs- och produktionsutveckling (Västsverige, 2015 B). Dalsland utgör därmed 

en enhetlig områdesdestination och kan lyckas med turism. Ambitionen är att vara en katalysator 

för turistnäringen i Dalsland, genom att samordna aktörer och utveckla landskapet för att 

långsiktigt kunna bidra till tillväxt (Västsverige, 2015 B). 

2.2.1 Dalslands kanal som turistdestination 
1864 bildades Dalslands Kanal AB och dagens affärsidé är att driva verksamheten framåt, dels 

med hjälp av det kulturhistoriska arvet och dels genom att vara drivande inom turism. Detta ska 

prägla den dagliga verksamheten och inriktningen till framtida projekt. Kanalen ses som den 

största enskilda anledningen för att kontinuerligt utveckla turism i Dalsland (Dalslands kanal, 

inget datum A). Redan 1995 beskrev Svenska turistföreningens årsbok att boenden, kaféer, 

livsmedelsbutiker och inte minst båt- och kanotuthyrningsfirmor levde, framförallt under 

sommarsäsongen, på de 100 000-tals turister som besökte och färdades i kanalen. Det finns ett 

50-tal företagare som är beroende av bolagets verksamhet, direkt eller indirekt (Dalslands kanal, 

inget datum A). I kanalen ingår även bostäder för slussvaktarna, äldre broar och nedlagda 

fabriksanläggningar. Kanalbolaget ska underhålla dessa samt främja allmän farled mot avgifter, 

sköta driften av slussar, fastigheter, broar med mera som finns utmed kanalen (Dalslands kanal, 

inget datum A). Gästhamnar finns relativt utspridda längs med kanalen och utbudet på plats 

skiljer sig mellan dem (Dalslands Kanal, inget datum B). Kanalen är kulturminnesmärkt sedan 

2014 för att den hyser upplevelser av friluftskaraktär samt i kultur- och naturmiljöer i 

vattenknutet område. Det finns viktiga förutsättningar för att kunna bevara och utveckla 

områdets utpekade värden, bland annat belyses vikten av samverkan i besöksnäringen så att 

utvecklingen kan ske hållbart. Det kräver att både regionala och lokala aktörer har ett 

engagemang och en vilja till förbättring, där Internet ses som en betydelsefull portal 

(Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2014). 

2.2.2 Utvecklingsprojekt inom turism i Dalsland 
Under 15 år (1992-2007) har projekt som utveckling av Dalslands kanal gjorts. Dessa har skapat 

förutsättningar inom turismindustrin i regionen. Utveckling är också en del av att kunna både 

bevara och vårda kulturarvet Dalslands kanal (Dalslands kanal, inget datum C). Under 2013 

startade ett samarbete med Haldenkanalen i Norge, där syftet är att skapa en knutpunkt för 

båtsporter (Länsstyrelsen Västra Götalands Län, 2014). DTAB har varit involverade i flertalet 

projekt som berört turism och medverkar i det pågående projektet Affärsutveckling av Dalslands 

kanalområde. Andra utvecklingsprojekt som har berörts är vandringsturism, fisketurism, 

cykelturism. Pilgrimsleden har också rustats upp, kultur har samordnats och marknadsförts samt 

en kultur och matfestival har stöttats för att slå upp sina portar på kulturkooperativet Not Quite. 

De har också varit med i projektet Utveckla turistprodukten Dalsland (Västsverige, 2015 C). 
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Affärsutveckling av Dalslands kanalområde inleddes i början av 2014. Det treåriga 

projektets mål är att kvalitén på upplevelsen ska höjas för besökare. Detta sker genom fem 

delprojekt. Den målgrupp affärsutvecklingen berör är de som besöker natur- och 

kulturupplevelser. Visionen är att standarden på de natur- och kulturbaserade aktiviteterna som 

erbjuds ska vara av internationell kvalité (Extern Bilaga 1, Projekt presentation Intern). 

 Förslag för LIS-utveckling (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har getts på hur 

man kan bygga ut Fröskogs gästhamn och detta kommer inte att påverka naturen märkvärt. 

Planerna kommer göra området mer attraktivt för friluftsliv och turism och öka attraktiviteten 

och i slutändan öka antalet arbetstillfällen (Åmåls kommun, 2013). 

2.2.3 Geografisk kartläggning av Snäckeområdets aktörer och resurser 
Köpmannebro sluss är den enda sluss som ligger mellan Vänern och Snäcke kanalområde. För 

att ta sig upp Snäcke kanal måste man ta sig igenom Snäcke sluss, där gränsen mellan Mellerud 

och Åmåls kommun går (se figur 2 nedan). För ett par år sedan blev Snäcke sluss arbetsplats för 

Lundbom som har passerat 70 år. På hennes blogg Inge’ snack – Snäcke på 

www.dalslandkanals.se kan man följa vad som händer runt om slussen (ttela, 2013). Snäcke 

kanal delar sjöarna Ånimmen och Ärr från Österbosjön (Dalslands Kanal 2015, inget datum). Tre 

kilometer från Snäcke sluss finner man gårdsbutiken Stallet i Ryr, där man hittar konst och 

lokalproducerade produkter (Stallet i Ryr, inget datum). Det finns två gästhamnar; längst norrut i 

sjön Ärr finner man Fröskogs gästhamn med en enkel båtkaj (Åmåls kommun, 2013) och den 

andra gästhamnen ligger i anslutning och ägs av Dalslands Gästgiveri, i nordöstra Ånimmen 

(Dalslands gästgiveri, inget datum A). Dalslands Gästgiveri erbjuder ett vackert naturnära 

boende med Ånimmen som utsikt. Där finns tillgång till konferens-, fest- och bröllopslokaler 

samt en välsmakande meny på deras restaurang (Dalslands Gästgiveri, inget datum B). Under 

sommaren har restaurangen öppet frekvent men under höst och vinter är det bokning som gäller 

(Dalslands Gästgiveri, inget datum C). Lite mer än 1 km norr om gästgiveriet finns Ånimskog 

kyrka, som är en av Dalslands tre vackraste kyrkor (Svenska turistföreningens årsbok, 1981). I 

anslutning till denna finns en brygga (Jansson, 2015). I Fröskog, 500 meter från Fröskogs 

gästhamn, finner man B&B Villa Weidling (Villa Weidling B&B, inget datum) samt Fröskog 

kyrka som är en praktfull träkyrka från 1730-talet (Västsverige, inget datum). Två kilometer från 

Fröskogs gästhamn hittar man Not Quite beläget i nedlagda Fengersfors bruks lokaler. Där man 

kan handla från de lokala hantverkarna, köpa bröd på bageriet, ta en fika på caféet eller gå på 

olika event framförallt sommartid (Villa Weidling B&B, inget datum). Detta är ett vinnande 

koncept då Not Quite är ett av de främsta besöksmålen i regionen. Not Quite har funnits sedan 

2002 och kallar sig själva för kulturcentrum, där konstnärerna är av vitt skilda slag (Not Quite, 

inget datum). Det har nyligen öppnat ett B&B i Fengersfors, Fengers Husrum & Handel. De 

erbjuder olika typer av kulturpaket i samarbete med Not Quite (Fengers husrum, inget datum). 
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Ånimmen erbjuder tillgång till båtramp 

samt ett varierat fiskebestånd där man kan fiska 

bland annat de naturliga arterna gädda, lake, 

abborre och ål samt de utplacerade arterna lax, 

öring och röding. Under vintern erbjuds 

pimpelfiske (Ånimmen, inget datum A). Via 

fiskeland.se har man möjlighet att boka guide 

till fisketuren i både Ånimmen och Ärr, eller så 

kan man välja att avnjuta fisket på egen hand 

(Fiskeland, inget datum A; Fiskeland, inget 

datum B). Kring Ånimmen finns inte bara 

vacker natur i form av tre naturreservat, 

däribland Sörknatten (Åmåls kommun, inget 

datum), man kan även finna fridlysta orkidéer 

runt hela Ånimmen. (Ånimmen, inget datum 

B). I Snäckeområdet finns en Fornborg från 

järnåldern och en medeltida lämning i form av 

en hällkista, samt runor. Salebols sockenstuga 

är belägget i det före detta missionshuset från 

1870-talet. Där serveras numera våfflor om 

somrarna samt hyser byggnaden försäljning av 

lokala hantverksprodukter. Inte långt ifrån 

Dalslands Gästgiveri är Ånimsskogs kyrka 

beläget, där finns även en utsiktsplats som har 

spår från medeltiden. Vägen som går längs med 

Ånimmen är vacker och har ett par rastplatser 

(Åmåls kommun, inget datum). 

  

Figur 2 Karta av Snäckeområdet: Figuren 
illustrerar det vi kallar Snäckeområdets samt 
dess geografiska läge. Figuren utpekar också 

de turismaktörer i området som vi har funnit. 
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2.3. Statistik 

2.3.1 Europa 
UNWTO (World Tourism Organization, FNs världsturismorganisation) publicerade 2011 en 

vision för hur den förväntade utvecklingen för det globala resandet kommer att se ut till 2020 och 

2030 i Tourism Towards 2030. I dokumentet förutspås att det internationella resandet kommer ha 

en global ökning på 45 procent, eller 1,4 miljarder resor, till 2020. Europas framtidsvision är att 

resandet till, och inom, kontinenten kommer att öka med cirka 30 procent till 2020 (620 miljoner 

resor) (WTO, 2011). Sverige har förutsättningar att ta del av ökningen, då basresurserna; 

attraktiva resmål, anläggningar, natur och kultur; är i linje med vad fritids-och affärerresenärer 

efterfrågar (Tillväxtverket, 2014). 

Totalt beräknas att turism och resande kommer ha en stadig ökning i världen på 3,3 

procent till 2030, vilket är 43 miljarder resande årligen. Mellan 1995-2010 låg denna ökning på 

3,9 procent, vilket motsvarar 28 miljarder resenärer. Beräkningar visar också att norra Europa till 

2030 ligger på klar tredje plats när det gäller internationella besökare per 100 lokalinvånare. 

2010 låg norra Europa också på en tredje plats, men marginalen förväntas att växa till 2030. De 

som ligger före norra Europa är länder inom Europa. När det gäller totalt antal besökare i världen 

ligger norra Europa år 2030 på sjunde plats av de 17 indelade världsregionerna (WTO, 2011). 

2.3.2 Sverige 
Sveriges totala turismomsättning var fortsatt positiv år 2013. Sysselsättningen växer inom 

sektorn och antalet arbetare uppgick till 173 000, vilket är en ökning på 3,3 procent sedan året 

innan. Omsättningen för svensk turism har haft en exponentiell tillväxt sedan 2000 och den 

inhemska konsumtionen av turism har också haft en rapid ökning. Antalet utländska besökares 

konsumtion har ökat i Sverige än mer och uppgår till ett värde av 105,7 miljarder. Denna 160-

procentiga ökning sedan år 2000 är dubbelt så hög jämfört med den inhemska (Tillväxtverket, 

2014). 

När svenskar reser och spenderar pengar i utlandet kallar man detta för import och när 

utländska har utgifter i Sverige utgör denna export för den svenska betalbalansen. Exportvärdet 

har sedan mätningarna startade (år 2000) ökat från 27 procent till 37 procent av den totala 

turismkonsumtionen. Totalt besökte 2,6 miljoner norrmän Sverige 2013 för endagsbesök och de 

totalt 85 procent endagsbesökarna kom från våra tre grannländer; Norge, Finland och Danmark 

(Tillväxtverket, 2014). 

Det uppskattade antalet existerande fritidsbåtar som är sjödugliga ökade från 2004 till 

2010 med ca 18,5 procent till totalt 881 000 fritidsbåtar (SCB, inget datum; Transportstyrelsen, 

inget datum). Efter finanskrisen sjönk båtförsäljningen och tillverkningen i Sverige markant 

(Hellekant, 2013). Det har också skett en minskning i andrahandsvärdet av båtar med upp till 40  

procent från toppåren (Alestig, 2012). Sverige är husvagntätast i Europa, med 295 husvagnar per 

10 000 invånare och ligger på andra plats när det gäller husbilar, med 61 stycken per 10 000 

invånare (HRF, 2013). Beräkningarna är att en miljon svenskar varje år väljer en semester i 

antingen husvagn eller husbil (Johansson, 2013). Under 2013/2014 ökade husbilsköpen med 14 

procent (Jaffärer, 2014). Försäljarna är dock mer restriktiva inför säsongen 2015, där flertalet 
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förutspår oförändrad försäljning (Elmia, 2014). 2011 såldes 3177 husbilar och till 2014 hade 

antalet ökat till 3239 stycken (Weibull, 2014). 50-talisterna, som länge har varit de mest 

dominanta på husbilsmarknaden, har på senare tid fått sällskap av allt fler barnfamiljer (Jaffärer, 

2014). (Många av intervjuobjekten har beskrivit de husbils- och husvagnssemestrande turisterna 

som en potentiell kringmarknad runt kanalerna). 

2.3.3 Västra Götalands region 
Då Dalsland är med i en större region är statistiken som redovisas avsedd för hela Västra 

Götalandsregionen. Regionen hade en total omsättning för turism på närmare 34 miljarder kronor 

2013. Dessa pengar delas upp i fyra delområden; inresande turism, mässverksamhet, regional 

shopping (gränshandel medräknat) och persontransport. Gränshandel av norrmän ger en 

signifikant skillnad, då shoppingen medför en högre inkomst för regionen än genomsnittet 

(Västsverige, 2014). Övernattningarna i området ökade, dock spenderades mindre pengar per 

person och dygn 2013 (Västsverige, 2014; Melleruds kommun, inget datum). Antalet gästnätter i 

Västsverige 2014 var över 5,8 miljoner vilket är en ökning sedan året innan. Även gästnätter på 

camping ser positivt ut för Västsverige, då de är bäst i landet med över 3 miljoner 2014 

(Turistrådet Västsverige, inget datum B). 

Västra Götalandsregionen står för 1,1 miljoner, tillika 42 procent av de totala 

övernattningarna i Sverige. Dock har antalet övernattningar minskat under 2013 och således även 

antal båtnätter (en båt per natt) i samtliga regioner (Tillväxtverket, 2014). 

Turismsysselsättningarna låg under 2013 på nästan 22 000 helårsarbetare inom regionen, vilket 

faktiskt är en nedgång (Västsverige, 2014). 

Dalsland 

Dalslands gästnätter har haft en ständig minskning de senaste åren. Tittar man dock på statistik 

för antal gästnätter i Dalsland januari 2015 jämfört med samma period 2014, ser det mer positiv 

ut då den visar på en ökning (Turistrådet Västsverige, inget datum A). Detta kan man också se i 

DTABs webbstatistik (www.dalsland.com) som har haft en ökning mellan 2013-2014 (Bilaga 3, 

Webbstatistik). 

Av Dalslands cirka 64 500 registrerade övernattningar under 2014 beräknades 70 procent 

vara inhemska turister. Vad gäller utländska turister är norrmän och danskar de två främsta 

utländska grupperna som väljer att uppleva Dalsland, på plats tre kommer tyskar och fjärde 

holländare. Dalsland är det delområde i Västra Götaland som har flest utländska besökare, 29 

procent följt av Göteborgsregionen på 27 procent (Turistrådet Västsverige, inget datum B). 

Andelen fritidshus som ägs av norrmän ökade mellan 2009 och 2012 med 28 procent (70 st) 

(Melleruds kommun, inget datum). 

Under 1990-talet kunde en tredjedel av Dalslands omsättning kopplas till turismen. De då 

300 miljoner kronorna säger en hel del om turismens betydelse i landskapet (Svenska 

turistföreningens årsbok, 1995). 2003 var omsättningen 175 miljoner och 2008 gjordes en ny 

studie, där uppgavs att 142 miljoner var den totala omsättningen för turism i Dalsland (Widmark, 

2008). 
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Totalt genomfördes 36 818 slussningar 2014. Det betyder att genomsnittet var cirka 1100 

slussningar per sluss. Flest hade Lennarstfors (6702 fördelat på 3 slussar) och efter kom Krokfors 

(5950 fördelat på 2 slussar). Då Snäcke, Gustavsfors och Töckfors alla är bikanaler kan det 

tänkas att de har samma förutsättningar. Snäcke och Strömmens sluss hade tillsammans enbart 

561 slussningar (330 respektive 231) 2014, vilket är mycket lägre än genomsnittet (på 1100 per 

sluss) och betydligt lägre jämfört med de två andra bikanalerna. Sedan 2008 har antalet 

slussningar i Dalslands kanal sjunkit. I Dalslands kanal bekräftas statistiken över de 

nationaliteter som besöker Västra Götaland mest, då de som färdas på kanalen är främst 

svenskar, norrmän, danskar och tyskar (Bilaga 4, Dalslands kanal statistik). Figuren nedan visar 

på samband mellan klimat och antal slussningar, både i Dalslands kanal och Snäcke sluss. 

Visuellt följer linjerna varandra med undantag från Snäcke sluss. Orsaken till skillnaden 

framkommer i 7.2 Statistisk analys av Snäckeområdet. 

 
 

Figur 3 Samband mellan temperatur och slussningar: Denna visar sambandet mellan 
medeltemperatur under juni-augusti mellan 2008-2014 (SMHI, inget datum A; SMHI, inget 
datum B; SMHI, inget datum C), samt antal slussningar i Dalslands kanal och Snäcke 
sluss (Bilaga: Dalslands kanal statistik). Linjerna för de tre värdena visar på ett samband 
mellan medeltemperatur och antal slussningar genom att de sjunker och ökar i 
synkroniserat. Från 2012 framkommer det också en exponentiell ökning av 
slussningarna i Snäcke som orsak av ny personal, vilket vi återkommer till i analysen 
(7.2). 

2.4 Modell för ökad exportmognad 
Turistrådet Västsverige ägs av Västra Götalandsregionen och är ett offentligfinansierat 

aktiebolag där enskilt vinstintresse inte finns. Besöksnäringsutvecklingen i området ska drivas i 

samklang med både inhemska och/eller internationella partners för att vara konkurrenskraftiga 

inom näringen (Västsverige, 2015 D). För att ett företag ska veta vad som erfordras av dem för 

att kunna ta del av Turistrådet Västsveriges insatser har systemet Sverige – Norden – Världen 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Medeltemperatur jämfört med antal slussningar i 
Dalslands kanal och Snäcke sluss 

Medeltemperatur: Antal slussningar i Dalslands kanal:

Antal slussningar i Snäcke sluss:
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tagits fram för att förtydliga vad rådet erbjuder. Syftet med systemet är att fler företagare ska bli 

exportmogna. Modellen ska hjälpa företagare att välja rätt kampanjer, marknadsföringsaktiviteter 

och så vidare beroende på vilken grad av exportmognad företagarna har valt att ligga på, därför 

är konceptet inte ett märkningssystem – det kommuniceras inte ut till kund. Systemet sker alltså 

endast mellan Turistrådet Västsverige och det aktuella företaget och är kostnadsfritt, det kräver 

dock insatser från företagarnas sida i form av tid och en vilja att utveckla sin verksamhet. 

Grundtanken är att det ska kunna användas av både små, medel och stora företagare. För att 

uppnå marknaden Sverige måste två steg uppfyllas, Norden fem och Världen tio. För varje steg 

man uppfyller har Turistrådet Västsverige ett erbjudande som man har möjlighet att ta del av. 

Förmånerna som ges när man nått ett mål är frivilliga. Dem är dock en morot för att man ska 

vilja fortsätta arbetet med att bli exportmogen (Turistrådet Västsverige, 2014). 

 

Tabell 1 Turistrådet Västsveriges modell för exportmognad: Tabellen visar stegen för att 
bli exportmoget för marknaderna Sverige – Norden – Världen enligt Turistrådet 
Västsveriges krav som de satt (Reviderad av Naarstad & Taijonlahti, 2015). 
 

EXPOTMOGNAD FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRMÅNER 

SVERIGE 1.1 Lagstadgade företags- och branschkrav 2.1 Exponering Sverige 

 1.2 Komplett produktblad 2.2 Onlinebokningssystem 

NORDEN 1.3 Översatt material 2.3 Exponering Norden 

 1.4 Onlinebokningsbar 2.4 Utbildningar 

 1.5 Kvalitet och hållbarhet 2.5 Nätverk & workshops 

  2.6 Kampanjmedverkan, Norden 

VÄRLDEN 1.6 Egen hemsida 2.7 Exponering internationellt 

 1.7 Öppethållande 2.8 Kampanjmedverkan, 

Internationellt 

 1.8 Professionellt arbete med säljledet 2.9 Exponering vid visningsresor 

 1.9 Professionellt mottagande av PR/media 2.10 PR/Media 

 1.10 Följa destinationens profil och 

värdegrund 

2.11 Mötesindustrin 

  2.12 Individuell, produkt- och 

affärsutveckling 

  2.13 Tillgänglighetsinventerad 

(TD) 

 

Första steget (1.1) innebär att man ska uppfylla de krav som lagen säger, inrapportera till 

SCB om man har mer än fem rum till uthyrning och om man erbjuder paket ska godkänd 

resegaranti finnas. Steg två (1.2) innebär att verktygen Basetool och eventuellt Citybreak ska 

vara uppdaterade med rätt priser och korrekt ifyllda, man ska också länka vastsverige.com. 

Tredje steget (1.3) som är första steget för att marknadsföra sig i Norden innefattar att Basetool 

produktblad ska vara korrekt översatt till engelska. Steg fyra (1.4) gäller att kunder ska kunna 
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boka online och också kunna se tillgänglighet de datum kunden är intresserad av och alla 

produkter ska vara översatta till engelska. Om paket finns mellan aktörer ska kund kunna boka 

via antingen ena eller andra samarbetspartnerns hemsida. Steg fem (1.5) innebär att företagare 

ska kontinuerligt arbeta med kvalité- och hållbarhetsaspekter. Steg sex (1.6) innebär att företaget 

ska ha en egen hemsida som finns översatt till engelska. Steg sju (1.7) är steget mot 

världsmarknaden och innebär att man som företagare har ambitioner och aktivt försöker skapa 

både nya och längre säsonger genom dem förutsättningar och möjligheter man har. Åttonde 

steget (1.8) leder således vidare till att man på ett professionellt sätt arbetar med de som 

arrangerar och säljer resor. Några viktiga punkter är att man som företagare måste förstå hur 

säljledet fungerar och svara inom 24 timmar. Det måste finnas en kontaktperson för Turistrådet 

Västsverige och man måste kunna erbjuda en hög kvalité av användbara bilder. Steg nio (1.9) 

leder vidare till att man måste kunna på ett professionellt sätt kunna ta emot PR/media och också 

stå för boendekostnaderna på den egna anläggningen när man har dessa besökare, 50 procent av 

mat och aktiviteter ska också aktören stå för. Man ska också ha ett färdigt material och visa 

köpbara produkter. Sista steget (1.10) innebär att man som aktör ska följa den värdegrund eller 

profil destinationen har. Företagare ska också hjälpa till att stärka och profilera arbetet i sitt 

material (vissa områden har varken värdegrund eller profil) (Turistrådet Västsverige, 2014). 

Förmånerna som ges när man nått ett mål är frivilliga. Dem är dock en morot för att man 

ska vilja fortsätta arbetet med att bli exportmogen. För nivån som innefattar Sverige, 2.1-2.2, har 

man som företagare möjligheten att få sitt material publicerat på regionala sajter och 

vastsverige.com, där kan man också bli bokningsbar. Nivå 2.3-2.6 innefattar Norden och 

möjligheten finns att bli synbar på rådets nordiska hemsidor. Man blir också inbjuden att vara 

med på seminarier, nätverkande workshops och i kampanjer mot framförallt den norska 

marknaden. Steget ut mot världsmarknaden, 2.7-2.13, ger förmåner att synas på rådets och deras 

samarbetspartners (ex Visit Sweden) internationella hemsidor. Man kan också medverka i 

kampanjer för den internationella marknaden och visa upp sin verksamhet för researrangörer och 

agenter under visningsresor. PR/media har möjlighet att besöka anläggningar och man har själv 

möjlighet att vara ambassadör för Turistrådet Västsverige eller Sverige i olika 

marknadsföringsevenemang. Man kan också synas i rådets sociala medier och få sin anläggning 

synbar i Tillgänglighetsdatabasen (TD) (Turistrådet Västsverige, 2014). För en mer överskådlig 

bild av dessa nivåer se Bilaga 2, Tabell från Sverige – Norden – Världen. 

2.5 Nationella strategin för svensk besöksnäring 2020 
En strategi har tagits fram på grund av att Sverige har utvecklingspotential inom besöksnäringen. 

Det finns en strävan att göra den bättre med ett hållbarhetsperspektiv – men det är det inte bara 

Sverige som har drivkraft, utan konkurrensen finns internationellt och vilket land som hinner 

först ut till den volym turister som är villiga att korsa gränser beror på vem som utvecklar sig 

bäst. Visionen strategi2020 är att till år 2020 ha fördubblat svensk besöksnäring vilket då också 

ska vara Sveriges nya basnäring. Strategin är till för näringens organisationer, destinationer, 

företagare och den offentliga sektorn. Målgrupper som berörs har segmenterats in i fyra grupper; 

(1) DINKS (Double Income No Kids), (2) WHOPs (Whealthy Healthy Older People), (3) Active 
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Family (dessa tre kallas den globala resenären) och Det globala företaget (mötes- och 

incentiveresenärer). Visit Sweden vänder sig mot dessa i 13 prioriterade länder, dessa marknader 

finns redan representerade som utländska besökare som väljer att turista i Sverige. Alternativt 

finns en stor potential för att volymen kan ökas. Resenärerna i ovanstående kategorier har stor 

resvana och höga krav på resmålet, är globalt medvetna, socialt engagerade och medvetna om en 

hållbar utveckling. De är höginkomsttagare och högutbildade. Prioriteten ligger i autentiska 

resmål där man kan lära sig av upplevelsen, gärna i en annorlunda form, antingen i naturen eller 

också storstaden (Strateg2020, 2010). 

Visionen har konkretiserats i fyra strategiska mål, tre fokusområden och sex 

huvudkategorier. De strategiska målen; (1) att inom de nämnda målgrupperna attrahera så många 

utländska besökare som möjligt, (2) utöka exportmogna destinationer, (3) stödja de exportmogna 

destinationerna så att de kan öka antalet besökare och (4) att få svenskar att nyttja den svenska 

besöksnäringen; ska ge en tydlig bild om vart besöksnäringen är på väg och vad syftet är med 

den nationella strategin. Dessa strategiska mål ska ge upphov till initiativ, prioriteringar, olika 

insatser för resurser och verkställande åtgärder. De tre fokusområdena ska visa vilket fokus 

besöksnäringen behöver fram till år 2020. Det första (1) fokusområdet ska tydliggöra 

destinationsutveckling och teman. Exportmogna destinationer måste utvecklas för att stärka 

Sveriges konkurrenskraft och det kan ske genom att utveckla tematiska reseanledningar. Det 

andra (2) fokusområdet handlar om att ha en offensiv marknadsföring och försäljning. Det gäller 

framförallt att marknadsföra Sverige internationellt (via Visit Sweden) mot de nämnda 

målgrupperna. Det sista fokusområdet (3) är att en samordnad besöksnäring ska implementeras 

framgångsrikt genom den nationella strategin. Uppgifter måste koordinera nationellt, regionalt 

och lokalt för att tydliggöra rollerna mellan aktörerna. För att nå strategi2020 till år 2020 har, 

förutom (4) strategiska mål och (3) fokusområden, sex huvudstrategier identifierats; (1) att 

destinationsutveckling sker i världsklass, (2) att en konstant ökning kan ske av besöksnäringen 

genom att attrahera kapital, (3) att en samverkan sker mellan privat och offentlig sektor, (4) att 

en strategimarknadsföring sker för de identifierade målgrupperna, (5) att en strategi för hur 

entreprenörskap och kompetens ska främjas, (6) samt att en hållbar besöksnäring ska gynnas. 

