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SAMMANFATTNING 

 

Examensarbete:  Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp 

Författare:   Diana Aguilar, Olga Kullander, Vivian Lindevall 

Handledare:  Gustaf Onn 

Titel:   Turistbyråernas organisation, omvärld och nätverk 

Problem:  Uppsatsen är baserad på ett uppdrag som handlar om en 
undersökning av turistbyråernas verksamhet. Innan uppstart av ett 
företag är det viktigt att bestämma vilken typ av organisation som 
behövs. Organisationen i de olika driftformerna skiljer sig åt och 
påverkar i sin tur företagets omvärld och nätverk på olika sätt. 
Dessa begrepp har valts ut för att analysera deras betydelse för 
turistbyråer och om de på något sätt underlättar företagens drift 
och finansiering.  

Syfte:  Syftet med denna kandidatuppsats är att jämföra två typer av 
turistbyråernas driftformer utifrån begreppen organisation, 
omvärld och nätverk. Vikten ligger framförallt på privata 
turistbyråer (aktiebolag och handelsbolag) samt ekonomiska 
föreningar.  

Metod: Datainsamling av den teoretiska referensramen har skett via 
granskning av forskningsrapporter, artiklar och böcker. Det 
empiriska materialet har samlats genom telefon- och e-post- 
intervjuer. Sju e-postintervjuer har genomförts med turistbyråer 
från olika delar av Sverige. Fem privata turistbyråer (aktiebolag 
och handelsbolag) och två föreningar har valts ut för 
undersökningen.  

Resultat:  Samverkan i nätverk anses vara en nödvändighet för alla 
undersökta turistbyråer. Oavsett om det är en mindre privat 
turistbyrå eller en större förening, kan samarbete bidra med 
värdefulla utbyten. Dessa är informationsgenerering i första hand, 
men också betydelsefulla kontakter, ekonomiska fördelar och 
andra resurser.  

Nyckelord:   Turistbyrå, organisation, omvärld, nätverk  
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ABSTRACT 

 

Level:   Bachelor Thesis in Tourism Management, 15 ECTS 

Authors:   Diana Aguilar, Olga Kullander, Vivian Lindevall  

Tutor:   Gustaf Onn  

Title:   Tourist offices’ organization and network 

Problem:  This essay is based on an assignment that deals with a study of 
tourist office operations. Before starting a business, it is important 
to decide which kind of organization is needed. Companies with 
different modes of operation have different types of organizations, 
which in turn affect the company’s operating environment and 
network. Therefore, these concepts have been selected for the 
study, to analyze their importance for the tourist offices and if they 
somehow facilitate business operation and financing.  

Purpose:  The purpose of this thesis is to investigate two types of tourism 
offices operational modes, based on organization, environment and 
network concepts. The focus lays primarly on private companies 
and economic associations.  

Methodology:  The data collection of the theoretical framework is performed 
through examination of books, articles and research reports. The 
empirical material was collected through phone and e-mail 
interviews. Seven e-mail interviews have been made with tourist 
offices in different parts of Sweden. Five private companies and 
two economic associations have been chosen for this investigation. 

Conclusion:  Network collaboration is considered essential for all investigated 
tourist offices. It contributes to valuable exchanges, whether in a 
small limited tourist office or in an extended economic association. 
Business networks generate information in the first place, and are 
also important means of obtaining valuable contacts, financial 
benefits and other resources.  
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1. INLEDNING  

I detta kapitel introduceras uppsatsens tema och anledningen till val av ämnet. Vi presenterar 
uppsatsens syfte, problemformulering och hur avgränsningen kommer ske i fortsättningen. 
Slutligen tas några definitioner upp som återkommer i uppsatsen, samt uppsatsens 
disposition.  

 

Det internationella resandet i världen har ökat kraftigt under de senaste åren och tillväxten 
förväntas att fortsätta. Det spås till exempel att resandet kommer öka med fyra procent per år 
under de kommande 10 åren. Turistnäringen har stor potential i Sverige, den är viktig för 
landets ekonomi och utveckling. Utländska besökare handlar, bor och äter i Sverige för 60 
miljarder kronor per år, vilket ger mer intäkter än flera andra stora industrier (Swedavia 
2010). 

Turistnäringen utgör inte i sig någon egen bransch, utan avser en samling av olika branscher, 
såsom rese-, flyg-, hotellbranschen (Turistdelegationen 1995, s. 3). Turistbyråer kan ses som 
en viktig del i turistnäringen, de är ett ansikte av resmålet. Deras uppgift är att ge information 
om orten och dess turistattraktioner, och på detta sätt marknadsföra orten (Förtur 2010d).  

Vi har valt i denna uppsats att undersöka turistbyråer och deras organisation, omvärld och 
nätverk. En turistbyrå är en nyckel som öppnar många dörrar på en destination. Med hjälp av 
turistbyrån marknadsförs destinationen och dess utbud av attraktioner på ett effektivt sätt. 
Turister får riklig information på vad som är värt att besöka (Förtur 2010d). Fler turister leder 
i sin tur till utvecklingen av destinationen, fler jobbtillfällen och högre standard 
(Tillväxtverket 2010). 

1.1. BAKGRUND 

Uppsatsen är baserad på ett uppdrag från Ewa Kalén Ekblad (nedan kallad Ekblad), som 
tillsammans med sin syster driver restaurangverksamhet i Upplands-Bro kommun. Under sin 
tid i företaget har hon märkt att det finns stor efterfrågan från gästerna på information om 
aktiviteter i kommunen. Därför har hon bestämt sig för att öppna en turistbyrå i samband med 
sin restaurang och vi fick förfrågan att undersöka hur man går tillväga för att starta upp den. 
De frågor som Ekblad ville ha besvarade handlade om turistbyråernas organisation, drift, 
finansiering, sponsring, marknadsföring och samarbeten1. Vi kan tyvärr inte koncentrera oss 
på alla frågor som Ekblad hade, utan har valt att ta upp turistbyråernas organisation, omvärld 
och nätverk. Senare i uppsatsen förklaras begreppen och samband mellan dem utförligare. 

1.2. TIDIGARE FORSKNING 

Det finns väldigt mycket litteratur som beskriver hur man startar företag. Oändligt med 
böcker beskriver steg för steg rutiner för att starta eget, vilken typ av ledare krävs för ett 
framgångsrikt företag, hur företaget bör bygga upp organisationen och så vidare. Men alla 
dessa böcker beskriver vanliga vinstdrivande företag. Vi har inte hittat så mycket information 

                                                             
1 E-post från Ewa Kalén Ekblad, 1 mars 2010. Se bilaga 1 
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om turistbyråer, hur dessa fungerar och speciellt hur en privatperson ska kunna öppna en 
sådan verksamhet. Vi har endast lyckats hitta några forskningsrapporter där turistbyråerna 
granskas och analyseras. Denna litteratur kommer även vara till hjälp för Ekblad vid starten 
av hennes verksamhet.  

I uppsatsen Turistbyråns framgångsfaktorer undersöker Hellberg och Svingstedt (2006) olika 
turistbyråer utifrån service och organisation. Syftet är att beskriva och analysera vilka 
framgångsfaktorer som är betydelsefulla vid drift av en turistbyrå. Studien redogör för olika 
faktorer såsom organisationsform, nätverk, tjänsteerbjudande, marknadsföringseffekter samt 
omvärld. Målet är att visa i vilken grad dessa faktorer är viktiga för turistbyråer och andra 
serviceorganisationer. I slutsatserna kommer författarna fram till att kunden är en viktig del av 
turistbyråer och det borde vara en utgångspunkt för samtliga serviceorganisationer. För att 
organisationen skall fungera måste alla faktorer omkring kunden verka och stå i symbios med 
varandra. Det betyder att en serviceorganisation måste skapa en verksamhet som omges av ett 
nätverk, bra personal och tjänsterbjudande, förståelse för omvärlden samt effektiv 
marknadsföring i syfte att förmedla sitt budskap (Hellberg & Svingstedt 2006).  

Turistbyrån i det turistiska produktionssystemet är en studie från Etour 
(turismforskningsinstitut) gjort av Skylare (2001). Den granskar turistbyråernas verksamhet 
utifrån diverse aspekter och olika aktörers perspektiv. Undersökningens resultat är att cirka 
hälften av turistbyråer deltar i något särskild utvecklingsprojekt eller planerar att medverka i 
en sådan. Projekten drivs av enskilda turistbyråer i samarbete med olika lokala och regionala 
aktörer. Till sist anses ständig utbildning av personal, affärsmässighet, samarbete och 
marknadsföring vara avgörande för utvecklingen av en turistbyrå (Skylare 2001). 

I en annan undersökning från Etour, Turistbyråernas framtid, genomförd av Grängsjö och 
Norgren (2003), ifrågasätter författarna turistbyråernas verksamhet. De menar att osäkerheten 
ligger i turistbyråernas finansiering, som är för det mesta beroende av kommuner, och att den 
tekniska utvecklingen gör att människor inte längre behöver tjänster från en fysisk turistbyrå. 
Deras resultat tyder på att turistbyråerna kan utvecklas i framtiden från en samhällelig 
offentlig verksamhet till den affärsmässiga, på grund av minskade finansieringshjälp från 
kommuner och resursproblem som följd. Hur turistbyråer finansieras i nuläge, förutom det 
kommunala bidraget, skiljer sig åt i olika turistbyråer. Dessutom konkurrerar turistbyråer med 
webb-information, men också med andra turistrelaterade företag som campingplatser och 
bensinstationer (Grängsjö & Norgren 2003). 

Vi har även fått tag på en bok, Network analysis and tourism: From theory to practice, 
skriven av Scott, Baggio och Cooper. Boken är en samling av både kvalitativa och 
kvantitativa undersökningar inom området nätverk och organisation inom turismen. 
Författarna diskuterar om turistnäringen är en lämplig näring för nätverksforskning, och 
kommer fram till slutsatser att nätverk inom turismen är inte bara lämplig, utan nödvändig 
(Scott, Baggio & Cooper 2008). Några teorier från boken beskrivs senare under avsnittet 
Teori.   
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1.3. PROBLEMFORMULERING  

Turistbyråer kan drivas i flera olika former, till exempel som aktiebolag, handelsbolag, 
ekonomisk förening och i någon form av kommunen (se empiriavsnittet 4.1). Skillnaden 
mellan de kommunala och de icke kommunala är finansieringen. Kommunen lägger en del av 
budgeten på ortens marknadsföring och drift av en turistbyrå. De icke kommunala 
turistbyråerna får däremot oftast klara sig själva. De kombineras därför inte sällan med andra 
vinstgivande verksamheter som försäljning, hotell, restaurang med mera. Eftersom Ekblad 
inte kan driva en kommunal turistbyrå, så exkluderar vi dessa från undersökningen och vill 
analysera andra driftformer som skulle kunna passa hennes önskemål. Vilken form som 
lämpar sig bäst för ändamålet vill vi undersöka med hjälp av tre begrepp: organisation, 
omvärld och nätverk.  