Vissa huvudstrategier är mer bearbetade än andra, som behöver ännu en genomgång och 

utarbetas betydligt mer (Strateg2020, 2010). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
Här presenteras tidigare forskning som berör ämnesområdena hållbarhet och samarbete inom 

turismsektorn. Sedan tas även forskning kring kultur- och naturturism upp. 

3.1 Forskning hållbar turism 

För att dra nytta av turismsektorns enorma potential måste dess utveckling hanteras varsamt, med 

hållbarhetsmål i centrum (Landthaler, 2014). FN-organet The World Tourism Organisation 

(också kallad UNWTO/WTO) definierar hållbar turism som "Turism som tar full hänsyn till 

nuvarande och framtida ekonomiska-, sociala- och miljömässiga påverkanden, vidare ska 

behoven hos gästerna, industrin, miljön och värdsamhällerna tillgodoses." (Citat fritt översatt: 

WTO, 2005:12). Allmänt känt är att en hållbar destination ger likvärdig tyngd åt de tre 

aspekterna vilket grundar för en balansad utveckling nutid men också inför framtiden. 

Page och Connell (2009) har identifierat faktorer som påverkar hur stora ekonomiska 

effekter turismen genererar och som visar om de är positiva eller negativa: (1) Typ av 

turismanläggning och turistattraktion, (2) volym och nivå som turister spenderar (3) den 

ekonomiska utvecklingens nivå i regionen, (4) i vilken utsträckning turisternas utgifter bevaras 

och återinvesteras i regionen, och slutligen (5) omfattningen av säsongsvariationer i regionen. 

Det finns både positiva och negativa sociokulturella effekter inom turism (Brida, Osti & 

Faccioli, 2011). Dessa effekter relaterar till förändringar i: samhällens värdesystem, individuella 

beteenden, sociala relationer, livsstil, uttryckssätt och samhällsstrukturer. Därmed handlar dessa 

effekter om de som bor på destinationen (Page & Connell, 2009). Turism i rurala områden 

innebär större effekt på dess invånare har Teye, Sirakaya och Sönmez (2002) kommit fram till. 

De uttalar att lokalbor oftast inte involveras i projekt medvetet. Andereck m.fl., (2005) genom 

Brida m.fl (2011) menar att känslorna inför turism tenderar att vara mer positiva om det finns ett 

genuint intresse hos lokalbor att förstå turism och ha kontakt med turister. Studier har också visat 

att det inte spelar någon roll huruvida kontakten som sker mellan lokalbor och turister är mycket 

eller lite (Davis m.fl., 1988 genom Brida m.fl, 2011). 

Turismen bidrar globalt till ett flertal ändringar i miljön, som oftast betraktas som 

negativa. Fem sådana är (1) förändrad användning av mark eftersom turismen gör anspråk på 

stor plats (t.ex. flygplatser), (2) energianvändning, eftersom att turismen förbrukar stora mängder 

fossila bränslen, (3) utrotning av vilda arter, (4) den geografiska spridningen av sjukdomar (t.ex. 

SARS och fågelinfluensa) och slutligen (5) förändring gällande uppfattningen av omgivningen. 

Detta för att omgivningen alltmer ses som en resurs som ska konsumeras som en del av en 

upplevelse (Gössling, 2002 genom Page & Connell 2009). Den ekologiska aspekten handlar 

således om att ha detta i åtanke för att reducera negativa effekter på miljön. 

3.2 Forskning på samarbete 
Det är vedertaget att turism är ett komplext område då branschen går in i många näringar. Gray 

(1989) genom Akwasi Adu-ampong (2014) definierar samarbete som en process i ett särskilt 

område där gemensamma beslut bland nyckelaktörer försöker besluta framtiden. Elbe (2002) 
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definierar samarbete som ett förenat arbete som har ett mål där minst två aktörer samverkar.  

Benckendorff och Zehrer (2014) menar att forskning kring samarbete inom turism har skett från 

olika synvinklar; såsom hur man samarbetar mellan eller inom länder, regioner, samt vilka 

rollfördelningar som uppstår i ett samarbete genom att forska på genusperspektivet. Forskning 

kring samarbete är numera ett viktigt forskningsområde enligt Benckendorff och Zehrer (2014). 

Det är därför inte konstigt att kännedom väcks om att samarbete mellan aktörer är nödvändiga. 

Det är helt enkelt en huvudorsak till att turismen ska få en positiv utveckling (Akwasi Adu-

ampong, 2014). 

Van Den Berghs (2014) studie inbegrep samarbete hos ställningstagare inom turism i 

Nederländerna. Den indikerade att aktörer var medvetna om att det är viktigt med samarbete 

inom turismplanering, dock var det inte sedd som en strategi för att utveckla turism, då ett stort 

problem ansågs vara att det var tidkrävande. En annan undersökning om samarbete på 

institutionell nivå inom turistnäringen i Ghana kom fram till att samarbete mellan 

turistinstutitioner var låg inom samt mellan den offentliga och den privata sektorn, även om de 

har kändedom om fördelar samarbete kan ge (Akwasi Adu-ampong, 2014). Zach och Racherla 

(2011) undersökning härleder vilka upplevda värden inom samarbeten som kan hittas i 

turismnätverk. Deras resultat uppvisar ett positivt värde av samarbete i Indiana men enbart om 

samarbetet sker mellan två, ju fler som involveras desto mer minskar det upplevda positiva 

värdet.  

Grängsjö (2006) belyser vikten av ett betydande regionalt samarbete liksom Long (2005) 

menar att kravet för både turismutveckling och konkurrenskraft inom samma bransch är att 

stärka det regionala turismsamarbetet. Fyra grundläggande krav för ett samarbete inom turism 

presenteras: (1) bekvämligheten med tillgänglighet (närhet till transport etc.), (2) jämförelse och 

komplettering av resurser (om resurserna på två turistorter är jämförbara borde de samarbeta 

istället för att motarbeta varandra så att de kan undvika upprepad konstruktion och negativ 

konkurrens), (3) överlappning av turismmarknader, och slutligen (4) att vara lika utvecklad inom 

samarbetet. Naturligtvis är det inte nödvändigt för ett samarbete inom turism att följa dessa fyra 

villkor men de kommer att djupt påverka intensiteten och omfånget av regionalt samarbete inom 

turism. Long (2005) lyfter också problemet att om samarbetet inte skapar möjlighet för en “win-

win” eller “multi-win” situation, kommer det så småningom att bli osammanhängande. Dredge 

(2006) förklarar i likhet med Long (2005) genom sin studie att en förvaltningsstrategi utan 

ekonomisk vinning har visat sig vara begränsad. Regering, turismproducenter och samhället kan 

utföra strukturer och samspel mellan varandra som behövs för att en destination ska kunna 

samarbeta kring management.  

Sverige har ett generellt problem med utvecklingsarbete inom turism (Grängsjö, 2006; 

Aronsson, 2000) då den tydliga hög- och lågsäsong som finns i Sverige gör det svårt att skapa 

kontinuitet (Grängsjö, 2006). Elbe (2002) menar att relationer innebär ökade kostnader och 

investeringar, men är också ett forum där mervärde ges. Ett relationsutbyte behöver ett 

kontinuerligt underhåll. I Slovakien gjordes en fallstudie som kom fram till att nätverksmönster 

som uppkom mellan små turismföretagare anpassade sig likt de som man kan hitta i äldre 
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marknadsbaserade ekonomier (Copp, 2000). Hall och Roberts (2001) beskriver att det är viktigt 

att samarbeta och nätverka på regional och lokal nivå inom turism. De menar att till och med 

partnerskap kan vara betydelsefull. Dock betyder inte det att sammanhållning innebär 

samförstånd och homogenitet, det är sannolikt att spänningar uppstår på grund av 

åsiktsskillnader. Detta belyser även Elbe (2002) som tycker att det varken är realistiskt eller 

nödvändigt att sträva åt samma håll. Aktörer kommer alltid ha olika fördelar av att delta i ett 

samarbete och därigenom också ha olika värderingar och mål för att delta. Det går att samarbeta 

även om syftet med samarbetet skiljer sig mellan parterna. Elbe (2002) påstår till och med att 

detta underlättar samarbetet då man inte ”slåss” om samma utrymme. Alter och Hages (1993) 

genom Elbe (2002) menar däremot att om ett samarbete ska fortlöpa måste aktörerna ha samma 

värderingar och arbeta för samma mål. Vidare förklarar Grängsjö (2006) att organisering och 

samarbete på landsbygden är viktig, eftersom en producent inte klarar trycket för en full service 

och det ligger oftast på producenterna själva att komma framåt i arbetet. 

Praktiskt sätt innebär destinationsutveckling skapandet av förbindelser mellan 

turismproducenter och offentlig sektor. Aronsson (2000) belyser vikten av att ha en strategi för 

planeringsverksamheten. Det innebär att både visioner och framtidens mål ska vara tydliga för att 

möjliggöra dem. Akwasi Adu-ampong (2014) förklarar att planeringsprocesser bör delas mellan 

intressenter. Butler (1999) menar att destinationsutveckling oftast har bristande förståelse 

och/eller en bristande information av vilken turismtyp som ska satsas på (Pearce & Butler, 1999). 

3.3 Forskning på kultur- och naturturism 
Det svårt att definiera begreppet kulturturism. Det sägs att det finns nästan lika många 

definitioner av kulturturism som det finns kulturturister. Anledningen till att det är såpass 

komplext ligger i att ordet kultur i sig själv är svårdefinierat menar Richards (2003). 

Kulturturism, liksom ekoturism och äventyrsturism, definieras av vissa forskare som en 

turismmarknad för de resenärer som väljer att resa enligt sin livsstil. Kulturturism kan även 

definieras som intelligent tourism. Det är en typ av turism kopplad till det ökande intresset att 

lära sig något nytt när man reser, vilket innebär att man också kan se kulturturism som en 

utbildande turism (Petroman, 2013). 

Naturturism definieras som turism som primärt innebär direkt njutning av relativt ostörda 

naturfenomen (Valentine, 1992). Syftet med naturturism är att komma i kontakt med natur, “fly” 

från den stressiga vardagen och att se landskap och vilda djur (Blamey, 2001 genom Nyaupane, 

Morais & Graefe, 2004). I stort är denna sorts turist intresserad av att uppleva orörd natur, titta 

på flora och fauna, besöka områden med få turister, öka sin kunskap om naturen samt umgås 

med lokalbefolkningen (Fors, Flygt & Wall-Reinius, 2010). Att turista på detta sätt har blivit en 

viktig del av både den inhemska och internationella turismen (TIAA 2002; TIES 2003 genom 

Nyaupane, Morais & Graefe, 2004). Tidigare forskning visar att naturturisten ofta har en relativt 

hög inkomst, är betalningsvillig och även välutbildad (Fredman & Heberlein, 2003; 

Mehmetoglu, 2007 och Wall-Reinius, 2010 genom Fors, Flygt & Wall-Reinius, 2010) och 

sysslar med aktiviteter som exempelvis fågelskådning, kajakpaddling och vandring (Blamey 

2001 genom Nyaupane, Morais & Graefe, 2004). För att förtydliga vad som kan känneteckna 
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naturturister kan de delas in i fyra olika typer baserat på intresse av naturturism: Casual nature 

tourists, Mainstream nature tourists, Dedicated nature tourist och Hard-core nature tourists 

(Lindberg, 1991 genom Mehmetoglu, 2007).  Som turist på landsbygden/glesbygden finns det 

många aktiviteter att ta del av och Gunn (2002) har identifierat sådana (tabell 2). Majoriteten av 

dessa är kopplad till naturturism. 

 

Tabell 2 Populära landsbygdsaktiviteter: Tabellen redogör för Gunns (2002) identifierade 
turismaktiviteter på landsbygden (fritt översatt från Gunn, 1986 genom Gunn, 2002. 
Reviderad av Naarstad & Taijonlahti, 2015). Den visar att naturaktiviteter är vanliga 
sysselsättningar för turism på landsbygden. 

 

Kanalturism är en sorts vattenvägsturism (river tourism) och har tre faktorer; (1) det 

estetiska intrycket av landskapet – kombinationen av intressanta ”naturliga objekt” och väl 

anpassade delar av kulturarvet uppfattas av en stor publik som harmonisk. (2) Ett antal 

”stationer” längs med vattendragen är mål för specifika intressen bland turister. Med stationer 

menas här exempelvis restauranger, sport-, och nöjesfaciliteter. (3) Möjligheten till att använda 

oförorenande transportmedel som båtar, cyklar osv. (Steinbach, 1995). 
  

Picknick Fiske ”Resorting” 

Camping  Båtliv Historisk rundresa 

Vandring Vattenskidor Landsbygdsfestivaler 

Hästridning Kanotpaddling Natursköna rundresor 

Cykling Längdåkning Hälsa på släkt och vänner 

Jaga Simma Naturuppskattning 
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4. METOD 
I följande avsnitt förklaras vad för teoretiskt förhållningssätt som valts. Det tillkommer också 

hur vi valt att genomföra vår undersökning samt etik och moral, ställningstagande till primär 

och sekundär data och hur vår studie förhåller sig inom ramen för validitet och reliabilitet. 

4.1 Förförståelse 
Naarstad kommer från Lillehammer och flyttade till Halmstad för ungefär 3 år sedan. Ingen i 

hennes familj eller släkt kommer från Sverige eller är bekanta med Dalsland. Inför 

examensarbetet som var tänkt att handla om andra slussar i systemet utfördes ett dagsbesök till 

Lennartsfors och Gustavsfors i augusti 2014. Efter detta har en fallstudie om Lennartsfors samt 

en forskningsöversikt om Dalslands historia utförts. Naarstads förförståelse om Dalsland är 

därför mestadels inläst. Taijonlahti kommer från Frändefors men har de senaste åtta åren bott i 

Halmstad. Sommaren 2014 arbetade hon på turistbyrån i Åmål. Taijonlahti har besökt Not Quite, 

skickat kunder till Dalslands Gästgiveri, Dalslands Kanal och Sörknatten. Hon har genom sitt 

arbete på turistbyrån haft kontakt med tre av intervjuobjekten och även Åmåls besökare. Detta 

har medfört att hon har en uppfattning om vilka som väljer Dalsland som besöksmål. Taijonlahti 

har dock inte turistat avsevärt mycket i sitt före detta närområde och har varken åkt på kanalen 

eller är bekant med trakten runt Snäcke. Sammanfattningsvis kan man säga att den förförståelsen 

som Taijonlahti och Naarstad besitter, dels har tillkommit från barndom, tidigare arbete och 

studier. 

4.2 Teoretiskt perspektiv 
Det Andersson (1979), Egidius (1986) och Wallén (1996) är överens om, är att vetenskapsteorin 

hermeneutiken innebär någon form av tolkning. För att undersöka hur Snäckes framtid som 

besöksmål kan se ut, är vi mycket beroende av just tolkning. Bland annat måste vi tolka texter, 

statistik, verksamheter, Snäckesamarbetet och området. Genom att sätta oss in i och förstå andra 

människors perspektiv och tankesätt, kombinerat med att tolka texter för att hitta bakomliggande 

viktigheter (Egidius, 1986; Wallén, 1996), kan vi dra kopplingar och analysera oss fram till en 

potentiell framtid för Snäcke. Hermeneutiken är en både nödvändig och betydelsefull metod i 

vetenskaper som handlar om personer, händelser och kulturella fenomen (Egidius, 1986) för att 

förstå människor, dess handlingar och resultatet av dessa handlingar (Thurén, 2007). Till 

bakgrund av detta kommer denna studie ligga inom ramarna för human- och samhällsvetenskap 

och grundar sig därför naturligtvis i en hermeneutisk vetenskapsteori. Eftersom vi i vår 

tolkningsprocess kontinuerligt kommer växla mellan förförståelse och tolkning, kommer den 

hermeneutiska cirkeln ligga till grund för hur vår tolkningsprocess kommer att se ut. 

Vår studie går ut på att tolka och analysera hur en potentiell framtid kan se ut, baserad på 

verklighetens faktorer och individens samspel med omvärlden. Därmed utgår den från ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Essensen i detta perspektiv är att kunskap om världen är 

konstruktioner av verkligheten (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Wallén, 1996). Vad vi får reda på 

genom aktivt sökande påverkar undersökningens innehåll i stort, då den insamlade data avgör 
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hur tolkningarna kommer att utspela sig. Vilka delar av det insamlade materialet vi anser vara 

relevanta kommer därmed även färga slutsatsen. Den metodologiska konstruktivismen, som 

menar att forskare aktivt söker och därmed också påverkar empirins innehåll och resultat 

(Wallén, 1996), kommer därmed vara vårt teoretiska perspektiv i denna studie. 

Med bakgrund av ovanstående, att det är flera faktorer som är grunden till hur vi 

analyserar data, samt att ett tillförlitligt resultat för vår del inte förutsätter kvantifiering 

(Johansson, 2011), kommer vår studie ha en kvalitativ metod. Genom att använda oss utav 

kvalitativ metodik och dra allmänna, generella, slutsatser utifrån vår empiri och insamlade fakta 

(Thurén, 2007) präglas därmed vår studie av en induktiv metod. 

4.3 Vald metod 

4.3.1 Intervjuer 
För att få den nödvändiga insikten inför tolknings- och analysarbetet, beslutade vi att intervjuer 

skulle vara en passande metod för vår undersökning. Genom intervjuer har vi möjligheten att 

fördjupa oss i olika perspektiv, vilket vi anser vara ett viktigt moment för ett realistiskt resultat. 

En intervju kan vara mycket löst strukturerad men också ha en systematisk frågeordning 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). För vår studie ansåg vi att en semistrukturerad intervju skulle 

passa bäst för att få djup och förstå komplexiteten i svaren. Våra intervjuer följde därmed 

principerna för denna metod. 

Intervjuguiderna (Bilaga 5) var indelade i tre olika huvudteman; verksamhet, samarbete 

och turism. Syftet med verksamhetsfrågorna var att vi skulle få bättre förståelse för de 

tillfrågades verksamhet samt att svaren skulle kunna jämföras med deras roll i arbetsgruppen. 

Samarbetsfrågorna syftade till att få insikt i samarbetet i allmänhet. Turismfrågorna hade som 

syfte att ge svar på tankar och idéer kring turismen i framförallt Snäckeområdet. 

Huvudfrågorna kan anses vara något svävande eller breda, detta för att vi ville försöka 

hålla en objektiv ram och inte rikta frågorna för mycket. Delfrågorna däremot var mer riktade 

men ansågs mer som en vägledning eller hjälp för att få svar på huvudfrågorna. Vissa av 

delfrågorna är därmed ganska lika. Avvikelser under intervjun skedde i form av att frågorna inte 

ställdes i den ordning de är skrivna eller bokstavligt som de står i frågeguiden, utan i den ordning 

och på det sätt de passade bäst in i konversationen. Riktlinjerna var dock att verksamhetsfrågorna 

skulle komma först och sedan gå över till samarbetsfrågor och slutligen turismfrågor. Intressanta 

frågor som väcktes under intervjun ställdes för att fördjupa ett viktigt ämne som annars inte 

skulle beröras. 

4.3.2 Textanalys 
För att komma fram till helheten i intervjuerna kopplat till vårt syfte och insamlade fakta, krävs 

en kvalitativ textanalys. Detta för att det centrala vi är ute efter, den viktiga meningen, ligger dolt 

under ytan och därmed inte kan nås utan att genomföra en noggrann närläsning och textanalys. 

Metoden har olika användningsområden och innefattar två huvudtyper av analyser med tre 

underkategorier var. Den ena handlar om att systematisera innehållet och den andra fokuserar på 

att kritiskt granska innehållet i texterna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). 
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Vi väljer att fokusera på två olika underkategorier – en från varje huvudtyp av textanalys. 

Till de systematiserande undersökningarna tänker vi fokusera på den som syftar till att klargöra 

tankestrukturen hos aktörer som har varit viktiga i samhällsdebatten. I detta fall önskar vi 

exempelvis klargöra tankestrukturen hos de aktörer som är med i det nya Snäckesamarbetet. 

Den underkategori vi anser vara användbar för att kritiskt granska texter beskriver 

Esaiasson m.fl (2003) som den idékritiska analysen. Denna kan vi använda oss av för att 

analysera hur aktörernas tankar och syften stämmer överens med de normer som borde följas för 

en hållbar utveckling av turismen. Vår textanalys utgår framförallt från anteckningar och 

transkriberingstexter från intervjuerna men vi har också tolkat texter från andra medier, däribland 

broschyrer och internet. 

Vi kommer att använda oss av den idékritiska analysen när vi ska placera arbetsgruppens 

aktörer i Turistrådet Västsveriges exportmognadsmodell eftersom vi kommer att granska texterna 

som finns på deras hemsida, tillsammans med den information som finns om företagen på 

turistrådets hemsidor, i detta fall dalsland.com. Denna typ av analys används också för att ta reda 

på delar av marknadsmixen i enighet med Aronsson (2000). 

4.3.3 Urval 
Vårt urval av aktörer utgår ifrån Kristina Jornevald, som vidarebefordrade nio kontaktpersoner 

till oss som var relevanta för vår studie samt valde vi att kontakta två utöver dessa. Gemensamt 

för alla är att de är representanter för olika aktörer. Vårt urval kan därmed anses vara ett sorts 

bekvämlighetsurval, nämligen snöbollsmetoden. Vi anser de kontakter vi fått, vara relevanta då 

de alla på något sätt har en anknytning till Snäckeområdet och besitter möjligheten att påverka 

dess framtid genom sitt yrke och/eller intresse. 

4.4 Etik och moral 
Mårtensson och Nilstun (1988) klargör att allt fler etiska frågor väcks som forskare får ta 

ställning till och att mångfalden av dessa är mycket stor. Ruane (2005) skriver att oavsett 

forskningsnivå måste professionalitet kring regler och normer följas, då det är viktigt att det ses 

som en seriös verksamhet. Respekt och tillit är grundpelare från både forskarkollegor och 

samhälle. Frågor som Mårtensson och Nilstun (1988) tar upp, belyser även Ruane (2005) genom 

American Sociological Association Code of Ethics som behandlar fem principer inom 

forskningsetik. De tre första, (1) att inte medföra skada, (2) samtycke till deltagandet och (3) 

respekt för deltagarnas privatliv är punkter som vi i vårt forskningssyfte har behövt ta ställning 

till genom att respektera intervjuobjektens önskan om vad som inte ska med i undersökningen. 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till vilka personupplysningar som framförs och ej. Detta eftersom 

det under intervjuer har framkommit namn på privatpersoner, varav vi inte varit i kontakt med 

dessa och därför valt att utesluta dem. De som medverkat i studien har dock gett sitt 

godkännande till att deras namn används. Aktörer är offentliga verksamheter och behöver inte 

samma hänsynstagande.  

De sista två principerna är också viktiga. Code of Ethics genom Ruane (2005) beskriver 

nämligen även att forskare måste sträva efter att (4) intressekonflikter inte skapas. Detta för att 
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dagens universitet och högskolor har allt mer samarbete inom näringsliv och kommunala 

verksamheter – och påverkan kan ske därefter. Den sista etiska principen som beskrivs är att (5) 

inte vinkla sina resultat mot sitt eget eller uppdragsgivarens intresse. Det är svårt men 

nödvändigt. Positivitet gentemot särskilda intressen har många gånger gett en skev bild av 

forskningsresultat (Ruane, 2005). Samarbetet med näringslivet är mycket påtagligt i vårt 

examensarbete, då det går genom Affärsutveckling av Dalslands kanalområde och Kristina 

Jornevald. Vår analys av framtiden i Snäckeområdet har vi försökt hålla realistisk. Vi vill inte ge 

en positiv bild till vår uppdragsgivare om denna bild inte stämmer med verkligheten. Därmed är 

vår ambition att ge en realistisk analys och med andra ord vill vi inte färgas av önskemål. 

4.5 Genomförande 
Vi fick en kontaktlista från vår uppdragsgivare på personer som var med i arbetsgruppen. De 

personer vi valde att intervjua ansågs relevanta eftersom de besitter kunskap om 

Snäckesamarbetet och -området, samt turismen generellt i Dalsland. Därmed kunde de bidra med 

nödvändiga perspektiv som kan besvara syftet med studien. Vi valde att maila personerna för att 

presentera oss och vårt projekt. Utöver kontaktpersonerna som vår uppdragsgivare gav oss hade 

vi två personer till som vi ville kontakta: turismutvecklaren i Åmåls kommun och en erfaren 

konsult inom turism i Dalsland. Dessa ansågs ge oss ett bredare perspektiv på antingen turismen i 

Dalsland eller Åmåls kommun. Därefter ringde eller mailade vi för att boka möte med de totalt 

elva personerna. Senare tillkom Kristina Jornevald som intervjuobjekt. Vi hade alltså totalt tolv 

intervjuer varav två var enbart per mail. Vidare har tilläggsfrågor också förts via mail. Några 

dagar innan de bestämda intervjuerna, mailade vi ut våra frågeguider (Bilaga 5) samt frågade om 

tillstånd att spela in. Vi hade två ambitioner när vi skulle genomföra våra intervjuer: För det 

första ville vi först prata med de som var mest involverade i arbetsgruppen så att vi skulle få en 

bild av samarbetet innan vi gick vidare med andra aktörer. För det andra försökte vi också 

förlägga mötena, som var geografiskt nära varandra på samma dag, för att undvika att köra fram 

och tillbaka långa sträckor. Dessa två förhoppningar införlivades relativt bra och gjorde att vi 

undvek långa restider, då vi inte var stationerade i direkt anslutning till den kommunen 

undersökningen genomfördes i. 

Innan vi påbörjade intervjun presenterade vi oss, vad syftet var med vårt projekt och med 

vårt möte. Vi frågade igen om godkännande för att spela in, vilket samtliga godkände. Enligt 

intervjuobjektens önskemål har vi tagit hänsyn till anonymitet och känslig information under 

transkriberingen. Under intervjun valde vi att dela upp arbetet genom att en av oss antecknade 

och den andre intervjuade. Intressanta frågor som dök upp under intervjun var dock välkomna 

från båda håll. För att påverkan skulle vara så jämn som möjligt, samt undvika att relation skulle 

influeras var det naturligt att intervjuaren inte skulle ha någon relation till intervjuobjektet. 

Därmed varierades det vem som var intervjuare och vem som antecknade. Trost (2001) skiljer på 

sakuppgifter och åsiktsuppgifter. Alltid, ofta, sällan är exempel på vad man själv anser och har 

därför en åsiktsbaserad referensram, en variabel som är olika för alla och därför svår att mäta. 

Sakfrågor, som antyder att fakta finns, är motsats till tyckes-frågor och attityd-frågor. Vi har valt 

att väga in båda typer av svarande lika mycket under intervjun och tagit hänsyn till att 
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åsiktsbaserade är svårare att mäta i analysen. Utifrån anteckningarna som fördes valde vi att 

transkribera alla sektioner i intervjun där samarbetet diskuteras. Resterande delar av intervjuerna 

har vi utgått ifrån anteckningar, förutom bland de intervjuobjekt som inte var med i 

Snäckesamarbetet, där hela intervjun har transkriberats. 

4.6 Primär och sekundär data 
Man kan dela in data i primära och sekundära källor. Primär data är en muntlig eller skriftlig 

redogörelse av en händelse eller upplevelse (Berg, 2004). Vår ambition har varit att nå primära 

källor, vilket vi till viss del har gjort. Intervjuobjekten står för ny information som annars inte 

skulle vara tillgänglig och anses därmed som primärdata och således mycket viktig för vår empiri 

och studiens resultat. 

Sekundär data är skapad av andra men kan relateras till det forskningsområde en annan 

forskare har (Berg, 2004). Bryman (2008) menar att sekundärdata är gynnsam då forskare kan 

lägga mer tid på sin egen analys och tolkning av data. Denna typ av data är också tids- och 

kostnadsbesparande. Man ska i allmänhet vara försiktig med att nyttja många sekundärkällor då 

det kan bli problematiskt, på grund av tolkning av andras tolkningar (Bryman & Bell, 2011). 

Med detta i åtanke är våra sekundärkällor valda med noggrannhet, vilket också är orsaken att vi 

heller inte ser problem med att vår referenslista inkluderar fler sekundära än primära källor (för 

att kunna uppfylla vårt syfte har vi behövt använda Internetkällor). Bryman (2008) menar dock 

att sekundärdata har gått igenom kvalitetskontroller (genom olika typer av organisationer) och 

betonar att erfarna forskare ligger oftast bakom materialet. Vi har därför varit ständigt 

källkritiska, samt strävat efter att använda sådan typ av data för att ge studien en trovärdig grund 

och pålitlighet, vilket vi anser oss ha lyckats med. Vi vill poängtera vikten av detta eftersom vår 

referenslista inkluderar många källor, där majoriteten är sekundära. De viktigaste källorna för 

studien är dock våra intervjuobjekt som är primära. 

4.7 Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet, tillika giltighet och tillförlitlighet, är mycket viktigt inom metodteori 

(Trost, 2001; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Validitet är ett begrepp där man återkopplar till 

forskningsfrågan: gör vi det vi sa att vi skulle göra? (Justesen & Mik-Meyer, 2011; Thurén, 

2007). Femårsperspektivet som examensarbetet har, ses utifrån olika synvinklar kontinuerligt för 

att kunna förutspå framtiden för Snäckeområdet. Därmed genomsyrar vårt syfte hela arbetet.  

Studien visar alltså en hög validitet då slutsatserna uppfyller syftet. 

Reliabilitet handlar däremot om att det ska vara möjligt att upprepa undersökningen och 

ändå komma fram till samma sak (Justesen & Mik-Meyer 2011). Hacking (1983) genom Wallén 

(1996) menar dock att upprepning inte behöver vara ett kriterium, istället är det 

mätnoggrannheten som är det viktiga. Examensarbetet formas av hur vi tolkar data genom vår 

förförståelse samt att verkligheten är föränderlig. Detta betyder att om någon annan skulle göra 

en likadan undersökning skulle resultatet präglas av deras förförståelse, tolkningar och av hur 

verkligheten ser ut då. Därmed ses vår undersökning ha låg reliabilitet men genom att vi har varit 

utförliga under empirin är detta ingenting som påverkar kvalitén på arbetet.  
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5. TEORETISK REFERENSRAM 
Följande innehåll är ett verktyg och underlag för kommande analys. Således tas viktiga 

hjälpmedel för analysen upp; Däribland resursbaserad referensram, attraktionskraft, 

image/profil, planeringsverksamhet, samt relationer och samarbete. 

5.1 Resursbaserad referensram 
Zimmermanns (1972) genom Aronsson (2000) definition av resurs är att den har en funktion, 

varav funktionens syfte är att tillfredsställa ett behov. Resursens funktion kan fylla en efterfråga, 

vilket därmed speglar människors värderingar. I och med detta påvisar Zimmermanns (1972) 

definition att utvecklingen av resurser sker i ett samspel mellan natur och kultur. Människor 

måste kunna fördelaktigt nyttja resurser och det som förefaller är att det måste finnas en möjlig 

efterfråga, innan resurser kan nyttjas (Aronsson, 2000). Turismens resurser kan delas in i olika 

kategorier: naturliga-, kulturella-, historiska-, eller ditsatta/syntetiska resurser (Svalastog, 1994 

genom Aronsson, 2000). 

Det är komplext att skapa en hållbar destination. Modellen produktionskedja inom turism 

(figur 4) visar beståndsdelar i produktions- och konsumtionskedjan inom turism. Den ger en 

förståelse av hur man kan utveckla turism i ett område, där varje del i modellen bör få lika 

mycket tid. Analysen sker bäst över tid, för att man ska kunna uppnå en process. 

Första steget är att identifiera turismresurserna, analysera resurserna som finns idag och 

hur de används. Nästa steg utgår från ett helhetsperspektiv och undersöker frågan om vilka 

förutsättningar som finns för att intrigera andra regionala industrier i turismutveckling. En analys 

Figur 3 Produktionskedja inom turism: Detta är Aronssons (2000) referensram för resurser, fritt 
översatt. Den visar fem olika steg man måste identifiera och utveckla på en destination. Det 
framkommer också att man måste ha konsekvenser av turismen i åtanke genom hela processen 
för att kunna uppnå en hållbar turism (Reviderad av Naarstad & Taijonlahti, 2015). 
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av platsen ifrågasätter: hur ser marknadsmixen ut (plats, produkt, promotion, pris: fyra 

beståndsdelar som man utgår ifrån för att förstå produkters/tjänsters position på marknaden) och 

hur kan man utveckla den? Hur ser nätverkandet ut på platsen och finns det någon som sätter 

ihop paket för att skapa en enhetlig turism? Hur ser turismproducenterna på samarbete och 

konkurrens och kan, eller hur kan, turism bli ett komplement för andra näringar i området? 

Det tredje steget handlar om nödvändigheten av att skapa en attraktiv produkt som ligger 

på den standard som turister förväntar sig. Dock är ett problemområde att turismföretagare inte 

porträtteras rättvist i marknadsföringssyfte (hos ”paraplyorganisationer”; i vårt fall DTAB), det 

vill säga att distributionen mellan dem är ojämn och skapar osämja. Detta är framförallt ett 

miljöproblem. Det fjärde steget behandlar att man måste ta hänsyn till vilka anledningar 

turisterna har för att besöka platsen. Svaret blir här väldigt enkelt enligt Aronsson (2000) – det är 

någonting som lockar, någonting attraktivt. Attraktiviteten ska tas tillvara genom att visas utåt. 

Vad som attraheras på platsen kan vara olika, därför är segmentering viktig. Aronsson (2000) 

understryker också vikten av att ställa frågan varför de konsumerar turismprodukten just här 

(geografiskt) och om detta kan förändras över tid (och vad beror det i så fall på)? 

Det femte steget tar upp konsekvenserna av turism, som framförallt är av de 

sociokulturella, ekonomiska och ekologiska slaget. Dessa påverkningar kan ha positiv inverkan 

på platsen men kan också mynna ut i en ohållbar destination. En destinationsstrategi måste 

därmed genomsyras av hållbarhetsteorin genom alla fem stegen, annars kan utvecklingen inte 

vara hållbar (Aronsson, 2000). 

5.1.1 Attraktionskraft 
Gunn (2002) menar att attraktion är den viktigaste komponenten av turismens utbudssida. 

Attraktionskraften är pullfaktorn och därmed den faktiska anledningen till varför turister väljer 

en destination. På samma sätt uttrycker Aronsson (2000) att en destinationsutvecklare bör ha koll 

på de pull- och push faktorer som finns. Arbetet med att utveckla och förbättra destinationers 

produkt-och tjänsteutbud är en pull faktor. Vidare menar Gunn (2002) att attraktion har två 

funktioner; leda, locka och stimulera reseanledningar samt göra kunder tillfredsställda. Därmed 

kan det tilläggas att det måste finnas färdiga turismresurser för att det ska kunna räknas som en 

attraktion, då attraktioner är skapade. Om infrastrukturen inte är skapad för turister är det inte 

hållbart och Gunn (2002) menar att det därmed inte bör marknadsföras. Det klargörs också att 

man kan kategorisera attraktioner på olika sätt och ett av dem är att klassificera attraktioner 

genom resurser. Högdahl (2007) belyser också att det går att lyfta en diskussion kring hur en 

attraktiv plats skapas utan kostsamma projekt (Ek & Hultman, 2007). 

Attraktioner kan vara temporära, som ett evenemang, eller permanent, som ett museum.  

För att öka turism i ett område måste man kommunicera attraktionskraften. För att skapa större 

attraktion kan man antingen välja att skapa nya attraktioner, alternativt skapa nya erbjudanden 

med befintliga tjänster genom samarbete. Man kan dela upp attraktionskraften i en primär och 

sekundär del, där den förstnämnda skapar en permanent efterfråga (Elbe, 2002) och den 

sistnämnda innebär att turister vet om den, men det är inte den huvudsakliga faktorn som gör att 

man väljer destinationen (Jacobsen, 1997 genom Elbe, 2002). Det förskrivs att om någonting ska 
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vara attraktivt måste det backas upp genom kringliggande attraktiva boendemöjligheter och bra 

infrastruktur med mera. Det betyder att det finns ett beroende mellan attraktioner, detta är således 

ett vertikalt beroende. Ett horisontellt beroende är att man attraherar samma målgrupp, men den 

enas primära grupp, är den andras sekundära. Därmed skapas ett beroendeförhållande mellan de 

aktörer som är aktiva i ett område (Elbe, 2002). 

Högdahl (2007) beskriver att plats och attraktivitet bör ses som en relation mellan dåtid 

och framtid. Hultman (2007) framställer att platsens unikitet bör exponeras i dagens globala sfär 

och att det således är en mycket viktig del av att skapa attraktionskraft. Attraktionskraft hos en 

plats utgörs fläckvist och varför turisten väljer att röra sig i vissa områden kan segmenteras. 

Russel (2003) genom Hultman (2007) menar att rörelsen bland människor skapar ny 

infrastruktur, handelsmöjligheter, service- och kulturinnovationer men också mer byråkrati. Hur 

turister rör sig kan bero på praktiska saker (som tidtabeller och infrastruktur) men också för att 

man inte vill att människor ska röra sig på platser under specifika tider. Rörligheten kan också 

påverkas av hur producenterna av turismprodukter vill att turister ska röra sig. I och med detta 

skapar upplevelseproducenter vad platsen ska kommunicera och när det ska ses. Det är viktigt att 

marknadsföring symboliserar styrka, tydlighet och attraktion (Ek & Hultman, 2007). 

5.1.2 Att skapa en image/profil 
En image kan beskrivas som den övergripande bild en plats visar utåt, alltså associationer 

kopplade till olika landskap, kultur och typiska traditioner (Bohlin & Elbe, 2007). 

Associationerna skapar även destinationens identitet (Elbe, 2002). Platsens image formas av 

kunskaper, erfarenheter samt av olika typer utav åtgärder som gjorts för att skapa positiva bilder i 

marknadsföringssyfte (Bohlin & Elbe, 2007). En stark image ska inte bara existera i lockande 

broschyrer och annan reklam, den ska även bli idealföreställningen om platsen. Därmed är det 

viktigt att befolkningen och de lokala aktörerna använder och ger uttryck för platsens image i sitt 

arbete och sin vardag, så att destinationen kan vinna trovärdighet hos marknaden (Bohlin & Elbe, 

2007). 

I skapandet av en profil/image väljs ett fåtal aspekter av platsens identitet och egenskaper 

ut, för att en entydig och positiv bild ska formas. Genom att sålla bland olika bilder och 

berättelser kan en unik och nischad profil skapas och kommuniceras utåt på ett attraktivt sätt. För 

att budskapet ska nå fram till omvärlden måste budskapet vara enkelt och exkludera komplexitet, 

alltså kan marknadsföringen ofta innebära stereotypiska beskrivningar (Bohlin & Elbe, 2007). 

Landsbygdsområden som har svag befolkningsutveckling och negativ ekonomi har på 

senare tid satsat allt mer på att marknadsföra en profil/image för att locka turister och nya 

invånare. Argument som vacker natur, friluftsliv och intressanta kultursevärdheter är de som 

återfinns. Dessa kan snarare ses som relativt ogynnsamma då dessa argument inte skiljer sig från 

mängden eller är unika. För att gles- eller landsbygdsområden ska ha en säregen profil/image, 

krävs därför en unik attraktion eller miljö som inte kan upplevas på andra platser, samt en spetsig 

argumentation och oväntade associationer (Bohlin & Elbe, 2007). 
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5.2 Planeringsverksamhet 
Elbe (2002) förklarar att planeringens mål bör ha en avgränsad tid där det ska bli klart. Därför är 

det viktigt att målet är realistiskt. Planeringsarbete har framförallt fyra steg: 

1. Målformulering. 

2. SWOT-analys. 

3. Forma en strategi som ska följas. 

4. Genomföra, följa upp och återkoppla målet. 

Dessa steg innebär att om en utveckling ska ske måste det finnas en administrativ enhet 

som planerar och samordnar destinationen. Därför ges det samordnade organet en koordinerande 

roll, inte en styrande. För att nå det mål man satt upp tillsammans måste en strategi, som bygger 

på en analys, arbetas fram. Denna analys måste både se fördelar och nackdelar inom 

destinationen men också peka på makroomgivningens inverkan. Analysen frammanar en 

handgriplig strategi som således ger svar på hur målet ska uppfyllas. Därefter bör strategin 

genomföras, med viss korrigering, på grund av att man inte kan förutse allt (Elbe, 2002). En 

svensk planeringsmodell för destinationer är Kraftprocessen (figur 5). 

Sverige har en stark kommunal påverkan. Arbete med utveckling berörande turism är 

dock politiskt laddad på grund av den struktur vårt samhälle är uppbyggd kring (decentraliserad). 

Det ligger på den kommunala nivån om man ska satsa på att utveckla turism men om det 

påverkar riksintressen kan planeringen stoppas. Planering av destinationsutveckling i Sverige är 

eftersatt då den har en svag ställning i det regionala utvecklingsarbetet. Bristande kunskap och 

förståelse om turismen genomsyrar verksamheterna. Osäkerhet råder inom den offentliga och 

den privata sektorn gällande ansvarsfördelningen av olika uppgifter. De kan också ha skilda 

ambitioner för turismnäringen. Det generella i industrin är att man inte vet vem som ska stå för 

finansiering av turismutvecklingen samt att en kunskapsbrist av planeringsverksamhet inom 

Figur 4 Planeringsmodell för destinationer: Modellen illustrerar planering av 
destinationsutveckling. De sex stegen är en planeringsprocess för att kunna utveckla en 
(hållbar) destination. Detta är en reviderad version av kraftprocessen från Graffman 
(inget datum). (Reviderad av Naarstad & Taijonlahti, 2015). 
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destinationsutveckling finns. Müller (2007) refererar till vilka fyra komponenter Murphy och 

Murphy (2004) anser vara viktiga inom destinationsutveckling; näringslivet, lokalbefolkningen, 

offentlig sektor och turister. Vissa har varken tid eller möjlighet att medverka, men de menar att 

bestämda ledare och tydliga visioner motiverar exempelvis småföretagare att ta sig tiden att följa 

med i planeringen (Bohlin & Elbe, 2007). 

Hall (2000) genom Müller (2007) har identifierat olika typer av planeringsmetoder för 

destinationer. Dessa planeringsmetoder överlappar varandra och används sällan i renodlad form, 

de är heller inte begränsade till turism, utan kan appliceras på andra planeringsverksamheter. 

Vidare belyses att moderna planeringsprocesser alltid är pågående då tidigare beslut ifrågasätts 

kontinuerligt för att hela tiden kunna utveckla verksamheten (Bohlin & Elbe, 2007). Boosterism 

går ut på att använda destinationens kulturella och naturliga resurser. De problem som belyses 

med Boosterismen är att vinsterna är kortsiktiga, frånvaron av hållbarhetsteorin och den övertro 

som ges på marknaden (att turister ska komma). Fysisk planering handlar om att öka 

resursförbrukningar som finns och samtidigt minska påverkan på platserna även om turismen 

utvecklas. I den tredje typen, samhällsplaneringen, tas påverkan i värdsamhället i beaktning 

(Bohlin & Elbe, 2007). 

Om hållbarhetsteorin ska implementeras är den politiska faktorn ett måste. Planering 

måste integreras inte bara i mottagarsamhället och dess omgivning, utan mellan turisternas 

hemorter och transporten däremellan. Därför är planeringen hela tiden föränderlig då turister 

byter hemort, destination och transportsätt. En hållbar utveckling är alltså omfattande då alla 

aspekter ska tas hänsyn till. Hall (2000), genom Müller (2007), ställer sig frågan om det är 

realistiskt och ens genomförbart för destinationer att planera genom detta perspektiv (Bohlin & 

Elbe, 2007). 

5.3 Relationer och samarbete 
Relationer kräver tillit och förtroende för att möjliggöra ökad produktivitet, profit, utveckling av 

kompetens samt innovationer. Man kan skilja på symmetriska- och asymmetriska 

affärsrelationer, där det förstnämnda innebär en ömsesidig nytta. Det gör att relationen har 

begränsningar och därmed kan restriktioner inför framtiden bildas. Affärsrelationen ger dock 

möjligheter till en positiv utveckling för de inblandade. Asymmetriska ter sig således att ena 

parten är beroende av den andra. Det leder till att maktbalansen är ojämn och ena parten har 

svårigheter att påverka relationen. Vertikala affärsrelationer utgår ifrån verksamheter som 

kompletterar varandra och horisontella affärsrelationer innebär att man konkurrerar i samma 

bransch. Horisontella relationer utvecklas framförallt genom att man går emot politisk 

beslutsfattning eller för att samordna inom marknadsföring, inköp eller produktkapaciteter (om 

ett hotell är fullt, rekommenderas kunderna till det andra). En aktör kan därmed ha olika 

relationer till andra verksamheter. Det behöver inte ens finnas ekonomiskt intresse utan genuint 

bara ge och få information eller kunskap, detta betyder att affärsrelationerna inte ens behöver 

finnas i den bransch man själv är aktiv i (Alter & Hage, 1993 genom Elbe, 2002). 

Samarbetets huvudmål behöver inte vara i linje med aktörers personliga syfte. I ett 

samarbete är ett aktivt deltagande viktigt då detta i sin tur hjälper destinationen framåt. 
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Nätverkande leder i sin tur till ett mer effektivt utnyttjande av destinationens resurser. Detta 

innebär att nya affärsmöjligheter kan bli verklighet som resulterar i entreprenöriella handlingar. 

Dessa handlingar leder till utveckling då företagare förnyas och utnyttjas (Elbe, 2002). 

I ett temporärt samarbete sker samverkan på en avgränsad tid och kan vara förknippad med fler 

osäkerheter just på grund av att det inte är permanent. Det kan också vara skiftande beroende på 

aktörernas erfarenheter och kunskaper. Ett permanent samarbete kan te sig på olika sätt men 

gemensamt är att de deltagande aktörerna måste ta mer hänsyn till varandra. Alter och Hage 

(1993) genom Elbe (2002) delar upp permanent samarbete i tre övergripande sektioner beroende 

på hur komplext det är. Enkelt samarbete kräver lite engagemang i tid och pengar samt att bara 

små anpassningar behövs göras hos aktörerna för att samarbetet ska bli möjligt. 

Ett utökat samarbete kräver mer engagemang i tid och kapital, därmed kan ett exempel 

vara ett samarbete i marknadsföringssyfte. Om aktörer ska samarbeta inom produktutveckling 

eller försäljning krävs ett omfattande samarbete. Till skillnad från de andra samarbetsformerna 

fordras ett stort engagemang och stort kapital samt en betydande anpassningsförmåga. I ett 

permanent samarbete skapas rutin och tydlig rollfördelning (Elbe, 2002). 

5.3.1 Elbes analysmodell av samarbete inom turism 
Denna analysmodell är ett användbart verktyg när det gäller en destinationsutvecklares eller 

planerares arbete, för att förstå komplexiteten av samarbete mellan turistaktörer lokalt och 

regionalt. Elbe (2002) har sammansatt två analysmodeller för att identifiera deltagande aktörers 

involverande i samarbetet. Detta för att kunna analysera hur utvecklingen har gått och därigenom 

kan strukturen av samarbetet belysas. Den ena analysmodellen har sin grund i Håkansson och 

Johanson (1992) samt Håkansson och Snehotas (1995) modell för att analysera relationer och 

nätverk bland företag. Den andra modellen är hämtad från den ekonomiska sociologin. 

Tillsammans bildar dem Elbes (2002) analysverktyg av samarbete: 

Det första steget i Elbes (2002) analys fastställer strukturen av samarbetet genom 

nätverksmodellen som har tre begrepp; aktiviteter, resurser och aktörer. Dessa relaterar till 

varandra genom den kontroll aktörer har på resurser och/eller utförande av aktiviteter. Om en 

aktivitet är beroende av en annan aktörs aktivitet hänvisar Håkansson och Snehota (1995) genom 

Elbe (2002) att dessa är länkade. Detta innebär att en beroendeställning existerar mellan 

aktörernas aktiviteter och för att kunna nyttja de resurser aktörerna har måste aktörerna 

samarbeta, resurser är då kopplade. Förutom att aktiviteter kan vara länkade och resurser 

kopplade menar Håkansson och Snehota (1995) genom Elbe (2002) att aktörerna också kan ha 

ett samband. Dessa kallas bindningar och de kan vara av juridisk, social eller av kunskapsmässig 

karaktär. Genom att analysera och kartlägga relationerna kan man ta reda på hur dessa är 

strukturerade och hur länkarna, kopplingarna och bindningarna påverkar den ekonomiska 

verksamheten däremellan. 

För att förstå samarbetets utveckling krävs en analys av processens tre byggstenar; 

mobilisering, intressen och koordinering. Det andra steget i Elbes (2002) analysmodell tar sin 

början i intresset hos aktörer av att mobilisera sig och sina resurser. Samarbetet måste vara 

ömsesidigt och sker inte utan vinning hos alla parter. Ryktet är således viktigt då seriösa aktörer 
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föredrar andra som har likvärdigt rykte. Deltagandet hos aktörerna kan ske på grund av olika 

intressen. Det övergripande huvudmålet måste stå i linje med deras enskilda intresse men 

behöver inte vara densamma. Vidare menar Alter och Hade (1992) genom Elbe (2002) att alla 

sociala interaktioner behöver koordineras. Det är en metod för att styra handlingar, då dessa hos 

aktörerna är ett samarbete. Det innebär att man måste samordna verksamheter och besluta delar 

av innehållet. 
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6. EMPIRI 
Detta avsnitt presenterar resultatet av våra undersökningar. Empirin identifierar arbetsgruppens 

tillkomst, aktörer i Snäckeområdet, initiativ, framtidsplaner samt för- och nackdelar i 

Snäckeområdet. Resultatets sammanfattning baserar sig på de personer som intervjuats, som 

presenteras nedan. Presentationen skiljer på samarbetet i sig och individuella verksamheter 

eftersom intervjuguiden skiljer på detta. Transkriberingar finns tillgängliga och kan fås på 

begäran. 

6.1 Presentation av intervjupersoner 
Bring, Anders. Turismkonsult.    Insatt i Dalslands turism.  

Hjelmberg, Anna. Turismutvecklare, Åmåls kommun. Insatt i Dalslands turism. 

Lindberg-Wong, Lena. Platsansvarig.   Insatt i Dalslands turism. 

 

Abenius, Johan. VD Dalslands Turist AB.   Deltagare i arbetsgruppen. 

Jansson, Margareta. Dalslands Gästgiveri.  Deltagare i arbetsgruppen. 

Jornevald, Kristina. Projektledare.   Deltagare i arbetsgruppen. 

Larsson, Inge. Teknik och Fritid, Åmåls kommun. Deltagare i arbetsgruppen. 

Lundbom, Gunilla och Timle, Bo. Slussvaktare.  Deltagare i arbetsgruppen.  

Ruus, Benny. VD Dalslands kanal AB.   Deltagare i arbetsgruppen. 

Weidling, Lotta. Villa Weidling B&B.   Deltagare i arbetsgruppen. 

 

Lidén, Marcus. Fengers Husrum & Handel.  Potentiell deltagare i arbetsgruppen. 

Vogel-Rödin, Sara. F.d. platschef Not Quite.  Tidigare deltagare i arbetsgruppen.  

6.2 Presentation av arbetsgruppens tillkomst 
Då de nya slussvakterna vid Snäcke sluss blev tillsatta var idéerna många. De kontaktade därmed 

VD:n för Dalslands kanal, Benny Ruus och berättade om sina idéer till förbättringar kring 

kanalen. I området finns förbättringspotential och Ruus kände att idéer behövde förankras i en 

bredare grupp (Ruus, 2015). Han samlade därmed aktörer i området för att göra något åt detta. 

Efter slussvaktarnas första säsong i Snäcke sommaren 2013, träffades arbetsgruppen vid det 

första mötet. Sedan dess har det varit fem-sex möten (Abenius, 2015) där närvaron av aktörer har 

varierat. På mötena har alla fått var sitt uppdrag att utföra innan de ses igen. Deras nästa möte är 

inplanerat till hösten 2015 (Jornevald, 2015). Samarbetet syftar till att genom samverkan 

(Abenius, 2015) arbeta för att öka attraktiviteten och därmed aktiviteten i Snäckeområdet. I 

slutändan är syftet att öka besökarantalet i området (Ruus, 2015) för alla aktörer (Abenius, 

2015). Larsson (2015) menar att arbetsgruppen är praktiskt lagd. Överlag handlar inte 

samarbetets arbete om något stort projekt, utan snarare om både materiella och immateriella 

åtgärder som kan göra skillnad. Ruus (2015) tycker att det är bra att det finns ett forum att träffas 

i, då man får tillgång till verksamheternas innersta tankar. 
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6.2.1 Presentation av kontaktade verksamheter 
Nedan presenteras de intervjuade verksamheter som är tillgängliga i Snäckeområdet. Aktören 

DTAB är med i samarbetet och introduceras också.  

Dalslands Turist AB (Abenius, 2015) 

Typ av verksamhet: Samordnande organ för turismen i Dalsland. 

Antal tjänster: 300 procent (alltså tre heltidstjänster) samt anställda vid tre 

turistbyråverksamheter (oklart hur många timmar de har). 

Målgrupp: Allmänt, men i huvudsak WHOPs som är intresserade av natur- och 

kulturupplevelser. 

Önskad uppfattning: Gästvänligt, att varje besökare känner att de har fått en personlig 

upplevelse. 

Framtidsplaner: Förädla det vi redan har, dra nytta av maten (måltidsbaserad turism). 

Önskemål: Att maten blir en reseanledning samt att upplevelsen i Dalsland känns miljörätt och 

hållbar. 

Konkurrenter i Dalsland: Ingen konkurrens. 

Dalslands Kanal AB (Ruus, 2015) 

Typ av verksamhet: Kanalbolag. 

Antal tjänster: Ca. 700 procent samt sommarpersonal på ca 50 heltidstjänster. 

Målgrupp: Vattenvägens turister; folk i medelåldern, barnfamiljer, de som vill ha lugn och ro, 

ägare av motorbåtar, segelbåtar samt kanotister. Landturism kommer indirekt. 

Önskad uppfattning: Att säkerheten är primär, att en bra relation finns samt serviceinställning. 

Framtidsplaner: Inför nästa säsong kommer det finnas en “kanal-app” (en applikation för 

smartphones om Dalslands kanal) tillgänglig som ska vara fylld med efterfrågad information. 

Skyltar om historien kring slussarna ska sättas upp vid alla slusstationer och bli klart nästa år. 

Jubileumsfirande i Töckfors i år, samt för andra delar av kanalen 2018. Inför nästa säsong 

kommer den pensionerade slussvakten i Strömmens sluss ersättas med en ny, som planeras bli en 

vidare dragare upp Snäcke kanal. 

Önskemål: Att öka standard på service i slussområderna under sommaren genom att ställa högre 

krav på de anställda. De önskar arbetstagare med personlighet, säkerhetstänk, service, som 

bjuder på sig själv och kan agera (turist-)informatör. 

Konkurrenter i Dalsland: Finns inga. 

Not Quite (Vogel-Rödin, 2015) 

Typ av verksamhet: Konstnärskooperativ. 

Antal tjänster: Ca 210 procent samt sommarpersonal och timanställning för guider. 

Medlemmarnas arbete är oftast ideellt. 

Målgrupp: En ökning har skett de senaste åren i besökarantal., men det är klurigt att svara på 

vad som är den exakta målgruppen eftersom det inte finns någon analys. En trend finns dock vad 

gäller barnfamiljer, kulturintresserade som framförallt är i medelåldern. Lokalbor, eftersom dessa 

är viktiga för att verksamheten ska kunna leva året om.  
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Önskad uppfattning: Att vara en papegoja i granskogen, Berlin mitt ute i grönskan eller en oas i 

skogen. Urbanitet. Att Lokalbefolkningen ska se värdet i verksamheten, liksom verksamheten ser 

värdet i dem. Not Quite har lett till ökad inflyttning till Fengersfors – den enda orten i landskapet 

som har positiv ökning i invånarantal. 