Innan man startar ett företag är det viktigt att bestämma sig vilken typ av organisation som 
behövs. Organisationen i de olika driftformerna skiljer sig åt och påverkar i sin tur företagets 
omvärld och nätverk på olika sätt. Därför har dessa begrepp valts ut för undersökningen, för 
att analysera deras betydelse för turistbyråer och om de på något sätt underlättar företagens 
drift och finansiering.  

1.4. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna kandidatuppsats är att jämföra två typer av turistbyråernas driftformer 
utifrån begreppen organisation, omvärld och nätverk. Vikten ligger framförallt på privata 
turistbyråer (aktiebolag och handelsbolag) samt ekonomiska föreningar. 

De tre viktigaste frågorna som vi har jobbat med i uppsatsen är följande: 

• Hur drivs turistbyråer och vilken påverkan har det på deras nätverk? 
• Vilken betydelse har omvärlden för organisationen och nätverkandet? 
• Vilka typer av nätverk finns det och vad har de för betydelse för en turistbyrå?  

 

1.5. AVGRÄNSNINGAR  

Uppdragsgivaren Ekblad hade flertal frågor som hon ville ha svar på, men avgränsningen har 
skett på följande tre begreppen: organisation, omvärld och nätverk. Dessa har valts på grund 
av dess betydelse vid uppstart av ett turistföretag i Sverige. Vikten kommer ligga på 
privatdrivna turistbyråer i form av aktiebolag och handelsbolag, samt ekonomiska föreningar. 
Anledningen till val av dessa två former är att de är mer passande för Ekblads ändamål, då 
hon kan antingen driva sin verksamhet ensam eller tillsammans med lokala företag i 
Upplands-Bro kommun.   
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1.6. DEFINITIONER   

Några definitioner av begrepp som vi kommer använda i uppsatsen följer nedan: 

En turistbyrå är en plats där besökarna kan få information om orten, olika sevärdheter, 
evenemang och aktiviteter som finns på orten (Förtur 2010a). Turistbyrån brukar ofta 
förväxlas med en resebyrå, som är ett företag som säljer resor.  

Turistbyråer med gröna i-skylten är en enklare byråer där man kan få information om det 
lokala turistutbudet inom en dagsutflykt. Turister får även hjälp med förmedling av logi. 
Turistbyråer med blågula i-skylten ställs det mera krav på. Förutom det lokala turistutbudet 
får besökarna även information om regionala och nationella turistutbudet. De kan få hjälp 
med bokning av logi inom området och förmedling över hela landet. Det går att betala med 
kort och till hjälp finns telefon och Internet tillgängliga (Förtur 2010a). 

Turistbyråer kan drivas i olika företagsformer: aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, 
ekonomisk förening. Vi kommer att använda några av definitioner senare i arbetet därför 
väljer vi att förklara de olika formerna för en bättre förståelse.  

Enskild firma har en ägare som också ansvarar för företagets förpliktelser med sin egen 
förmögenhet. Det innebär att en enskild firma inte är en juridisk person och kan inte ha 
tillgångar, skulder eller ställas inför rätta, utan allt faller på ägaren. Ägaren bestämmer ensam 
i firman, vilket underlättar anpassning till den omväxlande omvärlden genom snabba beslut 
(Thomasson et al. 2007, s. 312).  

Handelsbolag bildas när två eller flera personer skriver ett avtal om att gemensamt driva en 
verksamhet. Bolaget är en juridisk person med tillgångar och skulder, däremot är alla 
delägarna personligen solidariskt ansvariga för bolagets förpliktelser (Thomasson et al. 2007, 
s. 313). 

Aktiebolag (AB) är en bolagsform där ägarna satsar kapital och får i utbyte andelar i bolaget. 
Detta innebär att det inte behöver vara endast en ägare utan flera, som samlar ihop sina 
resurser i företaget. Ett aktiebolag är en självständig juridisk person och ägarnas personliga 
ansvar är begränsad. Andelar ger dock ägarna ändå rätt att besluta i företaget genom att delta i 
bolagsstämman, där antalet andelar eller aktier bestämmer hur stort inflytande ägarna har 
(Thomasson et al. 2007, ss. 316-317).  

En ekonomisk förening har samma regler som ett aktiebolag vad gäller ansvar. Föreningen är 
en juridisk person och består av privatpersoner eller organisationer som köper sitt 
medlemskap i föreningen. Kravet för att bli medlem är att delta i föreningen som en kund 
eller en leverantör. Besluten inom föreningen tas på föreningsstämman, där varje medlem får 
en röst (Thomasson et al. 2007, s. 316). 

En stiftelse är en juridisk person som inte har ägare eller medlemmar. De bildas genom 
gåvobrev, testamente, styrelseprotokoll eller andra handlingar, för att uppfylla särskilda mål. I 
varje stiftelse finns det en styrelse eller en förvaltare, som har ansvar för organisationens 
förmögenhet (Länsstyrelserna 2010). 
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1.7. DISPOSITION 

Uppsatsens disposition ser ut som följande: 

1. Inledning. I detta kapitel introduceras uppsatsens tema och anledningen till val av ämnet. 
Vi presenterar uppsatsens syfte, problemformulering och hur vi tänker avgränsningen 
kommer ske i fortsättningen. Slutligen tas några definitioner upp som återkommer i 
uppsatsen, samt uppsatsens disposition. 

2. Teori. Här beskrivs organisation som helhet, vilka faktorer som är viktiga för en 
organisation, samt omvärldens betydelse. Vidare tas upp begreppen nätverk, 
nätverksorganisation och nätverkets värde för en organisation. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av teorier.   

3. Metod. I metodavsnittet diskuteras vilka tillvägagångssätt som har använts. Inledningsvis 
presenteras valet av perspektiv, därefter beskrivs val av metod och respondenter, samt hur 
insamlingen av data har skett. Slutligen avhandlas källkritik och vetenskapliga kriterier för 
bedömning av undersökningen. 

4. Empiri. I detta kapitel redogörs svaren som vi fick från Förtur och de olika turistbyråer som 
har valts att intervjua. De svaren som vi har fått via e-post finns tillgängliga i bilagor. 

5. Analys. Här analyseras de empiriska resultaten utifrån den teoretiska referensramen som 
diskuterades tidigare. Analyser behandlar begreppen organisation, omvärld och nätverk.  

6. Slutsats. I detta avsnitt drar vi våra slutsatser utifrån den teoretiska referensramen, det 
empiriska resultatet och analyser av organisation, omvärld och nätverk.   

7. Avslutning. Avslutningsvis sammanfattas undersökningen och vad vi har kommit fram till. 
Vi ger råd till Ekblad inför start av turistbyrå i Upplands-Bro kommun och ger förslag till 
vidare forskning.  
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2. TEORI 

I detta kapitel beskrivs organisationen som helhet, vilka faktorer som är viktiga för en 
organisation, samt omvärldens betydelse. Vidare tar vi upp begreppen nätverk, 
nätverksorganisation och vilket värde det har för en organisation. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av den teoretiska referensramen.   

För att en grupp ska kunna kalla sig för en organisation måste den uppfylla vissa krav: det 
måste finnas flera deltagare som konstruerar och strukturerar arbetet för att nå gemensamma 
mål. Det finns flera aspekter som förklarar begreppet organisation. Den första är att en 
organisation är av social karaktär vilket innebär att den består av människor som samarbetar 
med varandra, och relationen mellan dem står i fokus. Organisationen är dessutom ett system 
som är beroende av resurser från omvärlden. Detta beroende är nödvändigt för att få resurser 
för drift av verksamheten i form av råvaror, arbetskraft och kapital. Organisationen är också 
beroende av kunder, klienter eller brukare, som är nödvändiga för organisationens 
intäktskällor. Slutligen måste organisationen kunna förverkliga de gemensamma mål genom 
konstruerade uppgifter. Det måste finnas regler och riktlinjer som accepteras av alla deltagare 
för respektive organisation och som följs vederbörligt. Med mål i detta sammanhang menas 
lösning av företagsuppgift, det som företaget egentligen anser uppnå med sin verksamhet. För 
att nå målet måste verksamheten lösa sina uppgifter med hög kvalitet och effektivitet, samt 
med minsta möjliga resursanvändning (Jacobsen & Thorsvik 2008, ss. 13-14). 

Organisation är ett övergripande begrepp och den bör beaktas utifrån flera aspekter. Alla 
aspekter kommer inte beröras i denna undersökning, utan fokus ligger på omvärlden och 
samarbetet. För att få en bättre helhetsbild av kopplingen mellan organisation och omvärlden, 
presenteras figuren nedan: 

 

FIGUR 1 ASPEKTER AV EN ORGANISATION, EGEN BEARBETNING FRÅN JACOBSEN OCH THORSVIK, S. 21 (2008) 
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2.1. OMVÄRLDENS BETYDELSE 

Alla förhållanden som på något sätt kan relateras och ha effekt på en organisation kallas för 
dess omvärld (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 215). Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 216) 
fördelar en organisations omvärld i tre nivåer. Dessa sammanfattas i följande figur: 

 

FIGUR 2 INDELNING AV OMVÄRLD I OLIKA NIVÅER AV JACOBSEN OCH THORSVIK, S. 216 (2008) 

De nationella och internationella nivåerna behandlar främst övergripande 
samhällsförhållanden som har betydande påverkan på alla organisationer. Ekonomi, politik, 
teknisk utveckling och kultur är några av dem yttre faktorer som berör varje organisation i 
större eller mindre utsträckning (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 215). 

Den så kallade domän har starkast och omedelbar konsekvens för en organisation. 
Organisationen är beroende av sina leverantörer, reglerande organ, kunder, medier, 
intresseorganisationer och konkurrenter för att systemet skall fungera effektivt (Jacobsen & 
Thorsvik 2008, s. 215). Leverantörer och kunder, som är organisationens viktigaste 
intressenter, förhandlar direkt med organisationen på var sin sida: leverantörer förser företaget 
med varor och tjänster, medan kunder köper företagets produkter (Bruzelius & Skärvad 2004, 
s. 55). Medier skapar medvetenhet och åsiktsbildningen om organisationen (Jacobsen & 
Thorsvik 2008, s. 215). Intresseorganisationer och konkurrenter kan vara intresserade av 
samarbete för gemensam nytta. Men samtidigt kan de skapa störning i omgivningen och även 
medföra konfliktsituationer (Bruzelius & Skärvad 2004, s. 57). Till reglerande organ tillhör 
myndigheter, finansmarknader, intresseorganisationer, fackföreningar och andra som skriver 
lagar och föreskrifter för att reglera organisations aktiviteter och resursanvändning (Bruzelius 
& Skärvad 2004, s. 56). 