Framtidsplaner: Oklart – Vogel-Rödin jobbar inte längre på Not Quite och den nya platschefen 

har ej blivit tillfrågad. Ruus (2015) menar dock för att öka attraktiviteten skulle Not Quite kunna 

göra något som kan ställas ut vid slusstationer. Om den som tagit över efter Vogel-Rödin är 

öppen för detta är det en möjlig utveckling.  

Önskemål: Att bygga en teaterscen bakom bruket som ett amfi, öka antalet besökare, utveckla 

eventet Glupsk på Dal, synliggöra medlemmarna ännu mer. 

Konkurrenter i Dalsland: Not Quite är en av de största kulturverksamheterna i Dalsland 

tillsammans med Baldersnäs och Håverud. Förutom dessa nämns ej någon specifik konkurrent. 

Dalslands Gästgiveri (Jansson, 2015) 

Typ av verksamhet: Boendeanläggning med restaurang samt konferensmöjlighet. Totalt 10 

stycken tvåbäddarsrum samt en sjöstuga. Det finns ett samarbete med en fiskeaktör som erbjuder 

fiske i Ånimmen och Vänern. 

Antal tjänster: Ca 150 procent samt tar in extra vid behov. 

Målgrupp: Primärt bröllop och konferenser på sommaren samt även båtturisterna under säsong. 

Önskad uppfattning: Att det är familjärt och att de tar hand om gästerna. 

Framtidsplaner: Har inget intresse av att utvecklas. 

Önskemål: Att fler boendeanläggningar ska tillkomma i området. 

Konkurrenter i Dalsland: Anser att det inte finns någon, välkomnar fler ställen att öppna. 

Snäcke sluss (Lundbom & Timle, 2015) 

Typ av verksamhet/tjänst: Slussvakter 

Antal tjänster: 100 procent fördelad på två stycken. 

Målgrupp: Primärt barnfamiljer men det kommer alla möjliga. Utländska turister är också en 

målgrupp, då Lundbom även pratar engelska och tyska. Husbilarna är jättemånga, så i framtiden 

vore det kanske en målgrupp för Snäcke sluss. 

Önskad uppfattning: Att det ska ge mersmak, vara socialt, att de har bra serviceinställning och 

säkerhetstänk. 

Framtidsplaner: Mer aktivitet riktad mot barnfamiljer, till sommaren fortsätter utvecklingen 

kring draken Glittra (en ”trästaty” i from av en drake som gjordes vid Snäcke slusstation); kepsar 

ska tryckas upp och en barnbok om draken ska ges ut. En tipspromenad som tar en genom 

slussningsprocessen står för tur. 

Önskemål: Skylt som visar båtvägen till Snäcke, WC, gästbrygga samt sophantering. 

Konkurrenter i Dalsland: Resten av kanalen och Håverud. För Lundbom och Timle är det dock 

en fördel att ingen annan på Dalslands kanal kör på samma koncept som de gör. 

Villa Weidling (Weidling, 2015) 

Typ av verksamhet: Bed & Breakfast med 8 bäddar fördelade på två rum och en separat stuga. 
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Antal tjänster: 30 procent 

Målgrupp: Weidling tänker, för sitt B&B, att kulturtanten i medelåldern är hennes målgrupp och 

att de gärna vill ha lite klass och en personlig och välkomnande känsla. Andra är kanotister, de 

som efterfrågar lugn och ro och de som vill besöka Not Quite eller natur. 

Önskad uppfattning: Välkomnande, personligt samt lite klass. Hon fastnade för huset på grund 

av närheten till Fröskogs gästhamn och förbindelsen båtvägen till Göteborg. Att Not Quite hade 

vuxit var också en bidragande orsak till att hon hade tankar på att starta verksamheten. 

Framtidsplaner: Weidling och Lidén tänkte ta kontakt med PD (förtydligande: tidningen) för att 

skriva en artikel om att VI finns (med tanke på att flera boendeanläggningar har lagts ner). 

Erbjuda kvällsmat genom Gröna Kon till sommaren (började lite redan förra sommaren) samt 

skaffa två stycken kanadensare till säsongen 2015. I framtiden har hon även planer om att 

tillägga en sorts campingstuga med fyra bäddar på tomten. 

Önskemål: Paketering i viss mån, att ha öppet även jul och helg under icke-säsong, liten 

konferensanläggning. Vill översätta hemsidan till engelska och franska. 

Konkurrenter i Dalsland: Fengers Husrum och Dalslands Gästgiveri kan båda ses som 

konkurrens eftersom båda erbjuder sängplatser, men samarbete önskas. 

Fenges Husrum & Handel (Lidén, 2015) 

Typ av verksamhet: För några månader sedan öppnade Bed & Breakfastet med 4 

tvåbäddarsrum, som är bokningsbara på booking.com. Konceptet är att all inredning är till salu 

samt småskalig paketering av kulturupplevelser i samarbete med Not Quite. 

Antal tjänster: Ca 100 procent fördelat på två stycken. På sikt 150 procent fördelat på två 

stycken. 

Målgrupp: Lidén tror att kvinnor från 50års åldern som önskar en aktiv semester eller den 

typiska “kulturtanten” generellt sett kan vara målgruppen för den paketering han erbjuder. Själva 

boendet däremot anser han passa flera och han hoppas på att det kan tilltala många. Han tror att 

de som kommer önskar snäppet bättre standard än vandrarhem. Sedan nämner han även att deras 

speciella koncept kan attrahera en särskild målgrupp. Weidling vill kunna locka utländska 

turister. 

Önskad uppfattning: Lite bättre än vandrarhem, att det ska ge en känsla av hem-likt samt unikt 

och annorlunda. 

Framtidsplaner: Fengers Husrum & Handel önskar i framtiden att fokusera mer på småskalig 

paketering och att vara en sorts researrangör. Hans vision är att på sikt (om kanske fem år) 

erbjuda tillräckligt med aktiviteter, inom både kultur och natur, för att hålla en kurs varje månad. 

Utöka erbjudandet handlar om att skapa en reseanledning för att locka turisterna genom en 

förlängning av säsongen. På fem års sikt hoppas Lidén att hans verksamhet har blivit mer 

etablerad och att kännedomen om Fengers husrum & handel har ökat. 

Önskemål: Att jobba med mat och turism kopplat till Fengerfors bruk, fokusera på paketering 

och ha boendet som bonus, bredda målgruppen till 20-60års ålder (både kvinnor och män), hitta 

bra samarbeten samt att uppnå 200 gästnätter under det första året. En lucka på marknaden i 
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Sverige är att paketera kultur där man själv är delaktig. Denna lucka vill Lidén fylla genom sin 

paketering. 

Konkurrenter i Dalsland: Att se varandra som kollegor istället för konkurrenter är nödvändigt. 

Man måste kunna hjälpa varandra och ett naturligt val är då att hysa in gäster hos Villa Weidling.  

6.3 Presentation av arbetsgruppen 
 Slussvaktare vid Snäcke sluss, Gunilla Lundbom och Bo Timle. Lundbom ser sig som en 

idéspruta i arbetsgruppen (Lundbom, 2015) och Vogel-Rödin (2015) menar att Lundbom 

spelar en central roll i utvecklingsarbetet. 

 Dalslands kanal AB, VD Benny Ruus. Ruus är motor i arbetsgruppen, då hans uppgift är 

att samla ihop deltagarna. 

 Åmåls kommun, Inge Larsson. Han har hand om gästhamnen i Fröskog, hans roll har 

därför varit att röja upp och säkra platsen (Larsson, 2015). 

 Dalslands Gästgiveri, Margareta och Gustav Jansson. Då de är de enda med 

restaurangverksamhet i området fyller de ”matrollen” i samarbetet (Jansson, 2015). Ruus 

(2015) upplever Gästgiveriet som väldigt seriösa och att de tänker långsiktigt. 

 Not Quite, tidigare representant Sara Vogel-Rödin (ingen ny representant har utsetts). 

Hennes uppgift var att se vad Not Quite kunde bidra med (Vogel-Rödin, 2015). 

 DTAB, Johan Abenius har intresse av utvecklingsarbeten. Han har inte någon direkt roll i 

arbetet men ser sig som en intresserad samtalspart och påhejare (Abenius, 2015). 

 Villa Weidling B&B, Lotta Weidling. Weidling är en ny aktör i arbetsgruppen och har 

endast varit med på ett möte, hösten 2014. Detta har gjort att hon inte fått en roll i 

samarbetet med säger att hon själv brinner för att göra gästhamnen presentabel 

(Weidling, 2015). 

 Projektledare för Affärsutveckling av Dalslands kanalområde, Kristina Jornevald. Hon 

har nyligen tillkommit i arbetsgruppen och önskar att höja kvalitén på upplevelsen för 

besökare genom affärs- och produktutveckling och att stärka kanalmiljöerna som 

reseanledning. 

6.3.1 Andra aktörer som varit närvarande under möten 

 Tidigare slussvakt i Köpmannebro, Annika, var med ett tag i början (Vogel-Rödin, 2015). 

6.3.2 Arbetsgruppens målgrupp 
Det framgick under intervjuerna att ingen tydlig strategi samt målgrupp hade formulerats. Något 

man dock trycker väldigt mycket på överlag är att trenden i Dalsland är outdoor- och 

måltidsbaserad turism (Bring, 2015) som bland annat marknadsförs på mässor (Larsson, 2015). 

Det är också den gemensamma målgruppen då många av aktörerna kring Snäcke kanal är 

båtturisterna och de som reser på Dalslands kanal. Vogel-Rödin uttrycker att målgruppen 

inkluderar de som svänger upp vid Snäcke sluss istället för att passera. Abenius (2015) och 

Vogel-Rödin (2015) menar dock att man över tid inte kan begränsa sig till båtturisterna, utan att 

målgruppen för Snäckeområdet måste utvecklas. Även om bilisterna är en målgrupp känner inte 
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Lundbom och Timle (2015) att de behöver jobba med dem. De menar även att husbil och -

vagnsturister är en målgrupp som kan öka i framtiden. I Snäcke sluss fokuseras det på 

barnfamiljer eftersom det är barnen i familjen som bestämmer. Även Larsson (2015) menar 

också att man måste ha något för barnen. Barnfamiljer nämns även som en målgrupp av Ruus 

(2015). Förutom barnfamiljer menar Lundbom och Timle (2015) att målgruppen för 

arbetsgruppen inkluderar alla åldrar, liksom Jansson (2015) menar att alla är välkomna. Ruus 

(2015) nämner de i medelåldern som vill ha lugn och ro som en målgrupp. 

6.4 Andra aktörer och attraktioner som identifierats i Snäckeområdet 
Följande aktörer och attraktioner belägna i Snäckeområdet framkom under intervjuerna. Andra 

aktörer som har framkommit under intervjuerna är bifogade i bilaga 7. 

 Salebols Sockenstuga som serverar våfflor sommartid. 

 Fengers Husrum & Handel öppnade årsskiftet 2014/2015 och är positiv till att bli 

tillfrågad av att vara med i arbetsgruppen (Lidén, 2015). 

 Fröskogs kyrka (Lundbom & Timle, 2015). 

 Sörknatten naturreservat kan vara en resurs för guidade turer (Lundbom & Timle, 2015). 

 Kristinedals stiftelse äger Fröskogs Gästhamn. De bedriver verksamhet för utsatta barn 

(Vogel-Rödin, 2015). 

 En snickare från Not Quite nämns som en potentiell aktör som skulle kunna etablera sig i 

Fröskogs gästhamn. 

 Det finns personer i Dalsland där man kan få hjälp att söka LEADER-projekt och därmed 

ev. få finansiellt stöd (Lindberg-Wong, 2015). 

6.5 Presentation av arbetsgruppens initiativ 

6.5.1 Fröskogs Gästhamn och Snäcke sluss 
Arbetet med att öka attraktiviteten har i stort bestått av att göra gästhamnen i Fröskog tillgänglig 

(Larsson, 2015; Ruus, 2015). Detta har gjorts genom att fixa, laga och snygga till den samt har 

brandredskap, livräddningsutrustning och informationstavlor tillkommit (Larsson, 2015). Ica 

Fengersfors erbjuder att på vissa dagar hämta upp båtturister vid Fröskogs gästhamn som vill 

handla. Informationsskylten om detta vid Fröskogs gästhamn är gammal och ska förbättras 

(Lundbom & Timle, 2015). På sikt är det önskvärt att fortsätta utveckla Fröskogs gästhamn 

(Larsson, 2015; Abenius, 2015). Att göra detta kräver dock inte bara tid och pengar, utan även en 

överenskommelse med stiftelsen som äger marken kring gästhamnen. Kontakt med dem finns 

redan (Abenius, 2015; Ruus, 2015) och trots att stiftelsen inte har mer än en symbolisk summa 

pengar att lägga, är tankarna kring en utveckling positiv och stiftelsen stödjer byggandet av 

någonting om det är önskvärt (Ruus, 2015). Planen är att bygga en servicebyggnad med toalett 

(Larsson, 2015; Abenius, 2015), skapa möjlighet för grillning (Lundbom & Timle, 2015) 

uppdatera informationsskylten (Larsson, 2015; Weidling, 2015) och det finns en vilja att på sikt 

även ha bemanning som driver servering (Abenius, 2015; Ruus, 2015). En snickare på Not Quite 

har funderingar på att köpa magasinet vid Fröskogs gästhamn och bygga ett snickeri eller 
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liknande och då samtidigt erbjuda en viss service till turisterna (Ruus, 2015). I kommunens 

budget från förra året var det budgeterat för en cykelväg från Fröskogs gästhamn till Fengersfors 

och det finns planer om att utveckla en befintlig lekpark i Fengersfors (Larsson, 2015). En sådan 

utveckling kan leda till att gästhamnen i sig kan bli en reseanledning (Ruus, 2015; Larsson, 

2015), samt att Fengersfors med Not Quite, kafé och butik kan bli en vidare dragkraft (Larsson, 

2015). 

Utanför samarbetet har Lundbom och Timle på eget initiativ gjort stora förändringar 

kring Snäcke sluss. Detta genom att träd och buskar har rensats bort för att göra platsen mer 

öppen och blommor har planterats. Det har även satts dit ett uppskattat picknickbord som senare 

fick påbyggd ett tak. För att rikta sig mot barnfamiljer erbjuder personalen vid slussen aktiviteter 

för barn. En drake i trä gjordes, som efter en namntävling har fått namnet Glittra. Även Inge’ 

snack – Snäcke-t-shirts har tryckts upp och sålts (Lundbom & Timle, 2015). Det är på sikt även 

önskvärt att bygga någon form av service kring Snäcke sluss med toalett, tvättmöjligheter och 

soprum. Det finns också drömmar om att en gästhamn ska byggas och att skyltning båtvägen mot 

Snäcke ska sättas upp. Idéerna och utvecklingen kring barnaktiviteter och Glittra fortskrider. Att 

ständigt jobba för bra service, kundrelation och säkerhet är något som alltid kommer att vara 

viktigt (Ruus, 2015; Lundbom & Timle, 2015). Arbetsgruppens arbete har lett till att Lundbom 

och Timle har fått information om Not Quites evenemang (Vogel-Rödin, 2015) och gästgiveriets 

lunchmenyer (Jansson, 2015) som de har vidareförmedlat till turisterna för att locka de upp 

Snäcke kanal. Några kvällar under sommaren har de fått tillåtelse att slussa mellan 22:00 och 

23:00 (normalt får man bara slussa fram till 19:00) så att båtturisterna har möjlighet att delta på 

de pubkvällar som erbjuds på gästgiveriet (Lundbom & Timle, 2015). 

Andra utförda/kommande uppgifter 

Genom arbetsgruppen har det, förutom arbetet med Snäcke och Fröskogs gästhamn, även ställts 

cyklar vid gästhamnen under sommaren för att underlätta färd till Not Quite samt har en 

gästhamn (brygga) vid Dalslands Gästgiveri byggts (Ruus, 2015; Jansson, 2015) och en skylt 

sattes upp så att turisterna ska veta vilken brygga som är menat för dem (Lundbom & Timle, 

2015). För att nå ut till turisterna har ett A4 papper med information om vad som finns i 

Snäckeområdet getts ut av slussvakten i Köpmannebro (Lundbom & Timle, 2015; Ruus, 2015). 

På detta papper har alla lika stor plats. Till sommaren 2015 blir detta informationsblad 

dubbelsidigt och ska ges ut i Köpmannebro och Upperud (Lundbom & Timle, 2015). 

6.6 Faktorer som påverkar Snäckeområdets framtid 
Hjelmberg (2015) menar att kommunen har planer på utveckling i framtiden. De försöker 

anpassa sig efter utbud och efterfrågan. Ett orosmoment är de boendeanläggningar som har 

stängt (Lidén, 2015; Bring, 2015) och denna utveckling har gjort att det fattas 300 turistbäddar i 

Dalsland (Lidén, 2015). Dock har infrastrukturen för vandrings- och cykelleder förbättrats. Bring 

(2015) menar också att man måste kommunicera med marknaden och arbeta med vad som 

efterfrågas. Lindberg-Wong (2015) ser att paketering är en trend som håller i sig. 

Förhållningssättet på vad man gör under sin fritid har ändrats upplever Ruus (2015) och 
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Lundbom och Timle (2015) exempelvis att man inte vill vara på sjön hela semestern. Det ska 

vara flera ”mini-semestrar” i sin semester (Ruus, 2015). I samma kontext berättar Lundbom och 

Timle (2015) att det var mindre båtliv förra sommaren. Då är det heller inte konstigt att Ruus 

(2015) också bekräftar statistiken om att båtförsäljningen har gått ner. Bring (2015) menar att 

turiststatistik från SCB om Dalsland inte är korrekt eftersom Dalsland inte har många 

anläggningar och att turister som hyr privata stugor och husbilar inte är medräknade. Genom att 

kombinera statistik med uppfattningen från personal inom turism skulle detta ge mer rättvis bild. 

Han menar också att Dalsland är såpass litet och ett bortfall av boendeanläggningar resulterar i 

en skev bild av hur det är i verkligheten (Bring, 2015). Dalslands Gästgiveri har uttryckt att de 

inte rapporterar in statistik till SCB, som således blir ett bortfall (Jansson, 2015). Lindberg-Wong 

(2015) menar dock att statistik alltid kommer att ha en felmarginal men att felmarginalen blir 

lika varje gång och att man är medveten om det. Lindberg-Wong (2015) kommer att återinföra 

statistik på antal besökare på turistinformationen i Åmål. Det har varit uppehåll sedan 2010 och 

antal besökare, landstillhörighet och tidsintervaller kommer nu att prioriteras. 

På kommunhuset finns en tjänst som turismutvecklare på 100 procent, som tillsattes april 

2015 (Hjelmberg, 2015). Driften av turistbyrån togs över från kommunen till DTAB också i april 

2015 (Lindberg-Wong, 2015). Lidén (2015) menar att Dalsland har paradoxer, då människorna 

som bor där tror att det ska komma en ny industri som genererar fler arbetstillfällen i landskapet 

men det kommer inte att hända. Man måste satsa på en ny näring, nämligen turismen. Hjelmberg 

(2015) förklarar att turismen är betydelsefull för kommunen och att kommunen därmed satsar på 

turismen. Överlag är inställningen till turismen positiv i kommunen då det genererar 

skatteintäkter samt är åmålsborna stolta över att visa upp sin stad (Hjelmberg, 2015). Dock har 

många mindre turistföretagare inte möjlighet att leva på sin verksamhet (Weidling, 2015). Både 

Vogel-Rödin (2015) och Larsson (2015) menar att ökad turismström ger möjlighet till 

landsbygdsutveckling. 

Lundbom och Timle (2015) menar att Snäckeområdet inte har några konkurrenter då de 

är unika. Lidén (2015) beskriver att se varandra som kollegor istället för konkurrenter gagnar alla 

eftersom Dalsland överlag är för litet för att “pinka revir”. Vogel-Rödin (2015) menar att 

Snäckeområdet tävlar med resten av kanalsystemet medan Abenius (2015) beskriver att “[...] allt 

som är roligt och trevligt och positivt i dem olika delarna av systemet är ju bara komplement”. 

Ruus (2015) uttrycker att det inte finns några konkurrenter alls medan Larsson (2015) berättar att 

Dalslands kanal har konkurrenter, men att man också kan se ett gemensamt intresse och därmed 

se varandra som samarbetspartners. Han menar också att båtägare kan se flera olika kanaler som 

komplement till varandra. 

6.7 SWOT-modellen 

6.7.1 Styrkor och möjligheter för Snäckeområdet 
I Dalsland finns någonting som många eftersöker – ett rikt kulturutbud, nära till sjöar och fin 

natur som kan locka många (Lidén, 2015). Den största attraktionen för Åmål är Bluesfesten men 

annars är närhet till Not Quite (Lindberg-Wong, 2015), attraktiv natur (Hjelmberg, 2015), 
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Vänern och vacker stadskärna i Åmåls centrum utpekade lockelser (Lindberg-Wong, 2015; 

Hjelmberg, 2015). Sörknatten är också något som attraherar turisterna, om inte båtturister så 

iallafall bilturisterna. Sedan är även Fröskogs kyrka något som attraherar turister (Lindberg-

Wong, 2015). Den genuina känslan, som idag är ovanlig, finns kvar i Dalsland eftersom 

landskapet har något unikt som ännu inte har upptäckts av turismen, tycker Lidén (2015). 

Kanalen är av riksminnesintresse och delar av den har byggnadsminnesförklarats då man vill 

bevara industrihistorien (Ruus, 2015). Den industrihistoriska epoken för området menar Lidén 

(2015) är en intressant aspekt för att Snäckeområdet ska ha en reseanledning. Man har också valt 

att inte tillåta reklam runt Dalslands kanal, för att den ska kunna berätta sin historia utan 

störningar (Ruus, 2015). 

Dalsland är litet och ligger också kommunikationsmässig bra, då både flygplatser (Bring, 

2015) och storstäder är närliggande (Lidén, 2015). För att locka turisterna till Snäcke kanal 

uttrycker Hjelmberg (2015) att man skulle kunna förbättra skyltningen båtvägen och 

marknadsföra platsen bättre. Det måste dock hända mer, då det som finns nu inte är tillräckligt 

menar Ruus (2015). Vogel-Rödin (2015) och Ruus (2015) menar att kanalen över lag har få 

turistmagneter och att det finns utvecklingspotential kring det. Vogel-Rödin (2015) uttrycker att 

det i Snäckeområdet behövs mer än bara Not Quite och Dalslands Gästgiveri. 

Larsson (2015) menar att om man underlättar transporten mellan gästhamnen i Fröskog 

och Fengerfors kan man utnyttja resurserna på och kring Not Quite för att locka fler turister 

(Larsson, 2015). Problemet med att finansiera och genomföra en utveckling av gästhamnen är 

förmodligen löst om ett par år, då de redan har en dialog med markägare och kommunen. Att 

saker tar tid är dock något man i turismbranschen måste räkna med (Ruus, 2015) men Lidén 

(2015) är väldigt positiv till att kanalen skulle kunna användas mer. Hjelmberg (2015) menar att 

det från kommunens sida finns planer på att utveckla turism i glesbefolkade områden och Åmåls 

kommun. 

När Lundbom och Timle anställdes 2013, ändrades tillvaron vid Snäcke sluss drastiskt 

och dem är de första pusselbitarna för en ändrad framtid (Ruus, 2015). Lundbom och Timle 

(2015) menar att om man själv inte tror på det man gör så kan man inte övertyga andra. Vilket 

slussvakterna i Snäcke visar då slussningen under deras första sommar ökade med 92 procent. 

Jansson (2015) tycker att det är Köpmannebros slussvakts förtjänst att turisterna kommer, då 

denna person skickar turisterna vidare till Snäcke och slutligen till gästgiveriet. Weidling (2015) 

fick en rivstart, då hon varken hade hemsida eller skylt uppsatt vid vägen innan Bed & 

Breakfastet fick inhysa gäster. Ändå fick Weidling totalt 100 gästnätter under sommarperioden 

utan någon marknadsföring. 

Det är en fördel att Dalsland är en del av Västra Götalandsregionen (Bring, 2015). Detta 

uttrycker också Lindberg-Wong (2015) genom att www.dalsland.com får större resultat vid 

internetsökningar då den ligger under www.vastsverige.com som har större dragkraft. För att 

www.vastsverige.com ska hamna långt upp bland sökresultaten ligger det i deras intresse att 

lägga in så mycket som möjligt i sitt system (Basetool). Viktigt är dock att kommunen är mer än 

evenemang och sevärdheter; det finns en bra tillrättalagd infrastruktur som kan bemöta 
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turisternas behov och det är viktigt att även dessa läggs in i Basetool och synliggöras, då de står 

till förfogande för turister. Ofta räknar sig inte dessa verksamheter som turistiska företag men det 

är dem menar Lindberg-Wong. Därför är det viktigt att de utbildar sig i verktyget Basetool och 

finns med där för att visa för turisterna att de finns. Trots att aktörer gärna får ta ansvar för sin 

egen verksamhet i Basetool, hjälper turistbyrån till om det behövs. Information om några slussar 

finns i Basetool, dock är det inga stora utläggningar utan bara praktisk information (Lindberg-

Wong, 2015). Weidling (2015) tycker att Dalslands kanals (dalslandskanal.se) hemsida är 

undermålig när det gäller information om Snäcke och att information borde tilläggas om 

boendemöjligheter (denna hemsida tillhör ej Basetool). 

Bring (2015) menar att turistbyråerna måste sätta upp en plan och besluta om de ska vara 

en informationsorganisation eller en affärsorganisation, då de som besöker en turistbyrå oftast är 

köpbenägna och man har möjlighet att styra dem. Liksom turisterna är också lokalbefolkningen i 

Åmål viktiga, därför vill turistbyrån ses som en informationsbyrå inte bara en turistbyrå 

(Lindberg-Wong, 2015). Hon menar även att eftersom en tur inom Snäcke kanal kan ta någon 

timme, krävs det att en planering har gjorts av turismnäringen när turisterna kommer in i kanalen 

och ska hitta något att göra (Lindberg-Wong, 2015). 

Snäckesamarbetet är ganska unikt (Lundbom & Timle, 2015) och viktigt (Weidling, 

2015) och det är mycket som har hänt tack vare detta samarbete, som annars inte skulle hända 

(Larsson, 2015; Vogel-Rödin, 2015). Weidling (2015) upplever att caféverksamhet är något som 

har utvecklats i området under de senare åren eftersom det inte ens fanns någonstans att fika 

(förutom de större orterna Åmål och Bengtsfors) när hon flyttade till Fröskog (Weidling, 2015). 

För att kunna skapa möjligheter för att utnyttja Not Quite och miljöerna runt på ett annat sätt än 

vad man kanske gör idag, är det nödvändigt att boendekapaciteten i Fengersfors utvecklas menar 

Abenius (2015). Lidén (2015) tror att han har startat sin verksamhet med B&B under bra läge. 

Snäckesamarbetet skapar möjligheter för att samla det som finns av erbjudanden. Genom 

ett samarbete kan man etablera en löpande samverkan mellan olika intressenter så att man kan ge 

mer och bättre information om varandra (Lundbom & Timle, 2015; Abenius, 2015). Lundbom 

och Timle (2015) berättar att det skapar stora möjligheter genom att förklara vad som finns kring 

kanalen. Det ger också en bra kommunikation mellan aktörer så att uppgifter man lämnar blir 

korrekta. Turisterna blir nöjda då de får reda på aktiviteter och upplevelser i Snäckeområdet. Det 

ger i sin tur fler slussningar genom att man lyfter och marknadsför varandra. Samarbetet gynnar 

indirekt turismen då besökarna i längden kan ha fler saker att göra i området (Ruus, 2015). På så 

sätt kan man ge mer till turisterna (Abenius, 2015) och verksamheterna kan synas mer genom att 

många är med och backar upp varandra och kännedomen ökar (Jansson, 2015). Genom att vara 

med i ett samarbete känner aktörerna att dem är i en helhet (Larsson, 2015) och det skapar 

möjligheter för utveckling och förbättring. Weidling (2015) tror att man behöver samarbeta och 

Larsson (2015) uttrycker att man måste vara i ett sammanhang. Lundbom och Timle (2015) 

upplever att samarbetet gynnar hela området då hela bygden livas upp så fort slussen öppnas – 

fler båtar leder till fler middagsgäster och besökare på Not Quite. Vogel-Rödin (2015) tycker 
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arbetsgruppen gör att man lyfter blicken från sin egen verksamhet väldigt lokalt och att det är 

viktigt att få en inblick i andras verksamheter. 

Den nya turismutvecklaren i Åmåls kommun menar att turismen är betydelsefull för 

kommunen och uttrycker att det är just därför de har anställt henne. Hennes ansvar är att skapa 

ett forum för turismföretagarna i kommunen där de kan lyfta sina frågor samt att utveckla 

turismen på landsbygden. Hjelmberg ska också identifiera vad som behövs för att förbättra 

samarbeten i kommunen. Marknadsföring, evenemang etc. och att tänka på hur turismen 

utvecklas i ett långsiktigt perspektiv är andra arbetsområden hon fått tilldelat (Hjelmberg, 2015). 

Bring (2015) uttrycker att Dalsland inte har sämre möjligheter än någon annan för att 

utvecklas, att de har potential och att allt kan säljas. Trots att Snäcke är en envägskanal tror inte 

Abenius (2015) att det är något negativt, utan att det för turisterna handlar mer om att tuffa runt 

på kanalen. Man ska se sidostickaren Snäcke kanal som en möjlighet (Larsson, 2015) och 

Abenius (2015) och Weidling (2015) menar att det finns stor potential att utveckla turismen i just 

Snäckeområdet. Dalsland har den unika produkten Dalslands kanal, och Snäcke har möjlighet att 

bli en oerhört attraktiv envägskanal (Bring, 2015). Lundbom och Timle (2015) menar att Snäcke 

kanal absolut är värt “omvägen”. Trots att det är tufft i turismbraschen är Ruus (2015) övertygad 

om att det har skett en förändring i Snäckeområdet om fem år, om de aktörerna som finns i 

området fortfarande finns kvar då. 

6.7.2 Svagheter och hot för Snäckeområdet 

Svagheter 

 Lindberg-Wong (2015) menar att det är svårt att få aktörer att bli bokningsbara. Dem vill 

gärna erbjuda paket och tycker det är bra att samarbeta men säger samtidigt att ”[...] det 

är ingen som vill sitta och kolla sin mail varje morgon och se om det har kommit in 

någon [...] bokning [...]”. 

 Det har inte förts någon besöksstatistik för Åmåls turistbyrå sedan 2010, dock finns lite 

statistik från juni-augusti åren före det (Lindberg-Wong, 2015). 

 Lindbom och Timle (2015) menar att Snäcke kanal är beroende av samarbetet. 

 Jansson (2015) belyser problemet med att man inte vet att Snäcke finns och att 

informationen om Snäcke kommer först vid Köpmannebro. 

 Det är för få aktörer inom restaurangbranschen i hela Dalsland (Jansson, 2015). 

 Larsson (2015) påvisar att en badplats finns i Fengerfors och inte vid Fröskogs gästhamn. 

 Det kan bli ett administrativt problem med vem som äger marken kring Fröskogs 

gästhamn (Larsson, 2015). 

 Det finns personer som har båtplatser i Fröskogs gästhamn och därmed har hävd på dessa 

(Larsson, 2015). 

 Kanalbolaget är både privat och offentligt ägd (Ruus, 2015). Bring (2015) uttrycker att 

“Om det offentliga är inblandad i turismverksamhet så blir det någon slags [...] politisk 

[...] rättvisatänk att alla måste få vara med. Men turismen är ju kommersiell, [...] då 

måste man [...] också tänka på en del affärsmässiga” och att “[...] håller inte du 
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tillräckligt hög klass för att leverera till dem [kunderna], så får inte du vara med. [...] det 

[rättvisetänket] är generellt problem i Sverige.” 

 Bring (2015) förklarar att Dalsland haft problem med turismbeslut på regional och 

kommunal nivå i historien vilket har lett till att “Dalsland måste komma ikapp och vara 

med på banan och bevaka sina intressen”. 

 Ruus (2015) menar att det inte räcker för Snäckeområdet att vara vackert, det måste 

finnas något mer. 

 “Utveckling tar tid, och pengar“ säger Ruus (2015). Vidare menar han att det krävs 

mycket driv i en människa för att ta tag i en dröm, steget från dröm till verklighet är rätt 

stor. 

 Ruus (2015) lägger fram att “Har man medarbetare som är rätt gamla kan man inte 

räkna med de i framtiden, måste grunda för att bra nya medarbetare tar över 

stafettpinnen i framtiden“. 

 Ruus (2015) tycker att om de verksamheter som finns inte genomsyras av kvalité från 

produktion till konsumtion kan ett negativt rykte spridas. Vissa aktörer som tar över eller 

etablerar sig räknar inte med att det tar tid och ger upp för tidigt. 

 Områden i Åmåls kommun som är av intresse har kommunen pekat ut som LIS-områden, 

därmed får markägare ta rollen som utvecklare. En potentiell utveckling vilar dock dels 

på lokalt engagemang, då många av de områden som är av intresse inte är på kommunal 

mark (Larsson, 2015). 

 Lundbom och Timle (2015) ser en svaghet i att Snäcke sluss varken har WC, glasskiosk, 

gästplats eller grillplats. Det är också missvisande att kartor som ger ut visar att det finns 

service vid Snäcke sluss, vilket inte stämmer. 

 Weidling (2015) menar att det finns för få restauranger i området.  

 Ruus (2015) menar att servicen är för dålig vid Fröskogs gästhamn. 

 Volymen för båtturism kan aldrig nå någon jättevolym, eftersom man under säsong når 

gränsen då det inte går att slussa snabbare. Därmed finns det en begränsning för hur 

mycket båtturismen kan växa (Abenius, 2015). 

 Larsson (2015) menar att ett ökat samarbete är bra, men att frågan väcks kring hur många 

man kan inkludera i en arbetsgrupp utan att det blir för många. 

 Samarbetet kommer aldrig göra så att Not Quite ökar antalet besökare, då Vogel-Rödin 

(2015) menar att det inte får plats med många båtar i Fröskogs gästhamn.  

Hot 

 Det finns en negativ trend kring boende generellt i Dalsland (Lidén, 2015; Bring, 2015). 

Det är många stora hotell som fått lägga ner, vilket inte är konstigt då det kostar att driva 

stora anläggningar (Lidén, 2015). Bring (2015) tycker att det är få boendeanläggningar i 

Dalsland samt berättar att vissa aktörer blivit nekade expansion av sin verksamhet. 

 Människor som turistar i Dalsland, söker det som är vilt, vackert och gratis (Lidén, 2015). 
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 Det finns viktig historia som för turister kan vara intressant men om ingen berättar 

historian försumpas den och då sjunker även intresset för platsen hos turister (Lidén, 

2015). 

 Det finns problem med mat på kvällstid i Snäckeområdet. Weidling (2015) förklarar att 

matutbudet (restaurang samt take-away) är undermåligt; eftersom Not Quite stänger 

serveringen vid 17:00, får man åka långt för att få tag på mat kvällstid. Trots att 

Dalslands Gästgiveri finns i närheten, är det nästan helt och hållet uppbokad för bröllop 

och annat under sommaren. 

 Förra sommarens båtliv upplevdes kort för Lundbom och Timle (2015).  

 “Att gästgiveriet är stängt under helgen är ett aber“ känner Lundbom och Timle (2015). 

 Det är också problem att det inte finns skyltning båtvägen som visar vägen till Snäcke 

kanal (Lundbom & Timle, 2015). 

 Weidling (2015) tycker det är problematiskt att man inte kan hyra cykel i Åmål. 

 “ [...] lunchservering ger inga pengar, det är kvällarna på krogen som gör det” uttrycker 

Ruus (2015). Vidare förklarar han att Dalslands Gästgiveri tjänar mer pengar på bröllop 

och därför lägger energi på det. 

6.8 Behöver samarbetet utvecklas i framtiden? 
Det är viktigt att samarbetet och arbetet förs vidare så att det inte bara slutar med de som deltar i 

nuläget (Lindberg-Wong, 2015). Bring (2015) förklarar också att det är viktigt att säkerställa att 

det man investerat i fortskrider och att projekt som startar naturligt lättare kan få kontinuitet. 

Lidén (2015) beskriver att samarbete är jättebra i alla former och understryker att “[...] det är ju 

inte alltid [...] man hittar de helt klockrena samarbetena direkt [...]”. Framtiden blir mer positiv 

på grund av samarbetet (Jansson, 2015) och det är helt avgörande för att kunna utveckla Snäcke. 

“Många små aktörer blir liksom starkare tillsammans.” förklarar Larsson (2015). Jansson (2015) 

ser inga negativa konsekvenser med samarbetet. Vogel-Rödin (2015) kunde ibland känna 

frustration då hon ville göra mer. Alla vill bygdens bästa men tiden räckte inte till för att göra 

allting man ville göra. Man måste prata med varandra och samarbeta (Vogel-Rödin, 2015) för att 

gemensamt ge information till turisterna (Lundbom & Timle, 2015) och utveckla destinationen 

(Bring, 2015; Larsson, 2015). Samarbetet kan fylla det mervärdet som Vogel-Rödin (2015) själv 

skulle vilja att turismen i Dalsland erbjöd. Hon menar att Fröskogs gästhamn skulle kunna vara 

det speciella besöket för Snäckområdet och att samarbetet kan åstadkomma just det. Abenius 

(2015) tycker det är bra att nya kontaktytor skapas. Detta är en start, där fler aktörer har 

möjlighet att gå in och det är uppskattat från både verksamheterna och turisterna (Lundbom & 

Timle, 2015). Det blir ett attraktivare besöksmål som ökar besöksfrekvensen (Abenius, 2015). 

Arbetsgruppen skyndar långsamt framåt då resurserna inte är särskilt stora (Larsson, 2015). 

Lindberg-Wong (2015) erbjuder handledning i verktygen Basetool och Citybreak för att utveckla 

området och göra aktiviteter/boendeanläggningar bokningsbara online. Hjelmberg (2015) menar 

att turismresurserna som finns i området Snäcke är viktiga för Åmåls kommun.  
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7. ANALYS 
I detta avsnitt analyserar vi kring frågeställningarna. Analysens genomförande har utförts 

genom att först färgkoda det insamlade materialet för att identifiera kopplingar mellan vår 

empiri, tidigare forskning samt teoretisk referensram. Vi har också tagit i beaktning våra egna 

observationer av attityder och geografisk struktur i landskapet.  

7.1 Analysens struktur 
Den resursbaserade referensramens steg kommer att genomsyra hela analysen. Under empirin 

nämns ett flertal resurser i Snäckeområdet som man skulle kunna dra nytta av för att attrahera 

fler turister. Med hänsyn till krav på kostnad samt tid för att iordningställa dessa, varierar 

resursernas relevans och/eller realistiska förmåga att utnyttjas. Genom att analysera 

Snäckeområdet genom Aronssons (2000) resursbaserad referensram kan vi identifiera 

attraktiviteten, genom att finna turismresurserna och indikationer om det existerar en hållbar 

strategi. På så sätt kan vi se vad Snäckeområdet måste arbeta på, för framtiden. Detta ger oss 

därför svar på vilka beståndsdelar området har i produktions- och konsumtionskedjan. Då 

Aronssons (2000) referensram utgår från ett helhetsperspektiv och vår empiri inte har alla 

perspektiv modellen innehar, utesluter vi dem som anses vara irrelevanta. Dock är resursbaserad 

referensram en bra modell att utgå ifrån, dels för att verktygets femte steg analyserar om 

turismen är hållbar, samt är den också bra för att identifiera och strukturera upp vilka faktiska 

resurser som finns i Snäckeområdet och förstå hur de används idag. Med det sagt, är vi medvetna 

om att vissa aspekter saknas för att göra resursbaserad referensram komplett. Modellen 

analyserar exempelvis om det finns möjlighet att intrigera andra regionala industrier i 

turismutvecklingen, men en sådan kartläggning genomförs inte, då vår empiri inte har utgått från 

detta. Det ligger heller inte i vårt intresse att vidareutveckla modellen eftersom vårt syfte inte är 

beroende av att ta helhetsperspektivet från Aronssons modell i beaktning.  

7.2 Statistisk analys av Snäckeområdet 
För att kunna besvara syftet är det relevant att granska statistik för att sätta Snäckeområdet i en 

större kontext. Världens dubblering av antal resor till 2020 gör att Europa uppvisar positiva 

siffror inom samma tidsspann som denna studie. Tillväxtverket menar att Sverige har 

förutsättningar att ta del av denna ökning och eftersom turismresurserna i Snäckeområdet ligger i 

linje med vad fritids- och affärsresenärer efterfrågar ser framtiden ljus ut för Snäckeområdet. 

Marginalen för norra Europas tredjeplats i antalet internationella besökare per 100 lokalinvånare 

förväntas öka och det innebär, för Snäckeområdets del, att aktörerna kommer få ta del av denna 

ökning. Turismen har haft positiv tillväxt i Sverige sedan år 2000 och det kan Dalsland på ett sätt 

gått minste om enligt Bring, som menar att det under 2000-talet har funnits problem på regional 

turismnivån som därmed påverkat den lokala. Detta har i och med DTABs tillkomst och 

framväxt löst sig. 

Ruus nämner att man märker av nedgången av båttrafiken i hela Dalslands kanal, i 

samband med att större antal turister efterfrågar fler “mini-semestrar” under sin semester. 
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Statistik visar att båtförsäljning och andrahandsvärdet har sjunkit. Dalsland är till stora delar 

täckt av vatten och märker därför tydligt dessa trender. Även om Lundbom och Timle vid Snäcke 

sluss nämner husbil och -vagnsresenärer som en potentiell målgrupp vid Snäcke sluss är dessa 

inga de arbetar mot eftersom slussningen är deras primära arbetsuppgift. En trend är dock att fler 

barnfamiljer väljer husbil och -vagnssemester vilket Snäcke sluss därmed skulle kunna rikta sig 

mot. Det är inte bara Lundbom och Timle som tycker att dessa är en ny potentiell målgrupp att 

rikta sig mot, då ökningen kan märkas i hela Dalsland. Sverige är bland dem husbil och -vagns 

tätaste land i Europa vilket innebär en potentiell målgrupp att faktiskt arbeta mot, vilket bland 

annat Larsson tänker sig då en ställplats skulle kunna göras iordning i samband med en 

utveckling av Fröskogs gästhamn. Den positiva trenden av försäljningen på dessa fordon, i 

samband med framtida planer på utveckling, kan därför ses som en bra riktning för 

Snäckeområdet. 

Övernattningarna i regionen har ökat, dock har intäkterna per person och dygn minskat. I 

Dalsland har övernattningarna haft en negativ trend men Bring menar att turiststatistik från SCB 

om Dalsland inte är korrekt, eftersom Dalsland inte har många anläggningar och att turister som 

hyr privata stugor och husbilar inte är medräknade trotts att dessa utgör en stor del. Han menar 

också att Dalsland är såpass litet och ett bortfall av boendeanläggningar resulterar i en 

missvisande bild av hur det är i verkligheten. Lindberg-Wong menar dock att statistik alltid 

kommer att ha en felmarginal men att felmarginalen blir lika varje gång. Dalsland uppvisar en 

ökning januari 2015 jämfört med samma period 2014. Flera intervjuobjekt har också uttryckt en 

minskning av boendeanläggningar (i förlängningen gästbäddar) och att det inför kommande 

säsong 2015 saknas 300 gästbäddar. Därför är det inte konstigt att det i Dalsland påvisar en 

procentuell ökning av antal gästnätter eftersom det fattas bäddar. Men då det är få 

boendeanläggningar i Dalsland utgör det ett stort bortfall att Dalslands Gästgiveri inte 

rapporterar in och vi tolkar därmed SCBs statistik över gästnätter i Dalsland som felaktigt. Bring 

förklarar att en rättvisare bild skulle ges om man valde att kombinera statistik med uppfattningen 

från personal inom turism. Webbstatistiken för www.dalsland.com uppvisar en ökning, vilket 

spår en intressant framtid för landskapet. Denna statistik skulle kunna vara med och bidra till en 

mer rättvis bild av Dalslands besökarantal i kombination med Brings uttalande. Sveriges 

sysselsättningar inom turismsektion har ökat, dock har trenden i Västra Götalandsregionen varit 

negativ, vilket vi tror kan kopplas till de gästbäddar som fattas i Dalsland. Dalsland har störst 

antal utländska besökare i Västra Götalandsregionen vilket är anledningen till att de uppfyller ett 

fokusområde i strategi2020. Något som dock kan tolkas oroväckande är att omsättningen 

kopplad till turismen har sjunkit med över hälften sedan 1990-talet. Detta måste bero på annat 

räknesätt inom industrin då det är omöjligt för intervjuobjekten att ha en sådan positiv 

framtoning om det stämde. Vi kan inte veta vilka ekonomiska faktorer som är inkluderat i dem 

olika källornas räkenskap. 

Snäcke kanal har lägst antal slussningar per säsong och flera faktorer har identifierats 

genom vår analys, dels pekas hemsidan (www.dalslandskanal.se) ut som knapphändig då 

aktiviteterna eller boendemöjligheterna inte pekas ut. Snäckeområdet skulle kunna få fördel om 



45 
 

vattenväga resenärer skulle kunna få möjligheten att söka upp information om Snäcke kanal på 

Internet. Att denna information endast utlämnas genom word-of-mouth via bland annat 

Köpmannebro slussvakt räcker inte. Lundbom och Timle är frustrerade över de regler som gäller 

skyltning i vattnet. Snäcke kanals ökning i antal slussningar de åren de varit anställda kan också 

påvisa resursen människor utgör. Envägskanalen ska ses som en möjlighet eftersom det bara 

finns en sluss mellan Snäcke kanal och Vänern (Köpmannebro sluss), vilket innebär en kort resa. 

De människor som är intresserade av en ”mini-semester” i kanalsystemet har alltså möjlighet att 

göra det i Snäcke kanal. I sin helhet verkar vädret vara en bidragande faktor till den ökning och 

minskning som sker i kanalen, då resenärer gärna undviker att slussa när klimatet är kallt. 

Slussningen sjönk mer frekvent än Dalslands kanal i övrigt innan Lundbom och Timle anställdes. 

På samma sätt har en ökning sedan 2013 visats vara större än Dalslands kanal. Kurvan som visas 

på Figur 2 förmedlar en ökning i samband med höjd medeltemperatur och visar alltså samtidigt 

tyngden av att rätt människor på rätt plats har betydelse för att resenärer ska välja att ta del av en 

envägskanal. 

7.3 Hur ser samarbetet ut mellan turismaktörer i Snäckeområdet? 
Snäckesamarbetet stämmer in på både Akwasi Adu-ampongs (2014) och Elbes (2002) definition 

av ett samarbete, då de är fler än två aktörer som i ett särskilt område (Snäckeområdet) har ett 

förenat arbete som samverkar, genom att nyckelaktörer gemensamt försöker besluta framtiden. 

Snäckesamarbetet ses som ett mycket positivt initiativ för att styra mot en mer hållbar framtid. 

Forskning har som nämnts visat att samarbete på vissa platser inte har setts som en strategi för 

turismutveckling, trots kännedom till dess fördelar (Van Den Berghs, 2014; Akwasi Adu-

ampong, 2014). Detta bland annat för att det ansågs vara tidskrävande (Van Den Berghs, 2014). 

Kopplat till Snäckesamarbetet kan detta anses vara ett orosmoment i den betydelse att samarbetet 

kanske inte kommer fortskrida som resultat av att fördelarna, i deras ögon, blir för otydliga. Å 

andra sidan är det inget som tyder på detta, då medvetenheten att ett samarbete är både 

tidkrävande och kostbart existerar hos dem, samtidigt som viljan, engagemanget och 

entusiasmen syns tydligt. Det positiva verkar alltså väga tyngre än det negativa. 

7.3.1 Samarbetets struktur 
Om samarbetets relation är av en symmetrisk eller asymmetrisk karaktär är svårt att bedöma, då 

de utifrån empirin verkar ligga någonstans emellan dessa begrepp. Alla parter i samarbetet har en 

ömsesidig nytta genom att de gemensamt hjälper till att lyfta varandra och Snäckeområdet samt 

kompletterar de varandra genom att fylla olika roller i området. Dock nämns gästgiveriet, 

tillsammans med Not Quite, av många som viktiga attraktioner för att turisterna ska dras till 

Snäckeområdet. Dessa kan på så sätt ses som viktiga reseanledningar kring kanalen – om inte de 

primära. Not Quites geografiska placering, med 2-3 km till gästhamnen, gör dock att bilturisterna 

kan ses som en mer realistisk målgrupp än båtturisterna. Samtidigt nämner gästgiveriet 

bilturisterna och privata bokningar som sitt primära fokus. Aktörerna i Snäckeområdet verkar 

därmed att till viss grad vara beroende av gästgiveriet och Not Quite för att attrahera turister, 

vilket innebär att samarbetets relation därmed tyder att luta åt det asymmetriska hållet. 
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Indikationer som framkommit i empirin tyder på att samarbetets sträcker sig över en lång 

tidsperiod; de har redan samarbetat i ett och ett halvt år och genom engagemang och entusiasm 

pratar dem om framtidsutveckling som ligger både nära och långt fram i tiden. Syftet/målet med 

samarbetet nämns vara att öka antalet besökare och attraktiviteten i Snäcke kanal, vilket kan 

tyckas vara något diffus då den ej är tidsbestämt eller inkluderar något konkret mål. Alltså kan 

det som, av samarbetet, refereras till som syfte/mål snarare anses vara en vision, eftersom den 

sträcker sig över en längre period och kan jobbas mot kontinuerligt. Precis som Elbe (2002) 

uttrycker skapas det i ett permanent samarbete rutin och tydlig rollfördelning, vilket vi anser 

stämma in på detta samarbete. Snäckesamarbetet kan därmed bedömas vara ett permanent 

samarbete som vill pågå länge och sträva efter ständig förbättring. Det innebär att deltagande 

aktörer måste ta mer hänsyn till varandra än vad de skulle behövt göra i ett temporärt samarbete 

(Elbe, 2002). Eftersom ett utökat samarbete enligt Elbe (2002) kräver relativt mycket 

engagemang i tid och kapital och kan handla om ett samarbete i marknadssyfte, anser vi att 

Snäckesamarbetet passar in i denna kategori då det är ett ideellt engagemang där inga betydande 

summor finns tillgängliga att nyttja, trots att det är önskvärt.  

I empirin har det också framkommit att boendeanläggningarna Villa Weidling B&B och 

Fengers Husrum & Handel generellt attraherar samma målgrupp men att det skiljer sig en aning. 

Tittar man på alla deltagande i Snäckesamarbetet och de allmänna, gemensamma dragen hos 

deras målgrupper kan man även där se likheter. Således har dessa aktörer ett horisontellt 

beroende då de attraherar samma målgrupp, men den enas primära målgrupp är den andras 

sekundära. Detta innebär att det uppstår ett beroendeförhållande mellan dessa aktörer (Elbe, 

2002). Förhållande kan dock tänkas te sig annorlunda inom Snäckesamarbetet mellan de aktörer 

som är inom samma nisch, exempelvis boendeanläggningarna, än mellan aktörerna som har 

turismbranschen gemensamt. Detta för att beroendeförhållande mellan aktörer i samma nisch i 

större grad är horisontella än vad det är mellan de aktörer där likheterna är mindre. Därmed är 

Snäckesamarbetet ett permanent, utökat samarbete med en asymmetrisk affärsrelation, där ett 

horisontellt beroendeförhållande existerar. 
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Figur 6 Samarbetets länkningar, kopplingar och 
bindningar: Figuren visar Snäckesamarbetets 
struktur, baserad på Elbes (2002) första steg i 
analysmodellen av samarbete inom turism 
(Naarstad & Taijonlahti, 2015).  Det framförs att det 
existerar både länkningar, kopplingar och 
bindningar mellan aktörerna i området och att det 
därmed existerar ett beroendeförhållande. 
FH: Fengers Husrum & Handel  
VW: Villa Weidling B&B 
NQ: Not Quite  
DG: Dalslands Gästgiveri 
SS: Snäcke Sluss 
DT: Dalslands turist AB  
DK: Dalslands kanal AB  

FG: Fröskogs gästhamn. 

Snäckesamarbetet genom Elbes analysmodell av samarbete inom turism 
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Det är tydligt att det inom samarbetet existerar både länkningar, kopplingar och bindningar 

mellan aktörerna och att de alla på något sätt till viss grad är beroende av varandra (figur 6). En 

aktivitet i detta sammanhang kan även vara mer abstrakt i det anseendet att det inkluderar utbud 

eller möjliga utbud, såsom “att lägga till med båt” i Fröskogs gästhamns. Länkningarna, 

kopplingarna och bindningarna kan mellan vissa aktiviteter, resurser och aktörer vara relativt 

diffusa. Hur starka dessa är varierar alltså men de är utan tvekan existerande. Länkningarna, 

kopplingarna och bindningarna har ej något samband med huruvida de tillhör privat eller 

offentlig sektor vilket ger intryck av att det mellan olika sektorer inte finns någon barriär för att 

nyttja varandra. Elbe förklarar annars att ansvarsfördelningen mellan privat och offentlig sektor 

generellt präglas av en osäkerhet. Ett samarbete mellan aktörerna i arbetsgruppen är av en 

gynnsam karaktär eftersom ett samarbete är nödvändigt på grund av den beroendeställning som 

existerar mellan aktörernas aktiviteter. Därmed krävs ett samarbete för att utnyttja de resurser 

som finns i Snäckeområdet. 

Det andra steget i Elbes (2002) analysmodell handlar om att förstå samarbetets utveckling 

genom att analysera processens tre byggstenar; mobilisering, intressen och koordinering. På 

bakgrund av empirin anses Snäckesamarbetets intresse och engagemang att mobilisera sig och 

sina resurser vara på en bra nivå eftersom de alla visar intresse att, genom samverkan, arbeta för 

att öka attraktionen och därmed utveckla området. Vi anser att alla aktörer vi varit i kontakt med 

är seriösa, vilket innebär att en eventuell konflikt i framtiden blir mer orealistisk. Aktörernas 

intresse ligger i att öka turismen i och kännedomen om området, liksom samarbetets mål handlar 

om att öka attraktiviteten och besökarantalet. Vi anser därför att samarbetets huvudmål står i 

linje med aktörernas enskilda intressen. Även koordineringen av de sociala interaktionerna anses 

i det aktuella området fylla ”kravet” för en positiv framtid. Detta genom att mötena består av att 

koordinera uppgifter samt att aktörerna ständigt håller varandra uppdaterade med information, så 

att alla uppgifter som vidareförmedlas till turisterna är korrekta. Samt rapporteras det även 

tillbaka, exempelvis att Lundbom och Timle informerar gästgiveriet när de kan vänta 

”båtgäster”. Utifrån detta sammanfattar vi med att samarbetets utveckling ser positiv och sund ut. 

7.3.2 Samarbetets strategi 
Av empirin framgår det att samarbetet inte har formulerat någon tydlig strategi och inte heller 

har de diskuterat fram en enighet om vilken turismtyp som ska satsas på. Detta är något 

Snäckesamarbetet borde arbeta fram, då vikten av att ha en strategi för planeringsverksamheter 

enligt Aronsson (2000) är betydande. Om alla inkluderade är medvetna och eniga om samma 

strategi samt vilken turismtyp som ska satsas på, kan en bättre struktur uppnås, vilket naturligtvis 

är gynnsamt för en positiv utveckling. En av de turismtyper som det finns potential att satsa ännu 

mer på, är naturturism men även kulturturism. Kulturturism innebär, som nämnt, en marknad för 

de som väljer att resa enligt sin livsstil och kan även inkludera intelligent tourism (även kallad 

utbildande turism av Petroman, 2013); en typ av turism kopplat till intresset för att lära något 

nytt när man reser. Eftersom Fengers Husrum & Handel, i samarbete med Not Quite, erbjuder 

kurser med olika teman, kan man säga att en utbildande turism till viss grad redan är existerande 

i Snäckeområdet. Samtidigt erbjuder Snäcke sluss också pedagogiska aktiviteter och har planer 
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på en tipspromenad genom slussningens moment. Kulturturism, inkluderat utbildande turism, är 

därmed även turismtyper som Snäckeområdet skulle kunna satsa på. 