Varje organisation bör studera sin omvärld för att hantera osäkerheter, kontrollera sitt 
beroende av omvärldsresurser samt kunna motstå det yttre trycket på ett bättre sätt. 
Osäkerheter kan reduceras genom löpande undersökningar om vad som händer i omvärlden. 
Med hjälp av dessa kunskaper anpassas organisationen till den aktuella omvärldssituationen. 
Beroendet av omvärldsresurser kräver en stor uppmärksamhet och arbetsinsats från 
organisations ledning. För att överleva använder organisationen omvärldsresurser i form av 
råvaror, kapital, arbetskraft, information och annat, för att hålla igång sin verksamhet 
(Jacobsen & Thorsvik 2008, ss. 213 - 215).  
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2.2. VAD ÄR NÄTVERK? 

Under de senaste åren har det forskats mycket kring begreppet nätverk, både i Sverige och i 
andra länder. Men vad är nätverk egentligen? Millet (2004, s. 87) definierar nätverk på 
följande sätt: ”Nätverk i näringslivet innebär samarbeten mellan olika företag, byggda på 
frivilliga initiativ”. Vidare skriver han att dessa samarbeten kan vara formella, man samverkar 
inom nätverket genom att teckna avtal, eller informella, samverkan utan avtalsteckning. 
Samarbeten kan pågå en längre eller kortare tid, vilket i formella nätverk tecknas i avtalet 
(Millet 2004, s. 87). 

Även Scott, Baggio och Cooper (2008, s. 2) använder samma definition av nätverk, alltså 
relationer mellan olika enheter, och diskuterar vidare huruvida turistnäringen är en lämplig 
näring att studera och analysera nätverk i. De menar att studier av nätverk är inte bara 
lämpliga inom turismen, utan att näringen är ett utmärkt val för analyser. Författarna 
beskriver turismen som en splittrad industri som håller ihop alla möjliga branscher, och på 
grund av detta är nätverk nödvändiga inom turismen. Det är just nätverk som möjliggör 
skapandet av turistprodukten trots splittringar mellan företagen, därför är nätverk viktigare 
inom turistnäringen än inom många andra näringar (Scott, Baggio & Cooper 2008, ss. 1-15).  

2.3. KÄNNETECKEN FÖR NÄTVERKSORGANISATION 

Bendix och Dalsgaard (1998) beskriver en nätverksorganisation som en decentraliserad grupp 
av organisationer som samverkar för att nå gemensamma mål och binds ihop av gemenskap. 
Enligt författarna kännetecknas nätverksorganisationer av några gemensamma drag: 

• Värdegrundlag. Alla organisationer har ramar som håller samman organisationen. I 
nätverksorganisationer består dessa ramar av olika värderingar som handlar om moral 
och människosyn. Alla bör känna till dessa värderingar och agera utifrån dem, trots 
personliga olikheter.  

• Decentralisering. Organisationen indelas i små enheter där flera har inflytande och 
ansvar. De involverade har mer frihet, självständighet och rätt att göra som de vill, 
vilket också leder till större engagemang. 

• Sammansatta ledarroller. Detta är en följd av decentralisering och flera mindre 
enheter med flera ledare. Ledarrollerna byts hela tiden, vilket suddar ut gränserna 
mellan ledare och medarbetare. De anställda blir ledare för varandra i olika situationer 
och leder dessutom sig själv.  

• Flexibla organisatoriska gränser. Gränserna till omvärlden och de samspelande 
organisationer är flexibla och öppna. Företag använder sig av varandras information 
och kunskap. 

• Hög grad av inbördes beroende. Medarbetarna är beroende av varandra och av andra 
organisationer inom nätverket. Kontakt och kommunikation är ännu viktigare i 
nätverksorganisationer än i andra organisationer. 

• Genomskinlighet. Nätverksorganisationer bör vara genomskinliga, det betyder att alla 
ska ha möjlighet att se den information som är relevant för dem, till exempel kunskap, 
erfarenheter, metoder, mål, resultat med mera (Bendix & Dalsgaard 1998, ss. 29-60).  
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2.4. TYPER AV NÄTVERK 

Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 244) skriver att det finns flera sätt att strukturera ett nätverk 
på, precis som det finns flera sätt att strukturera en organisation på. De beskriver tre typer av 
nätverk: konkurrensutsättning och desintegration, integration mellan likställda organisationer 
och platta nätverk (Jacobsen & Thorsvik 2008, s. 244).  

Den första typen av nätverk kallar Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 245) för konkurrens-
utsättning eller desintegration (se figur 3). Det innebär att det finns en central organisation, 
som har en hierarkiskt överordnad ställning, som beställer tjänster och varor (Jacobsen & 
Thorsvik 2008, s. 245).  

En annan typ av nätverk enligt författarna är integration mellan likställda organisationer. Den 
typen som är mest känd är joint ventures och capital ventures (avgränsade samarbetsprojekt). 
Företagen samlar resurser för att kunna genomföra en uppgift som de inte skulle kunna 
genomföra på egen hand. Inom joint ventures är det olika organisationer som slår samman 
sina resurser och i capital ventures är det olika investerare som går samman (Jacobsen & 
Thorsvik 2008, s. 248). 

Tredje typen av nätverk enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 249) är platta nätverk (se figur 
4). Platta nätverk uppstår när ingen av organisationer har högre ställning än andra, utan det är 
självständiga och likställda organisationer som deltar. Organisationer inom platta nätverk kan 
konkurrera samtidigt som de samarbetar med varandra. Nackdelen med sådana nätverk är att 
det finns ingenting som binder samman dessa organisationer (Jacobsen & Thorsvik 2008, ss. 
249-250). 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 3 NÄTVERK BYGGD PÅ KONKURRENSUTSÄTTNING, 
JACOBSEN & THORSVIK, S. 246 (2008) 

FIGUR 4 PLATT NÄTVERK, JACOBSEN & THORSVIK, S. 
250 (2008) 
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2.5. NÄTVERKENS BETYDELSE 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 244) är nätverksorganisering en strategi som hjälper 
ett företag att hantera den föränderliga omvärlden. Nätverksorganisering innebär att flera 
företag samarbetar med varandra för att få tillgång till flera resurser. Vidare skriver författarna 
att det finns två slags resurser: utbyte av varor och tjänster och informationsutbyte (Jacobsen 
& Thorsvik 2008, s. 244). 

Gustavsen och Hofmaier (1997, s. 21) skriver att nätverk är ett sätt för den enskilda 
verksamheten att uppnå mål som inte kan uppnås på egen hand. Detta kan göras genom 
samverkan, avtal eller allianser och syften med dessa är olika beroende på vilken typ av 
företag det handlar om, till exempel att utveckla produkter eller få tillgång till olika resurser. 
Författarna beskriver vidare ett antal undersökningar som har gjort om nätverk i olika företag 
och kommer fram till flera fördelar som företag kan dra från samverkan: utväxling av idéer 
och information, möjlighet att åta sig större uppgifter, flexibilitet inom företagen, samt 
ekonomiska fördelar (Gustavsen & Hofmaier 1997, ss. 21, 10-12).  

Även Millet (2004, s. 88) skriver att nätverk ger tillgång till olika resurser som företagen kan 
använda för att uppnå sina mål. De har möjlighet att få tillgång till ny information, nya 
marknader, ny teknologi, ny kunskap och kontroll över tillfällen som kan leda till intäkter för 
företaget. Det finns många olika skäl för ett företag att delta i ett nätverk. Att skapa relationer 
till andra organisationer är en affärsstrategi, som kan leda till många fördelar, till exempel 
minskning av kostnaderna, anskaffning av ny kunskap och ökning av marknadsandelar (Millet 
2004, s. 88). 

Enligt Scott, Baggio och Cooper (2008, s. 15) består alla destinationer av nätverk av 
turismleverantörer och fördelar med sådana nätverk är en lönsammare turistdestination. De 
diskuterar betydelse av samspel mellan företag som verkar inom turismen och kommer fram 
till att samarbeten är nödvändiga inom turistnäringen, där väldigt många små företag med 
ganska lite resurser inte kan nå hållbar utveckling på egen hand. Nätverk kompenserar för 
turismens splittrade natur. De fördelar som finns med nätverk är, enligt författarna, många. 
Förutom att destinationen når konkurrensfördelar genom att samla ihop all kunskap, expertis 
och andra resurser, så finns det också en praktisk affärsfördel. Nätverk är en mekanism som 
skickar kunder från en organisation till en annan, och båda parter vinner på det: kunden får 
omfattande turismupplevelse och företagen får intäkter. Med hjälp av nätverk är det inte bara 
kunder som skickas från ett företag till en annan, utan också information och olika resurser, 
vilket leder till destinationens utveckling (Scott, Baggio & Cooper 2008, ss. 15-17). 

Costa et al. (2008) har gjort undersökningar i Portugal om nätverksfördelar inom 
turistnäringen. Konkurrensen inom turismen, menar de, har ökat på grund av globaliseringen 
och öppnandet av världs gränser. Därför spelar nätverk en betydelsefull roll för anpassning till 
omvärlden för att bli skickligare och effektivare företag. Detta är möjligt genom utbyte av 
kunskap, information, resurser, marknader och teknologi (Costa et al. 2008, ss. 96-97).  
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2.6. SAMMANFATTNING 

Utifrån ovanstående teorier med respektive tillhörande referenser har vi valt att göra en 
sammanfattning av den teoretiska referensramen för en ökad förståelse. En organisation består 
av en grupp människor som samarbetar med varandra för att nå gemensamma mål, och för att 
nå dessa mål är de beroende av resurser från omvärlden.  

Organisationens omvärld är alla förhållanden som på något sätt kan relateras till och ha effekt 
på en organisation. Omvärlden kan delas in i tre nivåer: domän, nationella förhållanden och 
internationella förhållanden. Genom nätverk samarbetar organisationen med aktörer inom en 
eller några av dessa nivåer. Ett nätverk är alltså vissa beståndsdelar, i detta fall organisationer, 
som på ett eller annat sätt samspelar med varandra. Det finns tre typer av nätverk: nätverk 
byggd på konkurrensutsättning, integration mellan likställda organisationer och platta nätverk. 