Den forskning vi tagit fram har visat att det upplevda positiva värdet minskar ju fler som 

involveras i ett samarbete. Vi anser dock inte detta vara fallet för Snäckesamarbetet. Med detta 

menas att samarbetet enbart är positivt för de inblandade aktörerna; trots att det innebär tid och 

ett visst hänsynstagande, kan ett samarbete i det stora hela enbart gynna dem, då de tillsammans 

verkar starkare. Då Köpmannebro, och snart även Upperud, delar ut informationsbladet är det 

viktigt att intrigera dessa slussvakter i samarbetet på något sätt då deras geografiska position i 

kanalsystemet bidrar till Snäckeområdets ökande turismström. För att samarbetet ska undvika att 

bli osammanhängande är det dock viktigt att de strävar efter en “win-win” eller “multi-win” 

situation (Long, 2005), något de i nuläget kan anses göra. Detta genom att ökat antal besökare 

innebär ökad kännedom, vilket inte bara gynnar Snäckeområdet i sig men även aktörerna själva 

och Dalsland som destination. Det kan för Snäckesamarbetet vara svårt att skapa kontinuitet, 

med tanke på den tydliga hög- och lågsäsong som finns i Sverige (Grängsjö, 2006), detta kan 

anses vara ett problem för utvecklingsarbetet. Vi tror dock att genom att hålla en tydlig struktur 

och använda lågsäsongen för att förbereda inför nästa högsäsong, kan en kontinuitet bibehållas. 

Under intervjuerna beskrevs Snäckeområdet som naturskönt, genuint och unikt, med 

möjligheter för friluftsliv och kulturupplevelser. Som Bohlin och Elbe (2007) nämner är några av 

dessa argument återkommande i koppling till marknadsföring av image/profil och anses vara 

ogynnsamma då de inte differentierar destinationen från andra. Genom att Snäckeområdet 

använder sig av samma begrepp som “alla andra”, finns en risk att de flyter in i mängden och 

därmed utvecklar en ”dålig” image/profil. Snäckesamarbetet borde därmed sträva efter att plocka 

fram de egenskaper som är speciella för området, så att en attraktiv och gynnsam image kan 

utvecklas. För att nå ut till marknaden och vinna trovärdighet är det även viktigt att aktörerna 

kommunicerar samma image/profil utåt, så att den kan bli idealföreställningen om 

Snäckeområdet. 

Frågan ställdes under intervjuerna, om aktörerna har några konkurrenter. I viss mån 

besvarades att konkurrenterna var aktörer inom arbetsgruppen, i Snäckeområdet och Dalsland. 

Det framgår tydligt vilka som anses vara konkurrenter men fokus var hela tiden samarbete. Det 

anses finnas ett problem att det är för få aktörer i hela Dalsland, antagligen för att det är svårt för 

enskilda aktörer att skapa en reseanledning och de måste därför samverka för att skapa en större 

attraktionskraft. Flera av resurserna i området är jämförbara, exempelvis Fengers Husrum & 

Handel och Villa Weidling B&B som både har boendeanläggningar och är belägna geografiskt 

nära varandra. Detta innebär att de även uppfyller kravet om jämförelse och komplettering av 

resurser som Long (2005) nämner är ett krav för samarbete inom turism. 

Planeringsmetoder för Snäckesamarbetet 

Planeringsmetoder som Snäckesamarbetet använder i sitt arbete är en blandning av de olika som 

Müller (2007) har identifierat. Boosterism kan man säga att de använder sig av eftersom de i sitt 

arbete fokuserar på att använda destinationens kulturella och naturliga resurser. För att 

arbetsgruppen ska kunna uppnå framgång med denna metod måste de fråga sig; hur kan vi öka 
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antalet besökare? Har destinationen ens förmåga att ta emot fler turister? Samt vad står i vägen 

för att lyckas med de två ovanstående frågeställningarna? På så sätt kan de mäta framgången i 

ekonomisk profit och kvantitativa tillväxtmål. Det vanliga problemet inom denna 

planeringsmetod, med en frånvarande hållbarhetsteori, anses dock inte existera i detta fall, då de 

verkar ha i åtanke att området ska påverkas minst möjligt samtidigt som de önskar att utveckla 

turismen. Därmed kan de även tyckas använda en fysisk planeringsmetod. För att man skulle 

kunna säga att de använder denna metod fullt ut är det dock nödvändigt att de tar bärkraften för 

antal besökare i beaktning innan nya satsningar på turism görs. Det ligger tydligt i 

arbetsgruppens intresse att inkludera så många som möjligt i samarbetets arbete med utveckling, 

vilket kan tolkas som att de ger utrymme för lokalbefolkningen att engagera sig. Detta är det tänk 

som inkluderas i en samhällsplanering. För att denna ska kunna identifieras som samarbetets 

planeringsmetod, krävs det att de i större grad inkluderar lokalbefolkningen och ser till att en 

förmedling mellan aktörer och lokalbefolkning sker, så att allas åsikter överensstämmer. 

Eftersom turister ses som tillfälliga gäster är planeringen inom denna metod fokuserad till vad 

lokalsamhället önskar och accepterar. För att planeringen, och därmed även framtiden, ska kunna 

anses som hållbar är det viktigt att de, liksom Aronsson (2000) trycker på, i resursbaserad 

referensram, alltid har hållbarheten i åtanke genom alla steg. 

7.4 Vilket värde har samarbete för framtida turismsatsningen i 
Snäckeområdet? 
Snäckesamarbetet skapar möjligheter för att samla det som finns i området. På så sätt kan man 

uppvisa för turisterna vad området har att erbjuda. Genom att det finns en bra kommunikation 

mellan aktörer ger det i förlängningen fler slussningar. Arbetsgruppen ger aktörerna chansen att 

känna att dem är i en helhet och att man på ett lokalt plan kan förstå vad som händer 

runtomkring, då det är lätt att man bara ser sig själv och sin egen verksamhet. Samverkan lokalt 

ger aktörerna större kännedom om vad som erbjuds i närområdet och ger i förlängningen även en 

bättre produkt till turisterna. För att öka attraktiviteten genomförde Dalslands kanal 

kvällsslussning, under pubkvällarna på Dalslands Gästgiveri, vilket gav resultat i antalet 

besökare. Värdet av ett samarbete kan visas genom sådana handlingar. Personerna i 

arbetsgruppen, med tyngdpunkt på Lundbom och Timle, utgör ett stort värde eftersom bollen inte 

skulle sättas i rullning utan alla aktörernas engagemang. 

Om idéerna inte hade blivit förankrade i en bredare grupp hade utvecklingen inte skett. 

Samt har aktörerna sett detta som ett seriöst forum där praktiska saker blivit utförda och således 

givit området en ökad attraktivitet genom samverkan. Arbetet för att öka attraktiviteten har 

därför lett till att aktiviteten i Snäckeområdet också ökat. I slutändan har syftet varit att öka 

besökarantalet i området för samtliga aktörer och genom att arbeta med både materiella och 

immateriella åtgärder kan en förändring för områdets profil/image ske. Forumet har gett värde 

genom att man förstår varandra, då man ser bakomliggande anledningar till de beslut som sker 

bland verksamheterna. Som många intervjupersoner bekräftar: utan arbetsgruppen hade inte 

platsdestinationen Snäcke funnits och man kan därmed poängtera, liksom vi tolkar att forskare 

antyder, att ett samarbete skapar stora möjligheter för hållbar turismutveckling på ett sätt som det 
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annars inte skulle kunna göra. Trots att arbetsgruppen inte har några ekonomiska medel till 

förfogande skapar de en positiv samverkan. Ek och Hultman (2007) menar att man kan lyfta 

diskussionen kring hur man skapar en attraktiv plats utan likvida medel, antagligen på grund av 

att det är svårt att genomföra, men även är möjligt till viss grad. Näringslivet, lokalbefolkningen, 

offentlig sektor och turister är de fyra komponenter som anses vara viktiga inom 

destinationsutveckling (Bohlin & Elbe, 2007), varav tre av dessa komponenter är inkluderade i 

Snäckesamarbetet. Alla komponenter är däremot existerande i Snäckeområdet. Detta, kombinerat 

med den påvisade ökningen av besökare, antyder att det arbetet som samarbetet gör för att 

utveckla denna platsdestination, fungerar och ger resultat. Bring belyser att när engagemang 

finns från början, är det lättare att skapa kontinuitet. Därmed kan samarbetet anses vara en bra 

start på Snäckeområdets utveckling, eftersom det startade ideellt utan ekonomiska 

förutsättningar. 

7.4.1 Sverige – Norden – Världen – exportmoget Snäckeområde 
 
Tabell 3 De intervjuade verksamheterna genom exportmognadsmodellen: Denna tabell 
visar vart verksamheterna som är intervjuade befinner sig på exportmognadsmodellen. 
Det framkommer att de alla uppfyller kravet för Sverige men att de inte har långt kvar för 
att alla ska kunna nå Norden, vilket är den genomsnittliga placeringen om man lägger 
ihop samtliga verksamheter.  
 

EXPOTMOGNAD FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRMÅNER AKTÖRER I 

ARBETSGRUPPEN 

SVERIGE 1.1 Lagstadgade företags- och 

branschkrav 

2.1 Exponering Sverige DALSLANDS 

GÄSTGIVERI 

 1.2 Komplett produktblad 2.2 Onlinebokningssystem FENGERS HUSRUM & 

HANDEL 

 

SNÄCKE SLUSS 

NORDEN 1.3 Översatt material 2.3 Exponering Norden VILLA WEIDLING 

 1.4 Onlinebokningsbar 2.4 Utbildningar  

 1.5 Kvalitet och hållbarhet 2.5 Nätverk & workshops NOT QUITE 

  2.6 Kampanjmedverkan, Norden  

VÄRLDEN 1.6 Egen hemsida 2.7 Exponering internationellt DALSLANDS KANAL 

 1.7 Öppethållande 2.8 Kampanjmedverkan, 

Internationellt 

 

 1.8 Professionellt arbete med 

säljledet 

2.9 Exponering vid visningsresor  

 1.9 Professionellt mottagande 

av PR/media 

2.10 PR/Media  

 1.10 Följa destinationens profil 

och värdegrund 

2.11 Mötesindustrin  
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  2.12 Individuell, produkt- och 

affärsutveckling 

 

  2.13 Tillgänglighetsinventerad 

(TD) 

 

 

Verksamheternas exportmognad (tabell 3) baseras på deras egen hemsida samt 

www.dalsland.com. Exportmognadsmodellen gäller de aktörer i arbetsgruppen som är 

stationerade i Snäckeområdet och därmed faller DTAB och Fröskogs gästhamn bort ifrån 

modellen (då denna sköts av Åmåls kommun). Vi har inte haft någon kontakt med Turistrådet 

Västsverige och analysen utgår därför enbart från de anvisningar som finns tillgängliga online. 

Samtliga verksamheters hemsidor länkar inte till www.vastsverige.com/www.dalsland.com och 

skulle därmed inte kunna hamna över 1.2. Då detta ses som en enkel åtgärd förbiser vi detta när 

vi gör vår idékritiska analys av hemsidorna. 

Fengers Husrum & Handel har inte något översatt material och behöver inte inrapportera 

till SCB, då det erbjuds fyra rum och aktuella priser länkas via www.dalsland.com till 

www.fengers.se. Hemsidan erbjuder bokning av övernattning via www.booking.com. 

Verksamheten måste arbeta vidare för att få fler förmåner då kurserna som erbjuds inte går att 

boka online. Aktiviteterna med konstnärer från Not Quite finns nämnda på Not Quites hemsida, 

men skulle kunna bli mer noggrann. Med översatt material på www.dalsland.com skulle Fengers 

Husrum & Handel komma upp i 1.4 och skulle således få ta del av förmåner från Turistrådet 

Västsverige. Vi har valt att sätta Snäcke sluss som en aktör, eftersom vi vill poängtera vikten av 

deras engagemang. Deras kringaktiviteter gör att dem får fler besökare, deras blogg som ligger 

under www.dalslandskanal.se ger ett trevligt intryck. Lundbom och Timle har språkkunskaper i 

svenska, tyska och engelska. Just nu riktar sig Fengers Husrum & Handel samt Snäcke sluss till 

den svenska marknaden då de båda ligger på 1.2. 

På Villa Weidling B&B har man möjlighet att betala med kort men det finns inget 

onlinesystem kopplat till hemsidan. Den egna hemsidan finns enbart på svenska men engelska 

erbjuds på www.dalsland.com. Då det finns totalt tre rum behöver verksamheten inte 

inrapportera till SCB. Aktuella priser länkas via www.dalsland.com till www.villaweidling.se. 

Då bokning online inte är tillgängligt hamnar Villa Weidling B&B därför på 1.3. Dalslands 

Gästgiveri innehar tio rum och bör därför inrapportera till SCB men vi har fått indikationer på att 

detta inte sker. Gästgiveriet länkar via www.dalsland.com till sin egen hemsida för aktuella 

priser. Deras produkter finns översatt till engelska på www.dalsland.com, men om man som 

kund inte kan svenska är processen svår om man vill se priser, då deras hemsida enbart finns på 

svenska. Då bokning online inte är tillgängligt skulle gästgiveriet hämna på 1.3 om de börjar 

rapportera in till SCB och i nuläget ligger de således på 1.1. Med denna åtgärd har Gästgiveriet, 

tillsammans med Villa Weidling B&B, därför tillgång till den förmånsnivån som innefattar 

exponering i Sverige och Norden.  

 Not Quite har inte ett onlinebokningssystem. Detta förbises då det finns ett femtiotal 

konstnärer stationerade på Not Quite som har produkter till förfogande. De har information på 
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engelska, via www.dalsland.com och tar sig upp till 1.5 för att de ger en känsla av att de 

kontinuerligt arbetar med kvalité och hållbarhetsaspekter. Därför har de också rätt till en del av 

de förmåner Turistrådet Västsverige erbjuder inom Sverige – Norden. 

 Dalslands kanal hamnar på 1.6. Deras verksamhet går ut på att hålla kanalen seglingsbar 

och kulturskatter tillgängliga längs med kanalen, därför förbiser vi även onlinebokning då de 

passagerarbåtar man kan boka inte tillhör Dalslands kanals verksamhet, utan är privata aktörer. 

Dock verkar samarbetet däremellan dem närstående, då aktörerna länkar varandras hemsidor och 

www.dalslandlandskanal.se länkar priser på passagerarbåtarna. Dock går detta inte att boka 

online. På www.dalslandskanal.se är summan för varje slussning utskriven och flertalet språk 

finns tillgängliga både där och på www.dalsland.com. Då det blir svårt för en utökad säsong 

stannar därför Dalsland kanal på detta steg, eftersom nästa steg, med utökad säsong, kräver en 

del resurser för att kunna uppnå. De är därför den enda av Snäckeområdets aktörer som sträcker 

sig mot marknaden Världen. 

 Sammanfattningsvis kan man säga att aktörerna som är med i arbetsgruppen och är 

belägna i Snäckeområdet mestadels ter sig inom kategorin Norden i exportmognadsmodellen. 

Eftersom vidare analys även visar att de är beroende av varandra, uppfyller de därmed kravet för 

samarbete som Long (2005) presenterar, om att vara lika utvecklade inom samarbetet. Det finns 

saker att arbeta med för alla de inblandade och en känsla infinns av att de inte vet vad de har 

möjlighet att få ta del av vad gäller förmånerna som Turistrådet Västsveriges erbjuder. Med lite 

arbete kan alla nå Norden och genom att tillsammans hjälpa varandra i avseendet att länka till 

varandra skulle platsdestinationen Snäckeområdet kunna finna en stor dragkraft. 

7.5 Vilka resurser kan användas för att attrahera turismen till 
Snäckeområdet? 
Som tidigare nämnts definieras en resurs genom Aronsson (2000), av att den har en funktion vars 

syfte är att tillfredsställa ett behov som i detta sammanhang existerar hos turismmarknaden i 

Snäckeområdet. Med andra ord är dess funktion att fylla en efterfrågan men innan resursen kan 

utnyttjas måste det naturligtvis finnas en efterfråga. Alla resurser kan därmed inte utnyttjas för 

att attrahera turismen till det aktuella området, då det inte existerar en såpass stor efterfråga på 

turismresurser ännu i Snäckeområdet. Resurser har identifierats och analyserats, i form av 

nedanstående aktörer, enligt resursbaserad referensram som utgår från arbetsgruppens idag 

primära målgrupp; vattenväga turister. Kort beskrivning av hur de används har också utförts i 

enighet med modellen.  

 Dalslands Kanal: Håller sjövägarna öppna för båttrafiken och arbetar för att bevara 

kulturarvet.  

o Snäcke sluss: Lundbom och Timle har skapat ett aktivitetsutbud riktat mot 

barnfamiljer, de är informatörer och har språkkunskaper. Deras uppgift är att dra 

turister vidare in i kanalen genom att på ett attraktivt sätt förmedla utbudet i 

Snäcke kanal. 
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o Strömmens sluss: När Strömmens sluss, till nästa säsong, får en ny slussvakt 

kommer ändringar ske i form av att denna ska fungera som en dragare i Snäcke 

kanal, som lockar turisterna upp kanalen.  

 Slussvakt i Köpmannebro: Hen är en resurs då personen ger ut informationsblad om 

Snäcke samt anväder word-of-mouth för att dra besökare till Snäckeområdet. 

 Arbetsgruppen: Utgör en enhetlig resurs, eftersom de bidragit till att attraktiviteten har 

höjts i Snäckeområdet. De kan därför ses som en resurs för att utveckla och lyfta andra 

resurser. 

 Salebols sockenstuga: Serverar våfflor, säljer hantverk och ger en genuin 

landsbygdskänsla. 

 Fiskeentreprenörer: Dessa fyller en del av efterfrågan kopplad till friluftslivsupplevelse 

och attraherar därmed fiskeintresserade till Snäckeområdet. 

 Dalslands Gästgiveri: Är en resurs för att locka turister in i Snäcke kanal eftersom de 

erbjuder servering och fin utsikt. De erbjuder sedan förra säsongen även en gästbrygga 

men riktar sig primärt till bilturister, trots närheten till sjön, då gästgiveriet erbjuder 

boendeanläggning. 

 Villa Weidling B&B: Attraherar övernattare samt att de är nära Fröskogs gästhamn, har 

en hemmakänsla och är nyöppnade med driven ägare. 

 Fengers Husrum & Handel: De attraherar övernattare som vill vara nära naturen och 

konst- och kulturutbudet som Not Quite erbjuder. Fengers Husrum & Handel är den enda 

aktören i Snäckeområdet som erbjuder paketering och “utbildande aktivitet”. Det 

existerar en önskan om utveckling av paketeringen. Är även nyöppnad i likhet med Villa 

Weidling B&B. 

 Fröskogs gästhamn: Används som en dragare längst norr i Snäcke kanal (det ska dock 

nämnas att denna inte är av stor betydelse ännu). Den kan anses fylla rollen som ett 

picknickställe där man tar en paus och bara njuter av utsikten. Gästhamnen är under 

utveckling och kommer bli av större betydelse allt som den utvecklas. 

 Not Quite: Används för att locka turister in i Snäcke kanal, eftersom de erbjuder en 

kulturell ovanlighet som riktar sig till alla. Det finns galleri, café, event, utställare, bageri 

och konstnärer. 

 Fröskog- och Ånimskog kyrka: Vackra, speciella kyrkor med gammal historia som 

används för att attrahera turister då de anses vara sevärda. Fröskogs kyrka har även 

guidning under säsong och Ånimskog kyrka är beläget bara ett stenkast från Ånimmen 

vilket innebär att den är mycket tillgänglig för båtturisterna då där även finns en brygga. 

 Sörknatten: Används inte för båtturisterna till sin fulla potential då den ligger en bit bort 

från sjön och ingen gästbrygga finns tillgänglig. För bilturisterna är den dock mer 

tillgänglig och det skyltas dit. På Sörknatten har man tillgång till vackra vandringsleder, 

fantastisk utsikt och delar av Ronja Rövardotter har spelats in där. 

 Naturen generellt: Den lugna, nästan orörda, naturen används för att locka naturturister 

som söker sig till autentisk och genuin känsla. 
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 Kulturen generellt: Används för att fylla den kulturella efterfråga och kan även anses 

komplettera naturupplevelserna. Not Quite är viktig kulturaktör i Snäckeområdet.  

7.5.1 Marknadsmixen (plats, produkt, pris, promotion) 
Geografiskt sett (plats) är aktörerna i Snäckeområdet jämnt utspridda kring Snäcke kanal, vilket 

kan anses vara både en fördel och nackdel för att attrahera turister; om de flesta aktörer var 

beläget på ungefär samma plats skulle det för dem kunna vara lättare att attrahera turister på 

grund av tillgänglighet. Resten av kanalen skulle däremot i sådana fall haft svårare att attrahera 

turister. Att resurserna är såpass utspridda kring Snäcke kanal innebär att det finns dragare kring 

hela kanalen vilket grundar för en jämn fördelning av besökare då avståndet till “nästa 

attraktion” inte blir för lång. Att det även är variation i utbudet bland resurser, innebär således att 

de kan fylla en större efterfråga från marknaden och målgruppen blir för Snäckeområdet då även 

större. I denna kontext är det värt att nämna exemplet på förbättring, “Snäckerundan”, som 

Lindberg-Wong nämnde; att via Basetool sätta ihop en text med de aktörer och utbud som finns 

runt Snäcke kanal. Denna skulle kunna attrahera fler turister till att “ta en runda” i och runt 

kanalen, då en sådan kan ge en helhetsbild av områdets utbud, istället för att turisten måste söka 

och sammanställa denna information själv. Eftersom Lindberg-Wong redan har gjort en sådan 

”runda” (Tre sjöar runt), finns det tillgängligt som exempel och skulle kunna sammanföras med 

informationsbladet om Snäcke. Vidare är Snäckeområdets närhet till Vänern en fördel eftersom 

det kan generera att båtfolk, som bara vill göra en dagsutflykt i systemet, kan lockas. Detta är en 

orealistisk målgrupp för andra delar av Dalslands kanal, eftersom köbildning lätt uppstår under 

säsong. Även om vattenväga turister prioriteras är det värt att nämna, för eventuell framtida 

satsning på exempelvis husbil och -vagnsresenärer, att riksväg 45 (som går igenom hela 

landskapet) ligger nära Snäckeområdet. 

Tidigare forskning belyser att attraktioner har två funktioner: leda, locka och stimulera 

reseanledningar samt göra besökare tillfredsställda. För att en resurs ska kunna räknas som en 

attraktion måste det alltså finnas “färdiga” turismresurser. Om det enbart finns resurser med 

funktionen att locka, leda och stimulera reseanledning, blir besökarna missnöjda då dessa inte 

tillfredsställer dem. En resurs måste alltså inneha båda funktioner för att vara hållbar. Produkten 

som de identifierade resurserna utgör i Snäckeområdet, innefattar alla grundläggande delar av 

turismindustrin; bo, äta, resa och göra, där framförallt göra-delen behöver en utveckling för att 

skapa reseanledningar. Vidare kräver äta bli kompletterad då problem under framförallt 

sommarsäsongens helger uppstår, då gästgiveriet är privat bokat. Komplement till dessa delar av 

turismindustrin är service, som måste vara bra för att locka återkommande och nya besökare till 

platsen. Snäckeområdets sammanlagda produkt kan därför anses ha båda funktionerna leda, 

locka och stimulera reseanledningar samt göra besökare tillfredsställda eftersom det för de 

identifierade resurserna finns en efterfråga. Efterfrågan behöver dock stärkas genom att skapa ett 

samband mellan resurserna, exempelvis någon typ av paketering. 

Genom att idékritiskt analysera de olika turismresursernas pris i Snäckeområdet kan man 

framhäva att boenderesursernas kostnader ligger mellan 425-1045 kronor. Men det finns 

omgivningar där husbil kan ställa upp sig och tält får användas. När det gäller utbudet av att äta 
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saknar måltidsresurserna på Not Quite, Dalslands Gästgiveri samt Salebols Sockenstuga prisbild. 

De tre resurserna, Snäcke sluss, Slussvakten i Köpmannebro, och arbetsgruppen, införlivar att 

pris inom turismindustrins göra synliggörs för besökare. Dalslands kanal har avgifter för 

slussning för att kunna bevaka sina intressen (exempelvis att hålla kanalen seglingsbar). Att 

besöka kulturkooperativet, Not Quite, är en gratis aktivitet, precis som Sörknatten, kyrkorna, 

Fröskogs gästhamn och naturen generellt.  

Resurserna promoteras i nuläget var för sig framförallt på Internet genom sociala medier 

(såsom Facebook och blogg) och www.dalslands.com. Undantag finns; annan marknadsföring 

genom DTABs broschyrer samt har Snäckesamarbetet själv producerat ett informationsblad. Det 

har också framkommit att generell marknadsföring av Dalsland sker inom mässor (såsom TUR-

mässan). 

Marknadsmixen – plats, produkt, pris, promotion – som finns idag visar att identifierade 

resurser måste utvecklas inom bo, äta, resa och göra för att kunna visa den styrka, tydlighet och 

attraktion Ek och Hultgren (2007) beskriver är nödvändig inom marknadsföring för att kunna 

kommunicera platsens attraktivitet. Bristerna i marknadsmixen samt vad Snäckeområdet och 

arbetsgruppen måste arbeta på är enligt ovanstående analys: 

Plats: Bekvämlighet med tillgänglighet är det sista kravet för samarbete inom turism 

(Long, 2005). Det kan man både anse uppfyllas och inte, för Snäckeområdets del. Den 

vattenväga infrastrukturen är bra och det behövs ingen utveckling av infrastrukturen i vattnet. 

Det är dock nödvändigt att arbeta med kopplingen mellan vatten och land, då vissa attraktioner 

måste tillgängliggöras för båtturister. Även infrastrukturen på land kan anses vara i behov av 

utveckling, då småvägar som visar upp det genuina i landskapet, samt leder landturister till 

attraktioner, är relativt dåliga. Vad gäller plats är Snäckeområdet tillgängliga på luftvägen då de 

omringas av fler än tre flygplatser. Gunn (2000) menar att om infrastrukturen inte är skapad för 

turister bör inte den promoteras; i Snäckeområdets fall, landvägen. Ek och Hultman (2007) 

berättar att människors rörelsemönster påverkar utvecklingen av infrastruktur, vilket är fallet i 

Snäckeområdet – turismen är i förändring och sätter krav på förbättring av infrastrukturen. 

Attraktionskraften påverkar också deras rörelsemönster och ter sig alltså fläckvist i 

Snäckeområdet. Rörelsemönster mellan de identifierade resurserna i Snäckeområdet (7.5) kan 

upptäckas genom figur 1: Snäckeområdet och därmed kan man utskilja den fläckvisa 

attraktionskraften Snäckeområdet innehar. 