Nätverk har stor betydelse för organisationen, speciellt om organisationen verkar inom 
turistnäringen. Genom nätverk får organisationen tillgång till ny information, kunskap, nya 
marknader, ny teknologi och andra resurser. Organisationer får genom nätverk möjlighet att 
klara av uppgifter och mål som de inte kan klara av på egen hand, samt anpassa sig till 
omvärlden för att bli skickligare och produktivare företag. Nätverksorganisationer 
kännetecknas av värdegrundlag, decentralisering, sammansatta ledarroller, flexibla gränser, 
beroende till andra organisationer och genomskinlighet.  

För en bättre förståelse har vi skapat en figur som sammanfattar den teoretiska referensramen: 

 

FIGUR 5 EGENSKAPAD FIGUR BASERAD PÅ SAMMANFATTNING AV TEORIN: ORGANISATION, OMVÄRLD OCH 
NÄTVERK.  
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3. METOD 

I detta kapitel diskuteras hur insamling av data har skett och vilka tillvägagångssätt har 
använts. Inledningsvis presenteras valet av perspektiv, därefter framställs val av metod, 
tillvägagångssätt vid insamling av data och hur valet av företag har bestämts. Slutligen 
diskuteras källgranskningen och vetenskapliga kriterier för en bedömning av undersökningen. 

 

Eftersom uppsatsen är baserad på ett uppdrag, så har vår första kontaktperson varit 
uppdragsgivaren Ekblad. Kontakten skedde via e-post där hon förklarade vilka frågor som var 
avgörande för henne för att starta en turistbyrå (se bilaga 1). Utifrån hennes frågor har vi valt 
en inriktning på vår uppsats.  

3.1. VAL AV PERSPEKTIV 

Vi har valt att undersöka privata turistbyråer utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Den valda 
inriktningen blev turistbyråernas organisation, omvärld och nätverk. Genom att ta detta 
perspektiv vill vi undersöka i vilket mån finansiella och organisatoriska aspekter är viktiga för 
en turistbyrå. Dessutom analyseras betydelsen av samarbete mellan turistbyråer och övriga 
aktörer på en destination. Under informationsökningen har vi märkt att en stor del av 
turistbyråer drivs i kommunal regi, vilket innebär att Ekblad, som privatperson, inte hade 
kunnat driva en sådan turistbyrå. Därför blev de valda undersökningsobjekten privata 
turistbyråer och föreningar, där Ekblad har möjlighet att antingen driva turistbyrån själv eller 
tillsammans med näringslivet i Upplands-Bro kommun. 

3.2. VAL AV METOD 

Undersökningen består av en kvalitativ studie av turistbyråernas organisation och nätverk. Vi 
följer den så kallade induktiva synsättet vid datainsamlingen och utgår från empiri till teori i 
genomförandet av undersökningen. Det induktiva synsättet innebär att forskare bidrar med 
teorigenerering (Bryman 2001, s. 250) och att undersökningen har en tolkande synsätt 
(Jacobsen 2002, s. 43). 

Genom att använda kvalitativ metod, skapas en större insyn i undersökningsämnet och 
koppling av befintliga insikter i verkligheten till den teoretiska referensramen (Björklund & 
Paulsson 2003, ss. 67-70). Som tidigare nämnts har vi endast hittat ett fåtal studier om 
turistbyråer och deras organisation och nätverk. Därför anses denna metod vara lämpligast, 
eftersom vi är intresserade av att skapa förståelse i vad som ligger i relation mellan en 
turistbyrå och dess nätverk.  

Kvalitativ metod är lämplig att använda när det inte finns så mycket kunskap i ämnet som har 
bestämts att undersökas, när problemställningen är oklar och när det finns en önska att vara 
öppen för oväntade händelser (Jacobsen 2002, ss. 145-146). Den befintliga teorin som 
beskrivs i uppsatsen berör organisation och nätverk i olika företag. Genom denna 
undersökning vill vi framställa organisation och nätverk i privata turistbyråer eftersom det 
saknas tillräckligt med information om ämnet. 
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3.3. INSAMLING AV TEORIN  

Efter att ha bestämt problemställning gjordes en omfattande sökning av litteraturen inom 
ämnesområdet. Insamling av data inleddes genom en undersökning av tidigare studier och 
artiklar samt övergripande information om turistbyråer. Samtidigt som vi fortsatte bearbeta 
data, försökte vi hitta mer information och lämplig teori till problemställningen. 
Dokumentationsökning bestod av litteraturstudier, företagsrapporter, samt vetenskapliga 
artiklar och böcker. Denna litteratur kallas för sekundärdata, vilket innebär att forskare samlar 
in information som tidigare skrivits. Det betyder att det inte är forskarna som samlar in 
upplysningar direkt från källan, utan informationen är redan insamlad sedan tidigare av andra 
författare för olika avsikter, med en annan problemställning än den som forskare vill klarlägga 
(Jacobsen 2002, ss. 152-153). 

Vi har använt olika databaser såsom Emerald, Google Schoolar, Diva och Artikelsök för att 
söka artiklar och tidskrifter. Dessutom har vi använt Södertörns och Mälardalens högskolas 
bibliotekskatalog, samt Västerås och Gävles stadsbibliotek för att hitta olika studielitteratur 
inom det undersökta ämnet. De använda sökorden för att hitta materialet var turistbyrå, 
nätverk, organisation och omvärld.  

3.4. INSAMLING AV EMPIRI 

Primärdata innebär att undersökare samlar in information för första gången genom att ta 
direkt kontakt med den primära informationskällan. Datainsamlingen är anpassad till en 
specifik problemställning och informationen fås genom att använda intervju, observation eller 
frågeformulär som procedur (Jacobsen 2002, ss. 152-153). Primärdata i denna undersökning 
har samlats in i form av intervjuer via telefon och e-post. Via telefon har Förtur (se Empiri för 
förklaring) kontaktats för uppgifter om vilka turistbyråer är privata. Fördelar med 
telefonintervjun är att det är både tids- och kostnadseffektivt. Nackdelen är att 
telefonintervjun är mest effektiv när det ställs relativt enkla frågor (Andersson et al. 2001, ss. 
181-182). En annan nackdel är att intervjuaren inte kan reagera på respondenternas 
ansiktsuttryck vid tvivel eller osäkerhet, och därmed försöka förtydliga frågans innebörd. 
Dessutom har intervjuaren inte någon tillgång till visuella hjälpmedel som bilder och diagram 
för att kunna bättre förklara en frågeställning (Bryman & Bell 2005, s. 140-141). 

Via e-post har kontakten skett med Björn Strååt, den ansvariga för näringslivet och turismen i 
Upplands-Bro kommun, alla auktoriserade turistbyråer i Sverige, samt utvalda turistbyråer för 
intervjuer. E-post intervjuer är fördelaktiga framförallt från kostnads perspektiv och att all 
kommunikation sker via e-post under passande omständigheter för båda parter. Respondenter 
får tid att tänka igenom frågorna samt formulera sina svar på ett bättre sätt (Bryman & Bell 
2005, s. 526). För vår del skulle det vara både tidskrävande och dyrt att personligen intervjua 
utvalda turistbyråer på grund av deras utspridning i Sverige (se bilaga 4).  

Enligt Bryman och Bell (2005, s. 527) kan nackdelarna med e-post intervju vara att det kan ta 
lång tid för att få in alla respondenternas svar och svarsfrekvensen blir ofta sämre. Detta har 
bekräftats i vår undersökning, genom att på 15 utskickade intervjuer har vi endast fått sju svar 
med långa intervall mellan svaren (se bilaga 2). En annan nackdel med e-post intervju är att 
det saknas någon form av personlig kontakt med mottagaren och därmed blir det svårare att 
etablera en aktiv dialog med intervjupersoner. Mottagaren kan även välja att inte svara på en 
del frågor, och interpretationen av frågorna kan bli annorlunda än vad forskarna menat, vilket 
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kan leda till oklarhet (Bryman & Bell 2005, s. 527). Vid personlig intervju hade vi kunnat 
komma med följdfrågor som komplettering under konversationen, vilket blir svårare genom e-
post kontakt. Denna nackdel har också bekräftats i vår undersökning då inte alla respondenter 
besvarade samtliga frågor, eller så har frågorna besvarats bara övergripande. En ytterligare 
nackdel är att intervjuare inte kan vara säker på att respondenter är de personer som forskare 
avser få svar ifrån (Bryman & Bell 2005, s. 527). För att få större förtroende för de svarande 
har vi frågat efter deras position i företaget, ändå kan vi inte säkerställa att det är just de som 
har svarat. 

INTERVJUFRÅGESTÄLLNINGAR  

Frågorna som skickades till utvalda turistbyråer är inriktade på nätverks- och 
organisationsteori, samt omvärlden (se bilaga 3). Vi har valt att använda beskrivande och 
förklarande frågeställningar för att kunna få så breda svar som möjligt. Denna procedur liknar 
semistrukturerade intervjuer som innebär att intervjuare har en lista med olika frågor inom 
ämnet, en så kallad intervjuguide (Andersson et al. 2009, s. 165). Genom det kan undersökare 
använda denna intervjuguide, men intervjupersoner får även chans att formulera svaren på 
eget sätt (Bryman & Bell 2005, s. 369). Vi har dessutom bestämt oss att ta med andra 
frågeställningar än de som rör uppsatsens syfte i ett försök att ge uppdragsgivaren så många 
svar på hennes frågor som möjligt. Hela intervjusvar kan läsas i bilagor 6-12, men under 
avsnittet Empiri kommer vi att presentera endast de svar som ligger inom valda ramar.  

VAL AV RESPONDENTER 

Vårt val av företag kännetecknas av ett sannolikhetsurval. Det innebär att varje enhet eller 
respondent väljs slumpmässigt och har en möjlighet att delta i undersökningen (Andersson et 
al. 2001, s. 109). Vid sannolikhetsurval finns det olika metoder som kan bestämma hur valet 
av företag kan inträffa (Andersson et al. 2001, s. 113). En metod som stämmer överens med 
vårt val av företag är stratifierat slumpmässigt urval. Det innebär att företag kan indelas i två 
eller flera grupper – strata, efter olika egenskaper (Andersson et al. 2001, s. 116). I detta fall 
har turistbyråerna indelats i fyra grupper: privata, ekonomiska föreningar, kommunala och en 
fjärde grupp, där kommunen äger en viss del av företaget. Då kunde vi fokusera oss på de 
privata turistbyråerna och ekonomiska föreningar. 

Det använda kriteriet för val av respondenter var bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2005, s. 
125). Det betyder att vi inte hade något bestämt kriterium när vi valde ut vilka företag vi ville 
intervjua. Vi har valt de privata turistbyråer och föreningar som fanns tillgängliga och var 
intresserade av att delta i undersökningen. De undersökta företagen blev Älvsbyns Turistbyrå, 
Grebbestad Info Center, Utö Turistbyrå, Hamburgsunds Turistinformation, Trosa Turism & 
Marknadsföring, Svanskog Turistbyrå samt Nordanstigs Turistbyrå.  