Produkt: Bristerna inom produkt är som nämnts störst inom göra och äta. Såsom Gunn 

(2002) menar att turismens utbudssida har attraktion som dess viktigaste komponent, behöver 

alltså denna utvecklas i Snäckeområdet. Detta för att utbudssidan ska blir den pull-faktor som är 

nödvändig för att arbetsgruppen, genom att tydliggöra en reseanledning, ska uppnå målet att öka 

antalet besökare. Genom empirin har det framkommit att paketering är något som aktörerna har 

fått intresse för och önskar att utveckla. Analysen har dock påvisat att utbudet av paketering i 

Snäckeområdet inte är tillräcklig ännu. När det i framtiden kan erbjudas paketering, kan det 

tänkas att attraktionen kommer att öka.  
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Pris: En svaghet är att priserna hos matresurserna inte går att hitta online. Besökare vet 

därmed inte vad som erbjuds och inte heller när restaurangen på gästgiveriet är öppen för 

“allmänheten”. Detta försvårar analysen inom turismindustrins äta. Än en gång kan man 

poängtera framförallt styrka och tydlighet som Ek och Hultgren (2007) menar är viktig. De flesta 

aktiviteter (göra) är gratis i området, dock beskrivs naturturisten som betalningsvillig (Fredman 

& Heberlein, 2003; Flygt & Wall-Reinius, 2010), vilket innebär att icke-gratis attraktioner har 

möjligheten att utvecklas. 

Promotion: Som alltid, krävs mer resurser inom marknadsföring. Men utan medel är det 

svårt. De uppvisar inte en enhet då marknadsföringen sker via olika kanaler under aktörernas 

egna namn. Därför skulle de identifierade resurserna behöva vara tydligare inom detta då styrka, 

tydlighet och attraktion, som nämnts är viktig inom marknadsföring. Aronsson (2000) lyfter att 

det är ett problem att alla aktörer måste porträtteras rättvist i marknadsföringssyfte, eftersom det 

kan skapa osämja. Lundbom och Timle förklarar att aktörerna som är med på informationsbladet 

får lika stor plats. Bring uttrycket att det är ett problem med rättvisetänk och att man istället bör 

måste tänka affärsmässigt. Men då aktörerna är beroende av varandra, samt att Lundbom och 

Timle belyser att Snäcke kanal är beroende av samarbetet, kan det vara en fördel att ge varandra 

likvärdigt utrymme. 

7.6 SWOT-analys 

7.6.1 Vilka styrkor och möjligheter finns och på vilket sätt är dessa resurser 
möjliga att utnyttja? 
Empirins identifierade resurser som inte innehar båda funktioner som Gunn (2002) menar en 

attraktion borde ha, utgör att Snäckeområdet potentiellt kan utnyttja dessa vid en framtida större 

turismsatsning. Överlag har Snäckeområdets kvalitéer, som rika kulturutbud, nära till sjöar och 

fin natur, lyfts. Det som preciserats är Sörknattens naturreservat, Not Quite, Dalslands kanal, 

Dalslands Gästgiveri, boendeanläggningar, en restaurerad gästhamn, sockenstuga, kyrkor samt 

engagemang bland människor och aktörer. 

Den genuina känslan, som Snäckeområdet och Dalsland har, anses ovanlig i Sveriges 

turismindustri. Det industrihistoriska arv som finns i Snäckeområdet skulle, med lite 

tillrättaläggande, bli en reseanledning. Finansieringen av Fröskogs gästhamns utveckling anses 

vara löst inom ett par år och det skulle i sin tur leda att turism i det glesbefolkade området skulle 

kunna utvecklas ännu mer eftersom en bra gästhamn är ett måste för att turismen ska kunna öka. 

Det finns alltså ett värde av att rusta upp den, då en mer tillgänglig gästhamn skulle innebära att 

mervärdet skulle kunna uppfyllas för bland annat besökare på Not Quite. Därför är det viktigt att 

utöka gästhamnens attraktivitet genom servicebyggnader, grillmöjligheter, uppdaterad 

informationsskylt, ställplats och kanske även en framtida bemanning så att det blir en 

reseanledning. Att utveckla för att öka sökfrekvensen på Internet är också önskvärt. Flertalet 

genomförbara och icke genomförbara idéer framfördes under intervjuerna (se bilaga 7) och med 

lite arbete finns utvecklingsmöjlighet för vissa, inom syftets tidsspann. Utveckling av dessa leder 

till ett större aktivitetsutbud i Snäckeområdet och ger därmed möjlighet att attrahera fler turister. 
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Vad arbetsgruppens intressen och visioner är, påverkar vilka idéer som anses relevanta att 

utvecklas i framtiden. 

Precis som Ruus säger tar utveckling tid och pengar och man kan därför säga att många 

av möjligheterna som framgått kommer ta tid att implementera. Elbe (2002) menar att attraktion 

kan skapas genom nya attraktioner eller genomföras inom ett samarbete där befintliga, 

utvecklade erbjudanden kan presenteras. Således kan samarbete uppnå och fylla en permanent 

efterfråga. Elbe (2002) menar också att flera kringaktiviteter kan underbygga den huvudsakliga 

anledningen till varför man väljer en destination. Därför bör det ligga i Snäckesamarbetets 

intresse att åtgärda de idéer som är lättast först, då dessa kan vara en bidragande orsak till varför 

man väljer att semestra i Snäckeområdet. Det är mycket tydligt genom empirin att de intervjuade 

aktörerna själv har stor tro på att en utveckling av turismen i Snäckeområdet är möjlig och 

nödvändig, trots att Snäcke kanal kallas en “envägskanal” och “avstickare”. Att även Dalslands 

kanals VD är övertygad om att en förändring kan ha skett i området om fem år, är av stor 

betydelse då han med sin långa karriär utgör en bra orsak till att tro att hans bedömningar är 

trovärdiga. 

7.6.2 Snäckeområdets svagheter och hot 
Snäckeområdets styrkor och möjligheter är många men de hot och svagheter som 

intervjupersonerna nämner utgör stora faktorer till turismutveckling i Sverige, Dalsland och i 

förlängningen Snäcke. De svagheter som nämns som ett generellt problem i Sverige är det 

rättvisetänk som sker när offentlig sektor är inblandad i turism. Turism är kommersiell och 

därför bör man tänka affärsmässigt. Verksamheter måste genomsyras av kvalité och med tanke 

på de serverproblemen (måste sätta www. före på destinationshemsidorna) Västsverige uppvisar, 

finns det någonting att arbeta på vad gäller kvalité. Forskare menar att ett regionalt samarbete är 

ett krav för att turismutveckling ska kunna ske och det finns brist på kunskap av, och betydande 

samverkan i, planeringsverksamheter (Bohlin & Elbe, 2007).  Detta är också ett generellt 

problem i Sverige (Grängsjö, 2006). Hall och Roberts (2001) förklarar att nätverka och 

samarbeta mellan och inom den regionala och lokala nivån är viktig. 

Ett tekniskt problem menar Lindberg-Wong är att få aktörer att bli bokningsbara. Andra 

intervjupersoner nämner att det är för få boendeanläggningar och restauranger. Pearce och Butler 

(1999) förklarar att destinationsutveckling har bristande förståelse och en bristande information 

av vilken turismtyp som ska satsas på. Grängsjö (2006) menar att det finns en tydlig 

säsongsvariation i Sverige. Detta kan Lundbom och Timle bekräfta eftersom förra säsongen var 

kort, vilken också kan bero på att båtturismen inte kan nå jättevolymer, då det inte går att slussa 

snabbare och båtturismen kan därför inte växa hur mycket som helst. Därför måste Dalslands 

kanal och Snäckeområdet använda sig av Steinbachs (1995) tre faktorer för att göra vattenvägen 

attraktiv. 

Dalslands kanal står inför problem med att deras medarbetare blir äldre och de behöver 

därför nyanställa. Gunn (2002) menar att man måste tillfredsställa kunder, vilket kan innebära att 

det är en stor prioritet när nyrekrytering ska ske. Ruus förklarar att det måste finnas service i 

människor som kan agera informatörer. Därför är det viktigt att människor kan kommunicera den 
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attraktionskraft Elbe (2002) anser är viktig för att öka turistströmmen till ett område. Lidén 

menar att människor som söker sig till Dalsland har i åtanke att det är vilt, vackert och gratis. 

Detta bekräftar tidigare forskare som säger att naturturister vill uppleva ostörd natur med få 

turister samt öka sin kunskap. De beskrivs också som höginkomsttagare och därför måste Snäcke 

erbjuda fler paket eller i alla fall marknadsföras tillsammans, för att kunna utnyttja 

höginkomsttagarna. De LIS-områden som är utpekade i Åmåls kommun har en potentiell 

utveckling men då måste markägarna visa engagemang. Hall och Roberts (2001) menar att 

partnerskap kan vara betydelsefullt och därför skulle en samverkan mellan arbetsgruppen och 

markägare vara en potentiell sammanföring för att locka turister genom att använda LIS-

områdena. Snäcke måste bidra med något mer än bara vara vackert förklarar Ruus. 

Weidling upplever att det är problematiskt att man inte kan hyra cykel i Åmål. Vilket är 

en av de populära landsbygdsaktiviteterna som Gunn (2002) identifierat. Det finns därför 

potential att ta tag i marknader som Gunn (2002) identifierar, då flertalet av dessa existerar i 

Snäckeområdet. Det är svårt för Åmåls kommun att veta vilka typer av turister som besöker dem, 

då Åmål inte har fört statistik sedan 2010. Men statistiken för Västra Götalandsregionen och 

Dalsland visar att en hög densitet av utländska turister återfinns i landskapet och Abenius 

uppskattar att cirka en halv miljon människor väljer att besöka Dalsland. Larsson menar att ökat 

samarbete är bra men att frågan istället bör beröra hur många man kan inkludera i arbetsgruppen 

utan att det blir för många. Akwasi Adu-ampong (2014) menar att samarbete är en huvudorsak 

till att turism får en positiv utveckling men Zach och Racherlas (2011) studie i Indiana påvisade 

att positivt värde av samarbete bara kan ske mellan två aktörer. Snäcke kanal är beroende av att 

samarbetet fungerar, eftersom det medför en ökad kännedom. Problemet kvarstår dock att det är 

vid Köpmannebro information om Snäckeområdet tillkännages. Om word-of-mouth missas går 

detta inte att åtgärda eftersom Snäcke inte får sätta upp skylt båtvägen. Lundbom och Timle 

belyser problemet med att det indikeras på kartor att det finns service vid Snäcke sluss och folk 

som kommer blir besvikna när det visar sig att så inte är fallet. När ”kanal-appen” blir klar till 

nästa säsong (2016) kan Snäcke bli upplyft mer och fler kan därför få (rätt) information om 

Snäcke kanal. Lidén belyser att det är problem med att historien försumpas men med de skyltar 

som ska upp vid slusstationerna i Dalslands kanal inom en snar framtid kommer även detta lösa 

sig. 

Weidling uttrycker att det är för få restauranger, framförallt kvällstid, i Snäckeområdet. 

Lindbom och Timle tycker att det är svårt att skapa reseanledningar in i Snäcke kanal när 

Dalslands Gästgiveri är stängt för bröllop. Men Ruus menar att lunchservering innebär 

småpengar och att gästgiveriet inte håller på med välgörenhet och är förstående kring att de 

lägger mer tid på konferenser och bröllop, då det genererar mer pengar. Många av 

intervjupersonerna anser att gästgiveriet är en viktig resurs för Snäcke kanal och att det därför 

blir problematisk när de har stängt nästan alla sommarhelger för privata event och en 

reseanledning försvinner. Jansson påvisar att hon tycker att det är bra att fler kommer båtvägen, 

men att gästgiveriet samtidigt inte är intresserade av att utveckla sin verksamhet. Gästgiveriet 

snarare ger skenet av att samarbetet är bra men inte ger dem ett särskilt mervärde, eftersom de 
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ger intrycket av att båtgästerna är deras sekundära målgrupp. Deras affärsidé hänger helt enkelt 

inte på samarbetet och deras verksamhet skulle fungera, utan samarbete och arbetsgruppen. 

Det påvisas också många potentiella framtida problem med Fröskogs gästhamn. För att 

skapa reseanledning dit krävs att servicen blir bättre, men att om populariteten höjs finns det risk 

att de personer som äger båtplatser tar ut sin hävd på dessa (de används inte i dagsläget). Det kan 

också bli ett administrativt problem med vem som äger marken vid gästhamnen eftersom det kan 

bli svårt att säga vem som ansvarar för vad. Stiftelsen äger marken, kommunen ansvarar för 

gästhamnen. Arbetsgruppen vill utveckla platsen och om någon tar tag i byggandet av lokal äger 

denna enbart byggnaden och inte marken. Det som blir problematiskt med flertalet inblandade på 

samma plats är därför vem som ska dra i vilka trådar. Därför bör parterna diskutera fram ett 

beslut för att undvika framtida konflikter. 

Utvecklingen av turism är politiskt laddad på grund av vår decentraliserade 

samhällsstruktur. Bring poängterar dock att det, med en inblandning från offentlig sektor, fort 

kan bli ett rättvisetänk att “alla måste få vara med”. För Snäckeområdet anser vi att utvecklingen 

inte nödvändigtvis måste ligga på kommunen för att det ska hända, eftersom det för samarbetet 

handlar mer om små åtgärder. En kommunal påverkan kan, som Bring säger, förstöra lite på det 

sättet att Snäckeområdet inte blir utvecklat till sin potential eftersom “det ska vara lika för alla”. 

En kommunal inblandning skulle dock, å andra sidan kunna bidra positivt med exempelvis 

ekonomiskt stöd för att utvecklingen ska gå snabbare. Risken skulle då vara att utvecklingen 

hade skett för snabbt, så att turismens efterfrågan (och hållbarhetsaspekten) inte hade hunnit tas i 

beaktning. 

Då det ett flertal gånger blivit uttryckt att den kommunala nivån är viktig om man ska 

satsa på att utveckla turism, är det mycket positivt att det i Åmåls kommun nyligen har anställts 

en turismutvecklare. Detta är också en indikation på att kommunens turism står inför en såpass 

stor förändring att det krävs en person att arbeta med detta. Eftersom hennes nämnda 

arbetsområden kan anses gynna Snäckesamarbetet är det realistiskt att tro att hon kan vara till 

hjälp för en positiv utveckling av turismen även i Snäckeområdet. Vi anser det dock vara ironisk 

och motsägelsefullt att kommunen trycker på vikten av turismutveckling och att det är kärnan till 

att utveckla och överleva, när de samtidigt lägger ner boendeanläggningar. Bring uttrycker även 

en frustration över att vissa existerande boendeaktörer som önskar att utöka, av kommunen har 

nekats göra det. Att utveckla turismen blir naturligtvis svårt när det inte kan erbjudas tillräckligt 

med turistbäddar. 

7.7 Strategi2020 – kan Snäckesamarbetet bidra? 
Om Snäckeområdet kan bidra till strategi2020, genom samarbetet, är en intressant aspekt. Man 

kan via strategi2020s olika strategiska mål, fokusområden och huvudkategorier påvisa om 

Snäckeområdet kan bidra till strategin. 

Snäckesamarbetet processerar de strategiska målen genom att språkkunnighet finns både 

bland arbetsgruppens medlemmar och hemsidor, de ligger på Norden i exportmognadsmodellen 

och arbetsgruppens gemensamma mål är att öka antalet besökare. De visar därmed en tydlig bild 
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i linje med strategi2020. Detta gör att de fyller tre av fyra strategiska mål (nummer 3 är 

strategi2020s uppgift och aktörer kan därmed inte uppfylla det målet). 

Arbetsgruppen visar att de inom fokusområdena, påvisar (plats-) destinationsutveckling 

och bidrar, genom sitt arbete, till att destinationen Dalsland utvecklas. Snäckeområdet ligger 

efter vad gäller att definiera tematiska reseanledningar, eftersom arbetsgruppen visar tvetydighet 

när det kommer till att konkretisera vad som ska satsas på. Samarbetet uppvisar tendenser i 

meningsskiljaktigheter i segmenteringsfrågan inför framtiden. Hall och Roberts (2001) menar att 

sammanhållning inte innebär samförstånd och homogenitet eftersom det är sannolikt att 

spänningar uppstår på grund av åsiktsskillnader. Även om strategi2020 handlar om att aktörer i 

ett område ska arbeta mot samma håll och att det är viktigt att de arbetar mot samma typ av 

segmentering, är det liksom Elbe (2002) menar, inte nödvändigt att de medverkar med samma 

syfte men att de i alla fall riktar sig åt samma håll i samband med vision. Elbe (2002) påstår till 

och med att detta underlättar samarbetet då man inte ”slåss” om samma utrymme. Aktörer 

kommer alltid ha olika fördelar av att delta i ett samarbete och därigenom också ha olika 

värderingar och mål för att delta. Aronsson (2000) belyser vikten av att ha en strategi för 

planeringsverksamhet. Detta är något som fattas i arbetsgruppen och bör implementeras för att 

lättare kunna uppnå strategi2020. Graffmans (inget datum) Kraftprocess är ett verktyg man 

skulle kunna använda som planeringsmodell. Ett av de tre fokusområdena uppfylls fullt ut 

(nummer 3) eftersom det lokala engagemanget i Snäckeområdet har skapat och implementerat en 

samverkan mellan turismaktörer, vilket leder till att uppgifter koordineras. Samarbete och 

nätverka på regional och lokal nivå är en viktig del inom turism. Detta kan tolkas som att det 

även är behövligt på lokal nivå, vilket är den nivå Snäckesamarbetet ter sig på. 

Strategi2020 har flera huvudkategorier som arbetsgruppen uppfyller (nummer 2, 3, 6). En 

konstant ökning av besöksnäringen har skett då fler besökare kom båtvägen till gästgiveriet när 

samverkan startade mellan dem och Snäcke sluss. I området sker också en samverkan mellan 

privat och offentlig sektor eftersom båda ingår i arbetsgruppen. Om en hållbar besöksnäring 

gynnas är en tolkningsfråga men eftersom arbetsgruppen gör så gott dem kan på de befintliga 

medel, anses det därför att de bidrar och uppfyller den (6:e) huvudkategorin. De fyra 

grundläggande krav för ett samarbete inom turism Long (2005) presenterar är inte nödvändigt för 

ett samarbete att följa men kraven kommer att djupt påverka intensiteten och omfånget av 

regionalt samarbete inom turism. Därmed bör det finnas en vilja i arbetsgruppen att förhålla sig 

till dessa för att skapa en hållbar utveckling i området. Resterande tre huvudkategorier måste 

arbetas på, då detta är ett ideellt arbete är det inte konstigt att de inte uppfyller en (plats-) 

destinationsutveckling i världsklass. Något de skulle kunna implementera är strategier för att 

identifiera de primärt viktigaste målgrupperna samt främja kompetens och entreprenörskap. 

Snäckesamarbetet bidrar till att Snäckeområdet uppfyller fler än hälften av delmålen (7 av 13) 

som satts i ramen för att nå strategi2020. Nödvändigheten av att skapa en attraktiv produkt 

belyser Aronsson (2000) samt menar Elbe (2002) att attraktionskraften har en primär och 

sekundär del, där den förstnämnda skapar en permanent efterfråga. Genom att sätta påståendena i 
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samband med det arbetsgruppen skapar och de uppfyllda delmålen (av huvudkategorierna) 

innebär det att de just nu är på god väg att skapa en attraktiv produkt och permanent efterfråga. 

Då Strategi2020s målgrupp överensstämmer med Snäckeområdets målgrupp finns en 

möjlighet att området kan bidra till visionen. Idag är det båtturisterna som prioriteras men Vogel-

Rödin och Abenius nämner att man inte kan begränsa sig till enbart dessa. Andra målgrupper 

som är ett potentiellt segment är landbaserade. Gunn (2002) menar dock att hållbarheten står på 

spel om infrastrukturen inte är skapad för turister. Detta innebär att aktörerna i Snäcke måste ha 

en medvetenhet kring detta för att kunna skapa en hållbar turism. Lundbom och Timle är de 

största pådrivarna när det gäller segmentering barnfamiljer vilket strategi2020 inte arbetar mot. 

Å andra sida kanske det inte spelar större roll då Lundbom och Timle genom sitt engagemang 

lyckades öka slussningen med 92 procent första året och har lyckats bibehålla ungefärligt 

besöksantal efter detta. Områdets varierande aktivitets- och upplevelsesutbud innebär att de 

attraherar olika målgrupper och kan anses uppfylla kravet Long (2005) nämner om överlappning 

av turismmarknader samt att resurserna kompletterar varandra. Snäckesamarbetets målgrupp 

stämmer överens med både strategi2020s målgrupp samt även den ideala målgrupp för 

naturturisten som Fredman och Heberlein (2003) samt Fors, Flygt och Wall-Reinius (2010) 

identifierat. Därför kan man se fördelar inför framtida segmenteringsalternativ, både från 

forskningshållet, men också från strategi2020, då marknadsföring satsas nationellt inom denna 

segmentering. Fördelar inför framtida segmenteringsalternativ finns också eftersom 

Snäckeområdet erbjuder en typ av resmål som strategi2020 satsar på. Då medelvärdet av 

Snäckeområdets exportmognad ligger på Norden, visar detta att de bidrar till dragkraften av de 

länder som Visit Sweden vänder sig till. Aktörerna bakom samarbetet ligger alla på en ganska 

enhetlig målgrupp. Det som sticker ut är gästgiveriet med sina konferens- och bröllopsgäster. Det 

är många som nämner kulturturister som målgrupp men ingen kan riktigt förklara vilka dessa är 

– vilket inte är så konstigt då Richards (2003) menar att begreppet kultur i sig självt är komplext 

och svårdefinierat. För att möjliggöra att fler delmål i strategi2020 kan uppfyllas är det därför 

viktigt att arbetsgruppens marknadsföring symboliserar, i enighet med idealet: styrka, tydlighet 

och attraktion.  

Generellt måste man på ett bredare plan förstå värdet av denna typ av samarbete som 

skapats. För att undvika att Snäckesamarbetet småningom blir osammanhängande måste de som 

sagt skapa ”win-win”-situation för alla involverade. Hjelmberg beskrev att landsbygdsutveckling 

är något kommunen vill arbeta mot. Därför borde kommunen se till att Snäckesamarbetet 

fortlöper genom att sträva efter den ekonomiskt vinnande förvaltningsstrategin som Dredge 

(2006) menar är optimal. En sådan förvaltningsstrategi kan möjligtvis nås genom ett LEADER-

projekt. Elbe (2002) menar att relationer innebär ökade kostnader och investeringar men att det 

också innebär ett forum där mervärde ges. Därför borde kommunen ta till vara på den utveckling 

som existerar i Snäckeområdet, för att området kontinuerligt ska kunna utvecklas. Därmed är det 

viktigt att befolkningen och de lokala aktörerna använder och ger uttryck för platsens image i sitt 

arbete och sin vardag, så att destinationen kan vinna trovärdighet hos marknaden (Bohlin & Elbe, 

2007). För att skapa kontinuitet behöver arbetsgruppen urskilja de pull- och push faktorer som 
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Snäckeområdet har. Eftersom utveckling och förbättring av destinationers produkt- och 

tjänsteutbud är en pull faktor (Aronsson, 2000), ser vi samarbetet som en pull faktor och arbetet 

med att identifiera andra pull-faktorer är något arbetsgruppen måste sträva efter för att kunna 

kommunicera attraktionskraften. Elbe (2002) menar att för att skapa större attraktion kan man 

antingen välja att skapa nya attraktioner, alternativt skapa nya erbjudanden med befintliga 

tjänster genom samarbete. Attraktion är den viktigaste pull faktorn och flertalet av Gunns (2002) 

populära landsbygdsaktiviteter finns eller kan med enkelhet snart finnas i området. Detta bör 

arbetsgruppen ta i beaktning för att sträva mot strategi2020. 

Men kommer Snäckeområdet kunna fördubbla sitt besöksantal till förmån för 

strategi2020? Som redovisat är gruppens huvudmål att öka antalet besökare, vilket är deras 

primära skäl till varför de samverkar, men att fördubbla är en svår framtida prognos att avgöra. 

Det som går att utläsa från resultatet är att de arbetar på det och att de har kommit en god bit på 

väg; Snäcke sluss har redan lyckats öka antalet besökare (både för egen del och för gästgiveriet) 

markant samt Vogel-Rödin gav oss vaga siffror på en ökning på Not Quites besökarantal. Vilket 

innebär att det är svårt att visa på om det är möjligt att uppnå strategi2020 men arbetsgruppen 

och Snäckeområdet är på god väg. 

7.8 Resursbaserad referensram, med hållbarheten i fokus 
Om Snäckesamarbetets arbete kan anses jobba för en hållbar turism kan vara svårt att tyda, då ett 

korrekt svar på denna fråga kräver en betydligt större och djupgående analys. Om vi enbart tar i 

beaktning vårt insamlade material och vår analys, kan vi däremot tyda att det inom samarbetet 

finns en medvetenhet kring alla tre aspekter inom begreppet hållbarhet och att de strävar efter att 

utvecklingen ska vara positiv inom alla tre kategorier. Det kan tänkas råda en kunskapsbrist inom 

hållbarhetsteorin eftersom helhetsperspektivet hos varje enskild saknas. Dock kan samarbetets 

aktörer komplettera varandra i sitt hållbarhetstänk. Bring uttryckte under intervjun att det krävs 

lokala turistorganisationer med kännedom till området för att kunna kommunicera en rättvis bild, 

eftersom regionala turistorganisationer inte besitter den nödvändiga kännedomen. 

Snäckesamarbetet är ett utmärkt exempel på en sådan lokal (i detta fall) “turismorganisation”. 

Alltså kan man dra parallellen att samarbetet absolut är en viktig del i kontexten att utveckla 

turismen på ett hållbart sätt. Eftersom ett relationsutbyte enligt Elbe (2002) behöver ett 

kontinuerligt underhåll, kommer Snäckesamarbetet behövas utvecklas för att inte stanna upp och 

rinna ut i sanden. 

Huruvida de tre aspekterna får likvärdig tyngd är dock svårt att svara på, då vi inte 

besitter konkreta svar inom framförallt den ekonomiska aspekten. Den socio-kulturella delen, 

berörande framförallt lokalbefolkningen, är positiv då bland annat Larsson säger att 

lokalbefolkningen också ska inkluderas i utvecklingsprocessen men även genom att de får ta del 

av förbättringarna som arbetsgruppen skapar. Vogel-Rödin förklarade också att arbetet på Not 

Quite har lett till en landsbygdsutveckling och att positiviteten genomsyras i samhället av det Not 

Quite har bidragit med. Det intryck vi fått av det ekologiska perspektivet i samarbetet är att dem 

har det i åtanke och att aspekten tas i beaktning i deras arbete, då det är miljön i Snäckeområdet 

som är speciell för att attrahera turister. De svagheter, hot, möjligheter och styrkor som 
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framkommit i empirin borde tas i beaktning. Därför bör vidare arbete implementera Aronssons 

(2000) modell för att kunna utveckla Snäckeområdet hållbart. Som analysen antyder är en 

strategi och planeringsmetod avsaknad inom arbetsgruppen. Ett tillägg av dessa i arbetet skulle 

vara en bidragande faktor till den hållbara utvecklingen av platsdestinationen Snäckeområdet.  
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8. SLUTSATS 
Kommande stycke besvarar syftesfrågan: vilket värde Snäckesamarbetet har för turismen i detta 

område fram till 2020. Eftersom frågan inkluderar ett femårs perspektiv redovisas även vissa 

förslag till åtgärder som ligger i snar framtid, då dessa kan/kommer att påverka samarbetets 

värde ytterligare. Den baseras på vad vi kommit fram till under analysen. 

8.1 Presentation av slutsats 
Arbetsgruppen måste för framtiden identifiera vad som är attraktivt och varför turisterna, rent 

geografiskt, skulle välja att konsumera turismprodukten/tjänsten i Snäckeområdet. Vilken typ av 

produkt som ska profileras utåt är något som Snäckesamarbetet bör skapa, med vår studie som 

underlag. Produkten de väljer att presentera måste vara solid i den betydelse att den är hållbar, då 

besöksnäringen är föränderlig. De måste även klargöra vilka förväntningar turister har när de ska 

besöka Snäckeområdet samt välja en målgrupp som är i linje med den efterfråga de har förmåga 

att besvara. Det som arbetsgruppen måste ta i beaktning är vad Snäckeområdet ska och kan visa 

utåt och därför bestämma sig för en enhetlig image/profil. Därmed är det även nödvändigt att 

inkludera samhället, så att den image/profil som kommuniceras är homogen. Det bör också föras 

en diskussion kring huruvida de ska profilera sig annorlunda mot dem vattenväga besökarna än 

den potentiella marknaden som kommer landvägen. Vi anser att det är nödvändigt att utöka 

marknadsföringen för att nå ut till en större del av målgruppen och med några åtgärder kan 

aktörer i förlängningen nå Världen i exportmognadsmodellen. Detta innebär att en gemensam 

marknadsföring kan bli mer effektfull. Vi är medvetna om att ekonomiska medel saknas och 

föreslår därför att en kostnadsfri gemensam marknadsföring i större grad bör bedrivas 

(exempelvis via Internet) samtidigt som sökandet efter ekonomiska medel bör prioriteras. 

Samarbetets önskemål är att öka antalet besökare, vilket analysen av strategi2020, visar att de är 

på god väg till.  

Det är mycket tydligt genom analysen att samarbetets betydelse för framtidens utveckling 

av Snäckeområdet är av stor vikt. Den utveckling som skett är mycket – om inte enbart – tack 

vare samarbetet. Ett fortsatt arbete för att förbättra Snäckeområdet skapar därmed stora 

möjligheter för att området som turistattraktion kan blomstra. Genom sitt arbete skapar dem en 

mer enhetlig turismnäring och kan därmed presentera ett välkomnande bemötande, eftersom 

besökarna kommer till en plats och inte en aktör – ”vi” ligger i fokus, istället för ”jag”. Detta 

bäddar för en mer attraktiv platsdestination som kan marknadsföras på ett lockande sätt för att 

uppnå målet om ökat besökarantal. Vi anser att samarbetet genom sin samordning av resurser, 

genomföring av initiativ och åtgärder påverkar attraktionskraften i området väsentligt. För att 

turismen i området ska utvecklas är arbetsgruppen nyckeln, då aktörerna enskilt inte har förmåga 

att påverka Snäckeområdets framtid betydligt. Framtiden är beroende av samarbetet, därför 

måste de säkerställa att arbetsgruppen fortskrider. Genomförbara idéer som framkommit har 

potential att utföras fram till 2020 och fortsättningsvis. Liksom Ruus uttrycker, är också vi 

övertygade om att det, tack vare samarbetet och dess värde, fram tills 2020 har skett en 

förändring gällande turismen i Snäckeområdet. 
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10. BILAGOR 
Följande bilagor finns refererade till i examensarbetet.  

10.1 Extern bilaga 1. Projekt presentation Intern. 
Extern Bilaga 1 kan lånas ut på begäran eftersom det är ett internt dokument. 

10.2 Bilaga 2. Tabell från Sverige – Norden – Världen 
 
Tabell 4 Förutsättningar för exportmognadsmodellen: Dessa är de förutsättningar som 
krävs av företagare för att nå upp till en viss nivå vad gäller expotmogenhet. 
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Tabell 5 Förmånerna vid uppnått steg inom exportmognadsmodellen: Dessa är de 
förmåner som erbjuds på de olika nivåerna när man uppfyllt förutsättningarna för 
expotmogenhet. 
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10.3 Bilaga 3. Webbstatistik (för Dalslands.com) 
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10.4 Bilaga 4. Dalslands kanal statistik. 
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10.5 Bilaga 5. Frågeguider. 
Nedan följer de frågeguider som vi följt under våra intervjuer. Principerna inom den 

semistrukturerade intervjumetoden har använts och frågorna har därmed setts mer som en 

vägledning under intervjuerna. Frågeguiden inkluderar även vissa hjälpord för att hjälpa oss att 

hålla tema under intervjun men detta visades inte för intervjupersonerna, för att undvika att rikta 

svaren. 

 

Introduktion inför alla intervjuer: 

Kort presentation av oss och av ämnet, samt berätta hur intervjun kommer gå till (en antecknar 

och en ställer frågor osv.). Fråga sedan igen om godkännande för att spela in innan inspelning 

påbörjar. Avsluta med fråga om ev. tillägg via mail eller telefon är okej. 

  

Frågor till Dalslands Gästgiveri och Not Quite. 

1. Berätta om er verksamhet. 

2.  Hur många besökare/gäster/övernattningar har ni per år? 

3. Vilka tankegångar kring turismen i Dalsland har ni? 

4.   Vad tillför ni turismen i Snäckeområdet? 

5.  Vilken betydelse har turismen för er? 

6. Vilken respons ger turisterna/besökarna er? 

7.  Vilken målgrupp riktar ni er mot? 

8.  Vilken uppfattning önskar ni att andra har av er? 

9.   Hur svarar ni på målgruppens efterfråga? 

10. Hur ser framtiden ut för er verksamhet? 

11.  Har ni några planer för (utveckling i) framtiden? 

12.  Hur många sysselsätter ni? Kommer detta ändras? 

13.  Hur ställer ni er till den föränderliga besöksnäringen? 

14. Vad skiljer turisterna som kommer med båt, från de som besöker er på annat sätt? 

15. Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? (Håverud?) 

 

16. Berätta om samarbetet/arbetsgruppen. 

17.  Vilka är med i samarbetet? 

18.  Vilken roll har du i arbetsgruppen för Snäcke? 

19.  Hur startade det? Varför? Hur ofta träffas ni och vad går ni igenom (dagordning)? 

20.  Vad jobbar ni för? Vad är ert (önske-) mål? (vision/syfte) 

21. Vad för möjligheter skapar samarbetet/arbetsgruppen? Vad vill ni skapa? (För er, för Snäcke, för 

Dalsland, för Sverige) 

22. Vilken målgrupp har arbetsgruppen? (Har arbetsgruppen en riktad, bestämd målgrupp?) 

23. Hur kan området gynnas av samarbetet? Hur kan turisterna gynnas? 

24.  Vad får ni, och vad önskar ni få, utav arbetsgruppen/samarbetet? 

25. Hur ser planerna ut för framtiden? 

26.  Kommer arbetsgruppen/samarbetet ändras i framtiden? (Planer?) 
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27.  Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? (Håverud?) 

28.  Vad tror du ett samarbete kommer att betyda för Snäckeområdets framtid som 

turistattraktion? 

29.  Är verksamhetens framtid beroende av samarbetet? Hur, varför, varför inte? 

 

30. Hur upplever du turismresurserna i Snäckeområdet? (potential, vilka, varför/inte). 

31. Eftersom Snäcke är en “envägskanal”/avstickare, har vi funderat på om det kan vara svårare att 

attrahera turister hit (det måste vara värt “omvägen”). Hur tänker du kring det? 

 

Frågor till Gunilla Lundbom 

1. Vad innebär ditt/ert jobb som slussvakt? 

2.  Vilken målgrupp riktar ni er mot? Varför? (barnfamiljer) 

3. Vilka tankegångar kring turismen i Dalsland har ni? 

4.  Vad tillför ni turismen i Snäckeområdet? 

5. Vilken respons ger turisterna/besökarna er? 

6.  Hur svarar ni på målgruppens efterfråga? 

7.  Vilken uppfattning önskar ni att andra har av er? 

8. Hur ser framtiden ut för er verksamhet? 

9.  Har ni några planer för (utveckling i) framtiden? 

10.   Hur många sysselsätter ni? Kommer detta utvecklas? 

11.   Hur ställer ni er till den föränderliga besöksnäringen? 

12.  Hur ser du på Snäcke Kanals framtid som turistattraktion? 

13. Skiljer sig turisterna som kommer med båt, från de som kommer på annat sätt? 

14. Är Snäckes framtid beroende av samarbetet? Varför, varför inte? 

15. Har ni (Snäcke sluss som turistattraktion) några konkurrenter? På vilket sätt och varför? 

(Håverud?) 

 

16. Berätta om samarbetet/arbetsgruppen. 

17.   Vilka är med i samarbetet? 

18.   Vilken roll har du i arbetsgruppen för Snäcke? 

19.   Hur startade det? Varför? Hur ofta träffas ni och vad går ni igenom (dagordning)? 

20.   Vad jobbar ni för? Vad är ert (önske-) mål? (vision/syfte) 

21. Vad för möjligheter skapar samarbetet/arbetsgruppen? Vad vill ni skapa? (För er, för Snäcke, för 

Dalsland, för Sverige) 

22. Vilken målgrupp har arbetsgruppen? (Har arbetsgruppen en riktad, bestämd målgrupp? 

23. Hur kan området gynnas av samarbetet? Hur kan turisterna gynnas? 

24.   Vad får ni, och vad önskar ni få, utav arbetsgruppen/samarbetet? 

25.   Vad får du som slussvakt, och vad önskar du få, utav detta? 

26. Hur ser planerna ut för framtiden? 

27.   Kommer arbetsgruppen/samarbetet ändras i framtiden? (Planer?) 
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28.   Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? (Håverud?) 

29.   Vad tror du ett samarbete kommer att betyda för Snäckeområdets framtid som 

turistattraktion? 

 

30. Eftersom Snäcke är en “envägskanal”/avstickare, har vi funderat på om det kan vara svårare att 

få turister dit (måste vara värt “omvägen”). Hur tänker du kring det? 

31. Är verksamhetens framtid beroende av samarbetet? Hur, varför, varför inte? 

32. Hur upplever du turismresurserna i Snäckeområdet? (potential, vilka, varför/inte). 

 

Frågor till Anders Bring 

1. Vad innebär ditt arbete inom turismnäringen? 

2. Finns det olika samarbeten mellan aktörer runt kanalområdet? (Dalslands kanal) 

3. Vad tillför du nätverk runt kanalområdet? (Sammanlänkar du dem?) 

4. Vilka tankegångar kring turismen i Dalsland har du? 

5.   Eftersom Snäcke är en “envägskanal”/avstickare, har vi funderat på om det kan vara  

 svårare att få turister dit (måste vara värt “omvägen”). Hur tänker du kring det? 

6.    Vilken potential ser du för turism i Snäcke och Dalsland? 

7. Dalsland tillhör Västra Götalandsregionen, även vad gäller turism. Är detta positivt eller 

negativt? 

8. På bakgrund av dina kunskaper om turismnäringen i Dalsland, hur ser du på framtiden för 

Dalsland som turistattraktion? 

9.   Har du sett någon trend (ökning/minskning) de senaste åren? Kan denna kopplas till  

 framtiden? 

10.   Vad tror du ett samarbete kommer betyda för Snäckeområdets framtid som 

 turistattraktion? 

 

Frågor till Johan Abenius 

1. Vad innebär ditt jobb i projektet Affärsutveckling av Dalslands kanalområde? 

2.   Berätta om er verksamhet. 

3.   Vad innebär ditt jobb som VD på DTAB? 

4. Vilken målgrupp riktar ni er mot? 

5.   Hur många besökare uppskattar du att Dalsland har per år? 

6. Vilka tankegångar kring turismen i Dalsland har ni? (trender) 

7.   Vad tillför ni turismen i Snäckeområdet? 

8. Vilken respons ger turisterna/besökarna er? 

9.  Vilken uppfattning önskar ni att andra har av er? 

10.  Hur svarar ni på målgruppens efterfråga? 

11. Hur ser framtiden ut för er verksamhet? 

12.  Har ni några planer för utveckling i framtiden? Hur? 

13.  Hur många sysselsätter ni? Kommer detta ändras? 
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14.  Hur ställer ni er till den föränderliga besöksnäringen? 

15. Vad skiljer turisterna som kommer med båt, från de som besöker er på annat sätt? 

16. Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? (Håverud?) 

 

17. Berätta om samarbetet/arbetsgruppen. 

18.  Vilka är med i samarbetet? 

19.  Vilken roll har du i arbetsgruppen för Snäcke? 

20.  Hur startade det? Varför? Hur ofta träffas ni och vad går ni igenom (dagordning)? 

21.  Vad jobbar ni för? Vad är ert (önske-) mål? (vision/syfte) 

22. Vad för möjligheter skapar samarbetet/arbetsgruppen? Vad vill ni skapa? (För er, för Snäcke, för 

Dalsland, för Sverige), 

23. Vilken målgrupp har arbetsgruppen? (Har arbetsgruppen en riktad, bestämd målgrupp?) 

24. Hur kan området gynnas av samarbetet? Hur kan turisterna gynnas? 

25.  Vad får ni, och vad önskar ni få, utav arbetsgruppen/samarbetet? 

26. Hur ser planerna ut för framtiden? 

27.  Kommer arbetsgruppen/samarbetet ändras i framtiden? (Planer?) 

28.  Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? (Håverud?) 

29.  Vad tror du ett samarbete kommer att betyda för Snäckeområdets framtid som 

turistattraktion? 

30.  Tror du att gästgiveriet är en av de viktigaste? Förstår de det? 

 

31. Hur upplever du turismresurserna i Snäckeområdet? (potential, vilka, varför/inte). 

32. Eftersom Snäcke är en “envägskanal”/avstickare, har vi funderat på om det kan vara svårare att 

attrahera turister hit (det måste vara värt “omvägen”). Hur tänker du kring det? 

 

Frågor till Benny Ruus 

1.    Vad innebär ditt jobb i projektet Affärsutveckling av Dalslands kanalområde? 

2.    Attraktionskraften ska ökas med konst - har du några planer för Snäckeområdet gällande detta 

avseende? 

 

3. Berätta om er verksamhet. 

4.     Vad innebär ditt jobb som VD på Dalslands Kanal AB? 

5.   Vilka tankegångar kring turismen i Dalsland har ni? 

6.     Vad tillför ni turismen i Snäckeområdet? 

7.     Vilken betydelse har turismen för er? 

8.   Vilken respons ger turisterna/besökarna er? 

9.     Vilken målgrupp riktar ni er mot? 

10.  Vilken uppfattning önskar ni att andra har av er? 

11.  Hur svarar ni på målgruppens efterfråga? 

12. Hur ser framtiden ut för er verksamhet? 
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13.  Har ni några planer för (utveckling i) framtiden? 

14.  Hur många sysselsätter ni? Kommer detta ändras? 

15.  Hur ställer ni er till den föränderliga besöksnäringen? 

16. Vad skiljer turisterna som kommer med båt, från de som besöker er på annat sätt? 

17. Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? (Håverud?) 

 

18. Berätta om samarbetet/arbetsgruppen. 

19.  Vilka är med i samarbetet? 

20.  Vilken roll har du i arbetsgruppen för Snäcke? 

21.  Hur startade det? Varför? Hur ofta träffas ni och vad går ni igenom (dagordning)? 

22.  Vad jobbar ni för? Vad är ert (önske-) mål? (vision/syfte) 

23. Vad för möjligheter skapar samarbetet/arbetsgruppen? Vad vill ni skapa? (För er, för Snäcke, för 

Dalsland, för Sverige) 

24. Vilken målgrupp har arbetsgruppen? (Har arbetsgruppen en riktad, bestämd målgrupp?) 

25. Hur kan området gynnas av samarbetet? Hur kan turisterna gynnas? 

26.  Vad får ni, och vad önskar ni få, utav arbetsgruppen/samarbetet? 

27. Hur ser planerna ut för framtiden? 

28.  Kommer arbetsgruppen/samarbetet ändras i framtiden? (Planer?) 

29.  Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? (Håverud?) 

30.  Vad tror du ett samarbete kommer att betyda för Snäckeområdets framtid som 

turistattraktion? 

 

31. Hur upplever du turismresurserna i Snäckeområdet? (potential, vilka, varför/inte). 

32. Eftersom Snäcke är en “envägskanal”/avstickare, har vi funderat på om det kan vara svårare att 

få turister dit (måste vara värt “omvägen”). Hur tänker du kring det? 

 

Frågor till Inge Larsson 

1. Vad innebär ditt jobb på Teknik och Fritid?  

  

2. Berätta om samarbetet/arbetsgruppen. 

3.  Vilka är med i samarbetet? 

4.  Vilken roll har du i arbetsgruppen för Snäcke?  (Gästhamnen? Berätta om ditt arbete 

kring  

 gästhamnen i Fröskog) 

5.  Hur startade det? Varför? Hur ofta träffas ni och vad går ni igenom (dagordning)? 

6.  Vad jobbar ni för? Vad är ert (önske-) mål? (vision/syfte) 

7. Vad för möjligheter skapar samarbetet/arbetsgruppen? Vad vill ni skapa? (För er, för Snäcke, för 

Dalsland, för Sverige) 

8. Vilken målgrupp har arbetsgruppen? (Har arbetsgruppen en riktad, bestämd målgrupp?) 

9. Hur kan området gynnas av samarbetet? Hur kan turisterna gynnas? 
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10.  Vad får ni, och vad önskar ni få, utav arbetsgruppen/samarbetet? 

11. Hur ser planerna ut för framtiden? 

12.  Kommer arbetsgruppen/samarbetet ändras i framtiden? (Planer?) 

13.  Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? (Håverud?) 

14.  Vad tror du ett samarbete kommer att betyda för Snäckeområdets framtid som 

turistattraktion? 

 

Frågor till Fengers Husrum och Villa Weidling B&B 

1. Berätta om er verksamhet. 

2.  Hur hög beläggning har ni under säsong? (Följdfråga: resterande år?) 

3. Vilken målgrupp riktar ni er mot? 

4.  Hur svarar ni på målgruppens efterfråga? 

5.  Vilken uppfattning önskar ni att andra har av er? 

6.  Vilken respons får ni från besökarna? 

7. Vilka tankegångar kring turismen i Dalsland har ni? 

8.  Vad tillför ni turismen i Snäckeområdet? 

9. Hur ser framtiden ut för er verksamhet? 

10.  Har ni några planer för (utveckling i) framtiden? 

11.  Hur många sysselsätter ni? Kommer detta ändras? 

12.  Hur ställer ni er till den föränderliga besöksnäringen? 

13. Vad skiljer turisterna som kommer med båt, från de som besöker er på annat sätt? 

14. Har ni några konkurrenter? På vilket sätt och varför? 

15. Eftersom Snäcke är en “envägskanal”/avstickare, har vi funderat på om det kan vara svårare att 

få turister dit (måste vara värt “omvägen”). Hur tänker du kring det? 

 

16. Det har ju uppstått en arbetsgrupp för företagare runtomkring Ånimmen, hur ser du den 

utvecklingen? (bra dålig, varför, varför inte?) 

17. Hur ser ditt intresse ut angående samarbetet? (Varför ser det ut så? 

18. Vad tror du ett sådant samarbete kommer betyda för Snäckeområdets framtid som 

turistattraktion? 

 

Frågor till Lena Lindberg-Wong, Turistbyrån i Åmål 

1. Berätta om er verksamhet. 

2. Hur upplever ni säsongen? (besök/nationalitet) Finns någon trend? (utveckling) 

3. Vilken är Åmåls största besöksmål? 

4. Hur många sysselsätts i Åmål Kommuns turismnäring? 

5. Vad tror du ett sådant samarbete kommer betyda för Snäckeområdets framtid som 

turistattraktion? 

6. Hur ser framtiden ut för er verksamhet? 

7.  Har ni några planer för (utveckling i) framtiden? 
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8.  Hur ställer ni er till den föränderliga besöksnäringen? 

9. Vad tillför ni turismen för Snäckeområdets del? 

 

10. Hur upplever du turismresurserna i Snäckeområdet? (potential, vilka, varför/inte). 

11. Eftersom Snäcke är en “envägskanal”/avstickare, har vi funderat på om det kan vara svårare att 

få turister dit (måste vara värt “omvägen”). Hur tänker du kring det? 

 

Frågor till Anna Hjelmberg, turismutvecklare Åmåls kommun 

1. Vad innebär ditt arbete som turismutvecklare för Åmåls Kommun? 

2. Finns planer på att utveckla turism i glesbefolkade områden? 

3. Är turismen viktig för Åmåls kommun? (varför/varför inte) 

4.  Hur många sysselsätter turismen i Åmåls Kommun? 

5.  Är turismen betydelsefull för Åmål? 

6. Vilken inställning kan lokalbefolkningen ha till en eventuell ökad turismström? 

7. Hur ser framtiden ut för utvecklingen av turism i Åmåls kommun? 

8. Har ni några planer för (utveckling i) framtiden? 

9.  Hur ställer ni er till den föränderliga besöksnäringen? 

10.  Vad tillför ni turismen för Snäckeområdets del? 

 

11. Vad tror du ett samarbete kommer att betyda för Snäckeområdets framtid som turistattraktion? 

12. Hur upplever du turismresurserna i Snäckeområdet? (potential, vilka, varför/inte). 

13. Eftersom Snäcke är en “envägskanal”/avstickare, har vi funderat på om det kan vara svårare att 

få turister dit (måste vara värt “omvägen”). Hur tänker du kring det? 
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10.6 Bilaga 6 Dalsland formas 
Befolkningens kamp för brödet och dess sätt att bygga och bo har, i likhet med naturen, fått olika 

utformningar i hela landskapet. Detta har lett till att de kan betraktas som en av de mest skiftande 

bygderna i Sverige (Svenska turistföreningens årsskrift, 1936). Dalsland hade historiens högsta 

invånarantal innan de svåra skördeåren, som ledde till svält och utflyttning under slutet av 1860-

talet. Dalslands emigrationsutströmningar är därför en viktig del av Dalslands historia då det var 

ca 22 000 människor som emigrerade (Svenska turistföreningens årsskrift, 1981). Dalsland var 

också en framgångsrik industribygd under industrialiseringen, med sina många vattendrag och 

skogar som gav virke, bränsle och papper (Trägårdh, 2008). Man kan säga att Dalsland under 

1800-talet (Jägergren, 2006) var en ”Sverige i miniatyr”, där ca 40 procent av befolkningen 

arbetade inom industri. Näringslivsstrukturen blev under slutet av 1900-talet ett hinder, då 

industrierna började flytta på sig (Trägårdh, 2008). 
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10.7 Bilaga 7 Övriga resultat 
 

Andra aktörer och attraktioner som identifierats i Snäckeområdet: 

 Henriksholm, som är en Herrgård på ön i Ånimmen. Där sker ingen turistisk verksamhet 

idag (Vogel-Rödin, 2015) men enligt Jansson (2015) så hyrs herrgården ut till engelsmän 

ibland. 

 Fiskeentreprenörer (Abenius, 2015; Lidén, 2015; Jansson, 2015). 

 Kursgård (Lundbom & Timle, 2015). 

 Kiosk i Fröskog (Lundbom & Timle, 2015). 

 Vänerklubbarna (Larsson, 2015). 

 Byalaget (Larsson, 2015). 

 Fröskogs kulturförening (Weidling, 2015). 

 Projektledare för ett nystartat EU-projekt vid Not Quite. Personen har mycket bra tankar 

om och funderingar på utvecklingen menar Vogel-Rödin (2015). 

 Fiskeentusiast i Ånimmen (Lindberg-Wong, 2015). 

 

Ideer för framtiden i Snäckeområdet 

För framtiden finns, i tillägg till planer om utveckling, en hel del idéer både från arbetsgruppens 

deltagare och andra tillfrågade: 

 Att utnyttja den öppna ytan vid Fröskogs gästhamn (Larsson, 2015) samt i närheten av 

Snäcke sluss för att göra ställplatser (Lundbom & Timle, 2015). Det kan dock vara ett 

problem vid gästhamnen att ta betalt (Larsson, 2015). Hjelmberg (2015) bekräftar att det 

finns planer hos Åmåls kommun för utveckling av ställplatser i kommunen. 

 Lindberg-Wong (2015) menar att det för turisterna inte handlar om att åka till Snäcke 

sluss, utan att åka till ett område där det finns något att göra eller uppleva. Det behöver 

inte vara paketerat utan det kan även marknadsföras som en runda lagt in i Basetool som 

ett produktblad till exempel. ”Snäckerundan” skulle kunna vara en sådan, där det berättas 

vad som finns runt Snäcke. Tre sjöar runt är något likande som kan vara ett startmaterial. 

Genom att paketera Snäcke, inte som ett vanligt paket utan lägga ihop flera saker, kan 

man dra både bil- och båtturister till Snäckeområdet. 

 Vid Sörknatten naturreservat finns en privatägd brygga där turister ibland lägger till. Att 

bygga en gästhamn där så att turisterna kan ta sig upp till Sörknatten skulle vara roligt 

(Lundbom & Timle, 2015), det är dock något som är otroligt kostbart och de pengarna 

finns inte just nu (Ruus, 2015). Det är även svårt att genomföra på grund av att det är 

långgrunt (Lundbom & Timle, 2015). 

 I webbverktyget Basetool skulle man kunna utveckla informationen om Snäcke- och 

Strömmens sluss genom att lägga in en lockande text (Lindberg-Wong, 2015). 

 Att ställa flera cyklar vid gästhamnen i Fröskog är också något som skulle kunna 

genomföras och bageriet på Not Quite skulle kunna sälja bröd vid gästhamnen för att 

locka fler turister (Larsson, 2015). 
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 För att öka attraktiviteten skulle Not Quite även kunna skapa konst, som kan ställas ut vid 

slusstationer. Om den som tagit över efter Vogel-Rödin är öppen för detta är det en 

möjlig utveckling påpekar Ruus (2015). 

 Hästskjuts från Snäcke sluss till en gårdsbutik i närheten, samt från Fröskogs gästhamn 

till Not Quite (Lundbom & Timle, 2015). Vogel-Rödin (2015) drömmer istället om att 

dra nyttja av den gamla banvallen som går mellan gästhamnen och Not Quite och ha ett 

litet tåg som går där. Hon menar dock att denna dröm är orealistisk bland annat med 

tanke på att banvallen korsar vägen på tre ställen. 

 Lundbom och Timle (2015) funderade över ett alternativ till servering när gästgiveriet 

inte kan ta in turister på grund av andra bokningar som bröllop under helger på sommaren 

och hade ett tag en idé om att bygga en flotte som kunde servera thaimat. Hon kom dock 

fram till att det inte var genomförbart och fick istället en idé om att de på gästgiveriet 

skulle kunna göra färdiga matkassar och sälja dem till turister som kommer när de är 

bokade. 

 Ett problem runt kanalen är att vissa ställen har för dåliga öppettider som inte passar 

båtturisterna. Att utöka dessa öppettider skulle vara bra för turisterna (Lundbom & Timle, 

2015). Dock påpekar Vogel-Rödin (2015) att öppettiderna har blivit bättre men att det är 

dyrt att ha längre öppettider. Därför är det svårt att genomföra för Not Quite. 

 Inge Larsson (2015) berättade om att det i närheten av Fröskogs gästhamn finns två 

gigantiska ekar som är väldigt vackra och värda att se. 

 En del av Lidéns planer om att utveckla utbudet av aktiviteter handlar om att koppla mat 

och småskalig upplevelseturism till bruket samt erbjuda småskalig paketerad kajakturism 

med guide. Hans tanke är att det kanske finns de som vill prova men som inte vågar att 

göra det utan en guide. Genom att erbjuda detta kan han därmed nå ut till dessa (Lidén, 

2015). 

 Lidén hade ett tag intresse att köpa magasinet vid Fröskogs gästhamn där idéerna för 

användning var många; erbjuda kajak-/ kanotuthyrning, festlokal, café samt att hysa in 

småföretagare. Den har dock lagts på is, men han menar att det inte är för sent än (Lidén, 

2015). 

 Efter samtal med kaptenen som kör passagerarbåten Storholmen, kom Lidén och han 

fram till att det vore roligt om man kunde skjutsa turister med passagerarbåt upp Snäcke 

kanal, sen vidare från Fröskog med buss upp till Fengersfors bruk och då ha en 

industrihistorisk vandring eller guidning där (Lidén, 2015). 

 Villa Weidling har just nu bara öppet under säsong, med några undantag. Hon har för 

framtiden planer på att erbjuda boende under helger och högtider utanför 

sommarsäsongen samt även vara tillgänglig för mindre konferenser (Weidling, 2015). 

 Vid Strömmens sluss finns en gammal gruva med en makalös historia. Den är i dåligt 

skick men med kraft på en stor restaurering skulle det kunna bli en reseanledning 

(Abenius, 2015). 
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 Ruus (2015) har tankar om att Dalslands Gästgiveri kanske även kan rikta in sig på några 

kvällar i vardagarna för båttrafiken. 

 