3.5. KÄLLKRITIK 

Guba och Lincoln (1994, ss. 105-117) diskuterar lämplighet av användning av reliabilitet och 
validitet kriterier vid en kvalitativ undersökning. De föreslår alternativa kriterier som vi har 
använt i undersökningen för att nå högsta trovärdighet.   

Exempelvis tillförlighet bestämmer om undersökningsresultat är sannolikt och troligt. Därmed 
bör resultaten rapporteras till respondenterna, så kallad respondent validering (Guba & 
Lincoln 1994, ss. 105-117). För att uppnå tillförlighet kommer slutversionen skickas till 
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respondenterna för att säkerställa att deras svar har interpreterats på ett rätt sätt. Med 
överförbarhet belyses om undersökningsresultat kan vara användbar i andra samhälleliga 
situationer (Guba & Lincoln 1994, ss. 105-117), vilket vår undersökning gör. Pålitlighet 
innebär att det finns en grundlig redovisning av alla steg inom forskningsprocessen i syfte att 
utvärdera kvaliteten på de metoder som valts. Med pålitlighet menas även i vilken 
utsträckning teoretiska slutsatser är relevanta (Guba & Lincoln 1994, ss. 105-117). Genom en 
utförligt bearbetad metod vill vi nå pålitlighet i undersökningen. Konfirmering handlar om att 
vara totalt objektiv i samhällsvetenskaplig forskning genom att säkerställa att forskaren avstår 
från personliga värderingar och på så sätt influerar inte slutsatserna från undersökningen 
(Guba & Lincoln 1994, ss. 105-117). Konfirmering har vi försökt att nå genom noggran 
genomläsning av texten.  

Av de 308 auktoriserade turistbyråer fanns det enligt vår undersökning endast 17 procent 
byråer som passade våra kriterier, det vill säga var privata eller ekonomiska föreningar (se 
bilaga 5). Av dessa skickades intervjufrågor ut till 15 turistbyråer, men endast sju har svarat, 
vilket innebär att svarsfrekvensen var låg. En kritik till undersökningen kan vara att sju 
stycken företag är för lite för att kunna representera en hel population. Som tidigare nämnts, 
kan en möjlig orsak till en låg svarsfrekvens vara att intervjuer var genomförda via e-post. På 
grund av tidsbrist och turistbyråernas spridning i Sverige har vi inte kunnat intervjua dem 
personligen. Trots att intervjuerna blev så få, var svaren ganska lika, vilket ändå kan tyda på 
att undersökningen kan med liten variation representera en population.  En annan sak som är 
betydande i undersökningsresultatet är att en turistbyrå (Utö Turistbyrå) har inte svarat 
fullständigt på alla frågor.  Vi väljer dock att behålla informationen i empirin, eftersom vi 
anser den givande för analyser.  

3.6. KÄLLGRANSKNING  

Det finns fyra klassiska regler som man kan använda för att kritiskt granska källor. Vi utgår 
ifrån dessa kriterier för att bedöma trovärdighet till våra källor: 

Äkthetskriteriet. Ett huvudsakligt krav på källmaterial är att all data måste vara äkta. 
Forskaren måste säkerställa att det materialet som används har blivit producerat i det tillfälle, 
kontext och av de personer som anges, samt att förfalskade upplysningar inte förekommer 
(Esaiasson et al. 2004, s. 305). För att undvika felaktiga uppgifter har datainsamlingen skett 
från böcker som är skrivna av kända författare och i sista upplagor. När det gäller elektroniska 
källor har vi inhämtat informationen bara från hemsidor som vi anser vara pålitliga, det vill 
säga där det finns säkra och uppdaterade upplysningar. Det empiriska materialet är taget från 
respondenter som har den relevanta positionen i turistbyråer för att kunna bidra med rätt 
information. Dock kan vi inte säkerställa att personerna som svarade på frågor var de som vi 
ville intervjua. 

Tendenskriteriet. Kriteriet innebär att respondentens eget intresse måste särskiljas ifrån 
undersökningens, så att berättelsen blir en skildring av verkliga händelser och omständigheter. 
En huvudprincip är att aldrig tro på en ensam källa, utan den ska alltid kompletteras med 
antigen en oberoende källa eller en källa med motsatt tendens (Esaiasson et al. 2004, ss. 311-
312). När det gäller tendenskriteriet har vi uppfattat intervjupersoners svar som pålitliga. De 
kunde tillbringa olika inställningar om deras organisationsstruktur, samarbete och 
nätverksbetydelse. Dessutom har vi försökt få så många svar så möjligt och jämföra dessa 
svar med varandra för att få den rätta tolkningen av situationen.  
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Samtidighetskriteriet. Det är viktigt att insamlingen av data och händelser som intervjun berör 
sker under samma period så att respondenter undviker minnesfel, efterrationaliseringar eller 
förklaringar i efterhand. Det skapas större förtroende för samtida nedteckningar eller protokoll 
än för data skaffade långt innan (Esaiasson et al. 2004, s. 310). Eftersom våra intevjufrågor 
inte handlar om några specifika händelser, utan om övergripande information om 
turistbyråernas organisation, så finns det inte så stor risk för felaktiga uppgifter på grund av 
minnesfel.  

Oberoendeskriteriet. Det är framförallt två aspekter av oberoendet som är avgörande vid 
källkritiken. Den första aspekten berör avståndet mellan skildrare och skildring. Det är viktigt 
att få kontakt med personer som själva har varit inblandade i händelsen än att få information 
från dem som endast återberättar situationen. Den andra aspekten är att en trovärdig skildring 
ska bestå av en oberoende skildrare. Det betyder att berättelsen inte bör vara påverkad av 
någon annan person eller yttre omständighet som exempelvis hot, tvång eller förväntningar 
(Esaiasson et al. 2004, s. 309). Vi har använt primära källor i empiri delen, genom telefon och 
e-post intervjuer. Vi har undvikit beroendet av källor genom att försäkra oss att inga 
undersökta företag eller respondenter har någon typ av relation mellan varandra. Trots att de 
verkar i samma bransch, har företagen olika ägare och dessutom är de placerade i olika 
regioner, långt ifrån varandra (se bilaga 4).  
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4. EMPIRI  

I detta kapitel redogörs svaren som vi fick från Förtur och de olika turistbyråer som har valts 
att intervjua.  

 

Som redogjordes i metodavsnittet, så har en telefonintervju och flera e-post intervjuer 
genomförts. Nedan presenteras förkortade svaren, medan de fullständiga svaren finns att se i 
bilagor 6-12.  

4.1. TELEFONINTERVJU MED FÖRTUR 

För att ta reda på vilka turistbyråer som är kommunala och vilka som är privata har vi vänt oss 
till Förtur. Förtur är en ideell intresseorganisation som bidrar aktivt till utvecklingen av 
turistnäringen i Sverige, genom att representera de lokala och regionala turistorganisationer 
och auktorisera de svenska turistbyråerna (Förtur 2010b). Föreningens främsta uppgifter är att 
arbeta för en positiv utveckling av turismen i Sverige, bevaka branschfrågor för 
inrikesturismen, följa utvecklingen och trender inom turismområdet, verka för ökad 
tillgänglighet av svenska turistprodukter och för goda relationer med myndigheter, näringsliv 
och media (Förtur 2010c). 

Vi ville veta först och främst om en privatperson kan starta en turistbyrå, och i så fall hur. Vi 
ville även ha information om vilka av de existerande turistbyråer som är privata och vilka är 
kommunala. Vi fick veta på att genom att starta en enskild firma kan en privatperson öppna 
en turistbyrå. Listor på privata turistbyråer hade de tyvärr inte, men vi fick reda på att 
turistbyråer drivs i många olika former. Förutom de helt kommunala turistbyråer finns det 
turistbyråer som drivs som aktiebolag, handelsbolag, enskild firma, ekonomisk förening och 
stiftelse (se definitioner). Vi fick tag på följande siffror:  

Kommunala AB  21 st 

Kommunal förvaltning 174 st 
AB 53 st 
Totalt 248 st 
TABELL 1 DE AUKTORISERADE TURISTBYRÅERNAS DRIFTFORMER. FÖRTUR 2010 (TELEFONINTERVJU) 

Förutom dessa siffror hade Förtur inte någon information som kunde hjälpa oss. Dessutom 
verkade inte siffrorna stämma, eftersom enligt turistbyråförteckning (se nedan) finns det 308 
stycken turistbyråer. Det enda vi kunde göra är att kontakta alla turistbyråer och fråga om de 
var kommunala eller privata.  
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4.2. E-POST UTSKICK TILL TURISTBYRÅER 

På Förturs hemsida finns en turistbyråförteckning med alla auktoriserade turistbyråer.  I denna 
förteckning fanns kontaktinformation till 308 stycken turistbyråer över hela Sverige fördelade 
på län (Förtur 2010d). 

Vi e-postade till alla turistbyråer som fanns på listan och frågade i vilken företagsform de 
drivs, om verksamheten är privat eller kommunal, samt hur stor del kommunen äger. Vi fick 
många svar, men långt ifrån alla svarade på e-posten. Diagram över resultaten finns att se i 
bilaga 5, där man kan utläsa hur många av de svarade turistbyråerna är kommunala, privata, 
föreningar eller annat.  

Sedan valde vi ut några av de privata turistbyråer och föreningar som verkade vara 
intresserade av undersökningen och bad de svara på intervjufrågor. Nedan följer en 
sammanfattning av de svaren som vi fick, först kommer de privatdrivna aktiebolag och 
handelsbolag, följda av ekonomiska föreningar. Fullständiga svar finns i bilagor 6-12. 

4.3. ÄLVSBYNS TURISTBYRÅ (AB) 

Älvsbyns Turistbyrå startades 2006 av Handelshuset i Älvsbyn AB efter en upphandling med 
kommunen, som inte längre ville driva turistbyrån i egen regi. Turistbyrån erbjuder 
information om kommunen, Storforsens Naturreservat och guidade turer. Deras affärsidé är 
att samverka med Älvsbyns kommun för att utveckla turistbyråverksamheten tillsammans 
med handeln, parter inom besöksnäringen och företagen i Älvsbyn. Målet är att öka 
turistströmmen till Älvsbyn genom förmedlingen av informationen om orten. 

Enligt Birgitta Forsman (nedan kallad Forsman), som är ägare till Handelshuset AB, har 
Älvsbyns Turistbyrå ingen affärsplan utan utvecklingsplan. Enligt den ska turistbyrån 
tillgodose bensinstationer, tågstationer och andra strategiska platser med information om 
Älvsbyn; samverka med andra destinationsorganisationer; kontrollera skyltning av 
turistutbudet i orten; samt bearbeta bussbolagen att stanna till i centrala Älvsbyn.  

Forsman anser inte att turistbyrån är en organisation, utan ett aktiebolag. De involverade är 
hon själv som ägare, anställda och säsongsanställda. Hon är nöjd med uppbyggnaden och vill 
inte ändra på något. Aktiebolaget finansieras av kunderna och för att bli mer framgångsrikt 
kan det innebära att sälja fler turistiska produkter. Just nu har turistbyrån en central plats på 
orten där man kombinerar turistbyrån med hantverk och försäljning av delikatesser. Det anser 
hon är en lyckad kombination. Det finns många som uppskattar ett personligt möte istället för 
att få information via datorskärm, och det viktigaste är att ge högsta kvalitet på service till 
besökaren. Värdskap och bemötande tycker Forsman är de viktigaste framgångsfaktorerna.  

Det finns många omvärldsfaktorer som har påverkan på Älvsbyns Turistbyrå. Allmän 
lågkonjunktur resulterar i färre kunder och turister, politiken och arbetsgivaravgifter påverkar 
turistbyråernas ekonomi och anställning av personal. Den nationella kulturen kan öka 
besöksantalet. Även den internationella ekonomin har påverkan på besöksantalet. Den 
tekniska utvecklingen anser hon har positiv effekt på arbetssätt och tillgänglighet.  

Älvsbyns Turistbyrå har ett stort nätverk med berörda parter inom branschen. De har bra 
samarbete med regelbundna träffar med kommunen, inom regionen samarbetar de med 
kollegor på turistbyråerna i länet och länsorganisation Swedish Lappland. Inom landet 
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samarbetar Turistbyrån med Förtur, men internationellt sker väldigt lite samarbete, endast en 
del utskick till ambassader. Forsman anser att samarbete med andra organisationer och 
berörda parter är nödvändigt för att driva en turistbyrå. Fördelar med samarbeten är utbyte av 
informationen som behövs i arbetet, det finns möjlighet att påverka och vara delaktig i 
utvecklingen. Enligt Forsman finns det inga nackdelar med samarbeten. 

4.4. UTÖ TURISTBYRÅ (AB) 

Utö Turistbyrå startades 1994 av företagarna på Utö och köptes sedan ut år 2000 av 
Brittmarie Ahnell (nedan kallad Ahnell), som idag är ensam ägare till aktiebolaget. Hon ansåg 
att det fanns ett stort behov av informationen om orten och Haninge kommun var inte 
intresserade. Hon har idag cirka fyra anställda och skulle vilja anställa mer, men det är 
kostsamt. Aktiebolaget har stuguthyrning, cykeluthyrning, apotek, postentreprenad och Gula 
Villan, som är konferens, bröllop, vandrarhem och festlokal. Det är dessa verksamheter som 
finansierar företaget tillsammans med bidrag från Haninge kommun. Affärsidén var 
inledningsvis hög service till ett bra pris, men Ahnell insåg så småningom att det är 
nödvändigt att ta mer betalt för att kunna överleva.  

Ahnell anser att Utö Turistbyrå är nödvändig och kan inte ersättas av information på Internet, 
speciellt när det gäller en ö. Den behövs där verkligen. För att lyckas måste man vara påhittig, 
tycka om service, hålla i många bitar och vara ”spindeln i nätet”2, vilket Ahnell anser att 
turistbyrån är. Turistbyrån har mycket bra samarbete med Haninge kommun och näringslivet.  

4.5. SVANSKOG TURISTBYRÅ (AB) 

Svanskog Turistbyrå är en del av verksamheten inom Svanskog värdshus, som drivs i form av 
aktiebolag och har en grön i-skylt. Bolaget ägs till 100 procent av Emil von Schultz (nedan 
kallad von Schultz), som är VD, krögare och turistbyråchef. Turistbyrån startades för några år 
sedan för att förstärka lokal turistinformation i Svanskog. Turistbyråns kärnprodukt är att 
erbjuda lokal turistinformation inom en dagsutflykt från Svanskog. Affärsidén går ut på att 
förstärka turisternas intresse för Svanskog och upplysa om ortens mångfald av aktiviteter.  

Organisationen i Svanskog turistbyrån består av två personer, som är utrustade med mycket 
goda kunskaper om närområdet. Den uppfyller alla behov och kommer inte att ändras i 
närmaste framtid. Verksamheten bekostas genom värdshuset och har inga problem med 
finansieringen, eftersom det mesta materialet är gratis och kostnaderna är små. Dock skulle ett 
kommunalt stöd vara välkommet, menar von Schultz.  

Respondenten hävdar att företaget är en nätverkorganisation till en viss del, genom att den 
förmedlar lokala turistaktörer via en väl utbyggd hemsida. Turistbyrån har inget samarbete 
utöver turistorienterade lokala företag. På det sättet finns det inga ekonomiska relationer 
heller. Med medier hålls det dock goda relationer. von Schultz anser att en lokal turistbyrå 
med grön i-skylt inte har det stora kontaktnätet, utan inriktar sig på de lokala turistaktörerna.  

Slutligen hävdar von Schultz att samverkan med andra organisationer är alltid bra. Det är bara 
fördelar med samarbete och ingen ensam är stark. Han tycker att det borde finnas fler privata 
turistbyråer som samverkar med lokala turistaktörer. Förtur borde bidra med mer information 

                                                             
2 E-post från Brittmarie Ahnell, 5 maj 2010. Se bilaga 7 
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för lokala aktörer att det går att starta privata turistbyråer. Den allmänna uppfattningen är att 
allt måste ske i kommunal regi, vilket bara är en del av den viktiga turistinformationen. 

4.6. TROSA TURISM & MARKNADSFÖRING (AB) 

Trosa Turism & Marknadsföring är ett aktiebolag som bildades 1992 samtidigt som 
kommunen. Karina Rosenborg-Nilsson (nedan kallad Rosenborg-Nilsson), som svarade på 
frågorna, berättar att turistbyrån erbjuder turistservice, bokning och boende. Verksamheten 
har 1,5 arbetare och hon vill inte ändra organisationen på något sätt. Företaget finansieras med 
kommunala bidrag och bidrag från näringslivet, vilket Rosenborg-Nilsson tycker är ett bra sätt 
att finansieras på. 

Eftersom Trosa Turism & Marknadsföring är ett aktiebolag så är företaget vinstdrivande, 
vilket enligt Rosenborg-Nilsson medför att intressenterna är samma som hos andra företag. 
Hon tycker att relationer med företagets intressenter skiljer sig inte ifrån andra företag. På 
samma sätt påverkar olika omvärldsfaktorer hennes företag som andra. Ekonomin, tycker hon 
till exempel, är viktig för resandet och besökarna, och internet har gjort det mycket lättare att 
jobba.  

Rosenborg-Nilsson påstår att turistbyrån är en nätverksorganisation, den ingår i samarbeten 
mellan offentliga verksamheter och näringen. Inom kommunen finns ett mycket nära 
samarbete med branschträffar. Inom regionen deltar turistbyrån i några samverkansprojekt 
och det är alltid viktigt med erfarenhetsutbyte inom regionen. Rosenborg-Nilsson tycker att 
det är väldigt viktigt med samarbeten och samverkan, det går inte att klara sig utan. De 
fördelar som finns är lägre kostnader, bättre och genomarbetade produkter. Nackdelar ser hon 
inga.   

4.7. HAMBURGSUND TURISTINFORMATION (HB) 

Turistbyrån i Hamburgsund drivs som ett handelsbolag sedan 3 år tillbaka och har en grön i-
skylt. Vår kontaktperson har varit Daniel Abrahamsson (nedan kallad Abrahamsson) som är 
företagare och driftansvarig på Hamburgsund Turistinformation. 

Turistbyråns affärsidé är att vara ett nav kring vilken all turistservice samlas. Den ska vara 
förmedlande kärna för all möjlig information. Visionen hålls fortfarande inom samma ramar. 
Abrahamsson hävdar dock att det finns ett behov för utveckling av verksamheten i olika 
inriktningar, till exempel förbättring av webbaserade bokningar eller fördjupning av 
samarbeten med olika näringsidkare. Dessutom för att hinna med världens ständiga 
förändringar måste turistbyråerna kunna erbjuda en modernare service i form av färska IT 
innovationer, information på flera språk och längre öppettider både under dagarna och under 
hela säsongen. Generellt är planen för turistbyrån att fortsätta utvecklas och bredda basen för 
både turistinformationen och den övriga verksamheten. 

Vidare berättar Abrahamsson att turistbyråns organisation bygger på nätverksystemet. 
Samarbete sker i form av förmedling av en del företag och rekommendationer av andra. De 
binds samman genom affärsutbyten och medlemskap i Tanum Turism. Turistbyråerna 
samarbetar med kommunen genom näringslivsenheten och styrelseledamot i Tanum Turist. 
De har aktiva förhandlingar, dialoger och gränssnittsavtal med varandra. Inom regionen 
utvecklas just nu Västsvenska turistrådet, som turistbyrån samarbetar med, i syfte att utveckla 
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ett integrerat bokningsprogram för frivilliga aktörer med egen hemsida. Med hjälp av 
Västsvenska turistrådet samverkar turistbyrån också inom hela landet genom exempelvis 
deltagande i olika mässor.  Dessa mässor förekommer ibland på internationell nivå, som äger 
rum i Norge och Danmark. Förutom med Tanum Turism och Västsvenska turistrådet, har inte 
Hamburgsund Turistinformation så många andra ekonomiska relationer. Ett mycket nära 
samarbete sker med medier. Lokalradio använder turistbyråernas tjänster för att berätta om 
destinationens evenemang, nyheter och rapporter från gästhamnar. TV, med turistbyråns 
hjälp, gör olika reportage om orten och lokala verksamheter. Dessutom marknadsför sig 
turistbyrån genom annonser i lokal press, publikationer och sin hemsida. Konkurrenssituation 
är besvärlig med hänsyn till att ibland måste turistbyrån prioritera medlemmarnas 
verksamheter framför sina egna. Situationen kan hanteras genom att erbjuda andra aktiviteter 
än medlemmarnas. Hamburgsund Turistinformation har en stor och varierande kunddatabas 
som är en av företagets viktigaste grunder.  

Turistbyrån omfattas av samma regelverk vad gäller ekonomi, juridik, lagar och förordningar 
precis som vilket annat företag som helst. Samarbete med leverantörer sker också på samma 
basis som i andra företag, på lokala, regionala och nationella nivåer. Turistbyrån påverkas av 
nationell ekonomi till viss del. I tider av ekonomisk oro har detta tydligt gynnat den inhemska 
turismen på bekostnad av den utländska. Fjolårets besökarantal visade de högsta siffrorna som 
noterats i företaget. Nationell politik har påverkan genom bensinpris, momssatser, regleringar 
och så vidare. Detta är av stor betydelse också vad gäller vikten som läggs på marknadsföring 
gentemot andra länder. Svensk kultur är något som lockar människor utifrån. Turistbyråns 
geografiska plats med en av världens fem skärgårdar är givetvis unik och är en del i 
turistbyråns kulturlandskap med de bebodda öarna vilket är av stor vikt. Landsbyggs politiken 
måste syfta till att få människor att bo kvar eller ungdomar att återvända efter sin 
universitetsutbildning. Det behövs satsningar för att behålla kompetent arbetskraft som vill 
vara med och utveckla en långsiktig hållbar turism. Demografin spelar därför en stor roll 
tillvida att turistföretag inte kan överleva utan driftiga personer och en återväxt i 
befolkningsunderlaget.  

Internationell ekonomi påverkar också resenärer som kommer från andra länder. En gynnsam 
växelkurs påverkar, enligt Abrahamsson, resandet från Norge och Danmark (även Tyskland) 
till Sverige. God ekonomi bidrar även till att öka resandet varför en god internationell politik 
påverkar turismen i Sverige. Det bidrar dock också till att inhemsk turism minskar eftersom 
svenskar då åker utomlands. Bäst är emellertid utländsk turism eftersom det kommer in mer 
kapital i landet.  Internationella politiska organ påverkar verksamheten i viss utsträckning 
också. Krig, terrorism och andra världs berörande och omfattande faktorer minskar 
människors benägenhet att resa. Internationella organ kan här spela en viktig roll att 
säkerställa resandet mellan länder och bekämpa oroligheter. Viktiga institutioner är ju givetvis 
även WHO (World Health Organisation) och Världsbanken.  Teknisk utveckling är av yttersta 
betydelse. Människor behöver flyga ännu mer, men det gäller att hitta miljövänligare sätt och 
bränslen. Sverige måste få bättre internationellt samarbete vad gäller infrastruktur, främst 
resande med kollektivtrafik. Utökande teknisk utveckling behövs inom områden som 
exempelvis IT, bokning och webbsideproduktion. Turistbyrån säsongsanställer många 
personer varför en mobilitet på arbetsmarknaden är av hög betydelse. Säsongsanställda och 
studenter är en viktig rekryteringsgrupp för att kunna få samma personal återvända tillbaka 
eftersom de är villiga att göra annat under resten av året. 
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Turistbyrån vore ingenting utan samarbeten med organisationer och bilaterala samarbeten 
mellan företag. Turistbyråns verksamhet bygger på nätverk. Företag får bättre ekonomi och 
fördjupade kontakter med människor, vilket kan leda till utspridning av kontaktnät. 

4.8. NORDANSTIGS TURISTBYRÅ (EKONOMISK FÖRENING) 

Bokningscentralen i Hälsingland är en ekonomisk förening som startades 1998 av aktörer i 
kommunen och som driver Nordanstigs Turistbyrå. Idag har föreningen ca 30-50 medlemmar, 
och som anställd att driva och sköta turistbyråverksamheten finns Turistbyråansvarig, Camilla 
Eriksson-Uddén (nedan kallad Eriksson-Uddén), som svarade på intervjufrågorna. Styrelsen 
består av en ordförande, sex ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Styrelsen är ansvarig ur 
ekonomisk och strategisk synpunkt. Kärnprodukten är turistinformation, det är det viktigaste 
uppdraget från kommunen, men det finns även sekundära uppdrag av föreningens 
medlemmar, som ger verksamheten provisioner och inkomster. Turistbyrån bokar boenden, 
mat, konferenser, biljetter, förmedlar privata stugor. De säljer också andra produkter, som 
böcker, vykort och musik skivor. Det är dessa försäljningar och uppdrag av kommunen som 
föreningen finansieras med. Nackdelen med denna finansieringsform, enligt Eriksson-Uddén, 
är att det kan skapa en kravsituation från parter som anser sig vara de viktigaste och äga 
föreningen. Detta skulle hon vilja ändra på genom att bli mer oberoende av direkta 
skattemedel, uppdrag av annan karaktär direkt från företag, men också genom att ändra 
organisationsformen. Driva verksamheten som ett handelsbolag, enskild firma eller en annan 
form med färre personer involverade.  

Eriksson-Uddén anser att allt inom turism och besöksnäringen bygger på nätverk och 
samarbeten mellan olika parter inom näringen, organisationer och politiska organ. Detta är 
helt avgörande för att klara sig. Med hjälp av nätverk får man tillgång till utbyten, resurser, 
goodwill, men det finns också nackdelar som till exempel att turistbyrån styrs till en viss del 
av avtal. Turistbyrån samarbetar inom kommunen med turistiska företag, många av dem är 
också medlemmar i föreningen. Samarbete sker också med uppdragsgivarna. Inom regionen 
sker samarbete med Region Gävleborg och Hälsingland Turism, för att turistbyrån är en del 
av dessa regioner. Där har turistbyrån inte lika tydliga direkta kontakter, men Eriksson-Uddén 
anser att det är viktigt att man är med och visar intresse, eftersom dessa organisationer har 
breda kontakter. Inom landet sker inte så många samarbeten, endast med nationella organ och 
Förtur. Internationellt är turistbyrån involverade i nätverksprojekt med bland andra Botnia 
Atlantica regionen.  

Precis som andra företag påverkas en liten lokal organisation som Nordanstigs Turistbyrå av 
omvärldsfaktorer såsom nationell och internationell ekonomi, politik, kultur, demografi och 
teknisk utveckling. Ekonomin påverkar alltid besöksnäringen, enligt Eriksson-Uddén är det 
utländska besök som driver turismen vidare i Sverige. Får man inte turister från andra länder, 
minskar omsättningen för hela näringen. Beroende på hur skatter läggs, ger detta antingen 
mer eller mindre i anslag för uppdraget från kommunen. Demografin påverkar väldigt 
mycket, speciellt i en mindre norrländsk kommun, där det inte finns tillräckligt med resurser 
till besöksnäringen. Även teknisk utveckling har påverkat turistbyrån mycket. Verksamheten 
är idag, enligt Eriksson-Uddén, ganska gammalmodig i sina rutiner och bokningssystem, och 
måste förnyas mycket och snabbt för att överleva.   
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4.9. GREBBESTAD INFO CENTER (EKONOMISK FÖRENING) 

Grebbestad Info Center drivs som en ekonomisk förening av ortens företagare och har en grön 
i-skylt. Turistbyråns affärsidé är att vara en informationscentral för bofasta, deltidsboende och 
turister, samt samverka med olika organisationer i samhället. Kontaktpersonen med 
Grebbestad Info Center har varit Marie Landgren (nedan kallad Landgren) som är 
turistsamordnare och anställd. Hon är den enda av alla respondenter som kunde ge oss 
turistbyråns affärsplan, vilket kompletterade hennes svar.  

Organisationen ser ut som en övergripande förening och själva butiken drivs av en 
informations- och turistsamordnare. Föreningen består av 90 medlemsföretag, medan i själva 
turistbyrån finns en helårsanställd driftansvarig och 12 säsongsanställda. I styrelsen tjänstgör 
12 personer. För att förbättra organisationens effektivitet, tycker Landgren att det behövs en 
ännu aktivare företagsgrupp.  

Grebbestad Info Center är en nätverkorganisation, enligt Landgren. De samverkar mellan 
flertal företag och organisationer inom kommunen och samarbete sker i form av stora 
arrangemang. Respondenten påstår dessutom att föreningen har samma intressenter som ett 
vanligt vinstdrivande företag. Relationer med medier är betydelsefulla för 
marknadsföringssyfte, att ge rätt service till kunder är av stor vikt för att skapa ett gott rykte 
och intresseorganisationer är oerhört betydelsefulla att samarbeta med. En av de viktigaste 
samarbetspartner är Tanum Turist, som har övergripande ansvar för kommunens 
turisminformation.  

Enligt Landgren finns det inga direkta konkurrenter på destinationen, eftersom företagarna 
själva är delaktiga i driften av turistbyrån och har egen arbetsgrupp inom samhällsföreningen. 
Strömstads väletablerade turistinformation är den närmaste konkurrenten, men samtidigt en 
viktig samarbetspartner. I affärsplanen nämns att informationen egentligen inte kan 
konkurrera, om fungerande samarbetsnätverk finns och används.  

Avslutningsvis nämner Landgren att samarbete med andra organisationer är essentiell. När 
alla berörda organisationer samarbetar effektivt, kan företaget överstiga det mesta. 
Nätverksbyggande med utbyte av information och aktiviteter är viktig för att göra hela 
Bohuslän attraktivare och få turister att stanna längre.  För att nå detta behövs det 
gemensamma utbildningar, kompetenshöjande kurser, studie resor och seminarier för 
personal, styrelse och andra intressenter. Men som nackdel nämns i affärsplanen att 
verksamheten befinner sig i stort beroende av ideellt arbete av samhällsföreningens 
styrelsemedlemmar och andra volontärer. 
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5. ANALYS 

I detta kapitel analyserar vi turistbyråernas organisation, omvärld och nätverk utifrån det 
empiriska resultatet som vi presenterade i förra avsnittet, samt den teoretiska referensramen.  
 

I teoriavsnittet har vi tagit upp begrepp som organisation, omvärld och nätverk. Vi gör 
analyser utifrån dessa begrepp först, för att sedan koppla samman dessa i slutsatser. 

5.1. ORGANISATION 

Enligt teorin bör en organisation bestå av flera deltagare som samarbetar tillsammans för att 
nå gemensamma mål (se avsnitt 2 Teori). En av organisationsformer som har undersökts är 
ekonomiska föreningar. Dit tillhör Nordanstigs Turistbyrå och Grebbestad Info Center. Dessa 
turistbyråer är större organisationer som består av olika antal företagsmedlemmar, från 30 till 
250, och har styrelser på ungefär 20 personer. 

Enligt respondenterna är nackdelen med denna form av organisation att det är för många 
personer som är involverade i verksamheten. I ett fall anses det vara störande att det ständigt 
framkommer nya uppdrag från medlemsföretag, i ett annat fall saknas det istället en aktiv 
företagsgrupp som behövs för att förbättra organisationens effektivitet.  En av respondenterna 
tycker att deras organisation är alltför fokuserad på operationella verksamheten, där fokus 
kunde istället ligga mer på utvecklingen av nätverk och värdskap på den lokala nivån. 
Samtidigt hävdar Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 14) att organisationen måste kunna 
förverkliga de gemensamma målen med hjälp av konstruerade uppgifter. 

Stort antal medlemmar räknas också som fördelen med ekonomiska föreningar. Anledningen 
till det är att de driver turistbyrån tillsammans med samlade resurser och kunskap. Detta leder 
dock direkt till en negativ faktorn, att det skapas en kravställning från medlemmarna som 
anser sig vara viktigare än andra och ha större ägodel i föreningen. Men enligt Jacobsen och 
Thorsvik (2008, s. 14) bör det finnas regler och riktlinjer som accepteras av alla deltagare och 
följs vederbörligt. 

En annan form av organisationer som vi har undersökt är de privata turistbyråer i form av 
aktie- och handelsbolag. Fem sådana bolag har presenterats i empirin: Älvsbyns Turistbyrå, 
Utö Turistbyrå, Svanskog Turistbyrå, Trosa Turism & Marknadsföring, samt Hamburgsund 
Turistinformation. Dessa företag har mindre organisationer och består av en ägare och en till 
fyra anställda. Ägarna här är enskilda personer och de är för det mesta nöjda med turistbyråns 
organisation. Privata turistbyråer är oftast sammanknutna till någon annan verksamhet, till 
exempel värdshus, hantverk och försäljning av delikatesser. Detta gör det lättare att få intäkter 
för att finansiera turistbyrån. Organisationerna är dock i ständigt behov av finansiering. Detta 
stämmer överens med teorin som tyder på att organisationer är beroende av resurser från 
omvärlden (se avsnitt 2.1 Omvärlden).  
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5.2. OMVÄRLDEN 

Samtliga respondenter hävdar att omvärlden påverkar deras organisationer (se avsnitt 2.1 
Omvärlden samt figur 2). På den internationella nivån är ekonomin, politik och teknisk 
utveckling de främsta aspekter att ta hänsyn till. Respondenterna nämner att den 
internationella ekonomin påverkar besöksantalet av utländska resenärer. Det krävs en viss 
anpassning till den internationella ekonomin eftersom färre turister kan betyda en minskad 
omsättning för hela näringen, speciellt för turistbyråerna som är små lokala aktörer. Det är 
den utländska turismen som är den mest fördelaktiga och driver turismen i Sverige, i takt med 
att ny kapital kommer in i landet. Faktorer som en gynnsam växelkurs kan bidra till en ökning 
av resenärer från de närmaste länder.  

Internationella politiska organ anses påverka företagen i mindre omfattning. Bland de 
internationella organ som behandlar turistiska frågor, kan sägas att WTO (World Tourism 
Organization), OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) och 
Eurostat är av största betydelse för turistnäringen. Dessutom nämns Turistdelegationen, som 
behandlar turistpolitik i Sverige som ett viktigt organ. Dessa organ har som gemensamma mål 
att Sverige ska ha högre attraktionskraft som turistland och en långsiktig konkurrenskraft 
inom turismnäringen. Även de internationella politiska myndigheterna kan inverka på 
organisationer i en viss mån. Enligt en respondent kan krig, terrorism och andra världsfaktorer 
bidra till att resandet minskar. Vissa internationella institutioner kan motverka det genom att 
trygga det internationella resandet och bekämpa möjliga oroligheter i viss utsträckning.  

Teknisk utveckling är av högst betydelse. Det finns en tendens av ökning i det internationella 
flygandet. Därför blir det viktigt att anpassa flygandet till de tekniska utvecklingarna. Det 
handlar om att ständigt försöka förbättra möjligheter att flyga, genom erbjuda miljövänligare 
medel. Dessutom är det viktigt att Sverige ska kunna få ett bättre fungerande och effektivt 
samarbete inom vissa utvecklingsområden, såsom infrastruktur i syfte att utveckla den 
kollektiva trafiken och resor. Samtliga respondenter anser det vara viktigt att följa den 
tekniska utvecklingen som möjliggör att turistbyråer ständigt förbättrar de befintliga 
systemen, vilket är en avgörande överlevnadsfaktor. Dessutom leder teknologiska 
utvecklingar till positiva förändringar i organisationens arbetssätt och tillgänglighet. 

Arbetskraftsmobilitet anses inte innebära stor inverkan på organisationer i dagsläget. I en viss 
del kan brist på utbildad och kompetent personal direkt påverka turistbyråer. De välutbildade 
och erfarna anställda flyttar från mindre regioner till stora städer och tätorter av ekonomiska 
skäl. Denna arbetskraftsmobilitet medför lägre skatteintäkter i mindre kommuner och mindre 
överskott av kapital för turistbyråer som befinner sig där turismen är inte så utvecklad. 

På den nationella nivån är framförallt ekonomi och politik de faktorer som har störst inverkan 
på turistbyråernas utveckling. Lågkonjunktur leder vanligtvis till färre turister och färre 
kunder för turistbyråerna. Det finns dock åtskillda meningar i hur konjunkturen påverkar de 
enskilda företagen. Några respondenter menar att minskning av de utländska turisterna 
medför en ökning av det inhemsa resandet. Medan andra hävdar att på grund av deras 
avlägsna position i landet, har de drabbats värst.  

Den nationella politiken påverkar i stor grad turistbyråernas ekonomi, omsättning och 
anställning av personal. Faktorer som bestämmelser och reglering av skatt, moms, 
arbetsgivaravgifter, priset på landsbygden och bensin är av stor betydelse. Det är den 
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nationella politiken som kan ha stor inverkan i vilken grad och hur turistbyråer kan 
marknadsföra Sverige utomlands i jämförelse med andra länder.  

Andra aspekter som kultur och demografi uppfattas inneha en viss betydelse för 
organisationer, men i mindre grad. Den nationella kulturen kan hjälpa att öka antalet 
resenärer. Det finns vissa trender, högtider och perioder som kan vara betydelsefulla inom det 
kulturella området. Till exempel svensk mat och helgtiderna, som midsommar, kan bidra till 
att attrahera inhemska och utländska resenärer, som kan vara intresserade av att uppleva den 
svenska kulturen. Geografin, som ses vara en del av kulturen innebär också en viss vikt i 
främjande av turismen. Det svenska kulturlandskapet kan upplevas som någonting unikt, 
vilket kan hjälpa turistbyråer att marknadsföra sig på både nationell och internationell nivå. 
Demografin anses ha en påverkan på turismrörelsen beroende på destinationens storlek. I 
mindre kommuner kan det innebära mindre grad av turismen och därmed mindre efterfrågan 
och färre kunder. Demografin är därför av stor betydelse för att turistbyråer ska kunna 
överleva. 

På organisationens domännivå har kunder, intressenter, leverantörer och medier störst 
påverkan på turistbyråer. Kunderna tycks vara de centralaste intressenter. Det är väldigt 
viktigt att kunna ge en bra service och med detta uppfylla kundernas krav. Detta görs genom 
att erbjuda rätt information och tjänster som efterfrågas. Vissa turistbyråer använder 
kunddatabas som hjälper dem att registrera kundernas preferenser. Leverantörer anses vara 
viktiga aktörer inom turistnäringen. Därför är det nödvändigt att skapa och etablera långvariga 
relationer till dem. Turistbyråer representerar och marknadsför leverantörernas tjänster och 
produkter i syfte att skapa goda och fördelaktiga relationer.  Intresseorganisationer består i 
stort sätt av andra turistorgan som arbetar i syfte att främja turismen. De är verksamma inom 
besöksnäringen på regional och nationell nivå. Samverkan med intressenter sker vanligtvis 
genom att turistbyråer väljer att bli medlemmar i olika lokala föreningar. I många fall kan 
samarbete med leverantörer och intresseorganisationer medföra ekonomiska utbyten. 

De flesta respondenter inser att det är avgörande att utveckla medierelationer på lokal nivå, 
speciellt när turistbyråer befinner sig i mindre kommuner där turismen inte är så utvecklad. 
All publicitet anses innebära någon positiv påverkan för verksamheten. TV, lokala radio, 
hemsidor, lokal press och publikationer är de mest använda medier i syfte att marknadsföra 
turistbyråer och utveckla destinationer. Däremot anses medierelationer inte vara så viktiga på 
nationell plan. Eftersom de lokala turistbyråarna på mindre orter är små aktörer utan 
tillräckliga resurser, är det svårt att satsa på marknadsföring nationellt. 

Intressenter enligt en respondent har mindre betydelse i förhållande till organisationens 
domän. Föreningsorganisationer upplever konkurrenssituationen som svår, men hanterbar. 
Besvärliga belägenheter kan förekomma när verksamhets medlemmars avsikter har skillda 
intresse, och detta kan i vissa fall skapa några konfliktsituationer. Andra turistbyråer anses 
inte vara större konkurrenter, utan de är samarbetspartners där det finns möjlighet att utbyta 
information och kunskap. Konkurrensen kan istället vara en prestigefråga där turistbyråer 
tävlar med varandra om vem som är bäst. 

Reglerande organ omfattar institutioner som ställer olika krav på turistbyråer, till exempel 
Förtur som reglerar och auktoriserar turistbyråer. Dessutom erbjuder Förtur olika 
utbildningar. De flesta organisationer påminner att de följer samma regelverk som andra 
vanliga företag i frågan om ekonomi, lagar, bestämmelser och andra juridiska termer. 
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5.3. NÄTVERK 

Alla tillfrågade turistbyråer var eniga om att samarbete inom turistnäringen på en destination 
är en nödvändighet. Hela näringen är baserad på samarbeten och samverkan, det är helt 
avgörande för att driva en turistbyrå. Utan nätverk skulle turistbyrån och destinationen inte 
fungera. Samarbeten sker både inom kommunen (domän), regionalt, nationellt, men också i 
viss grad internationellt. Inom kommunen samarbetar turistbyråer med lokala företag, som 
både verkar inom turistnäringen, men också andra företag, för att gynna kommunen. 
Självklart är kommunen en viktig samarbetspartner, med regelbundna branschträffar och i 
vissa fall ekonomiska bidrag. De turistbyråer som drivs av föreningar upplever att själva 
bolagsformen att driva turistbyrån i, medför samarbeten mellan lokala företag. Anledningen är 
att lokala företag är oftast medlemmar i föreningen och vill vara med och medverka, med 
regelbundna träffar och uppdrag.  

Inom regionen sker samarbete med regionala turistorganisationer, dock har märks att det är 
mest föreningar och inte de privata turistbyråerna som samarbetar med turistorganisationer 
inom länet. Samarbete sker i form av olika projekt som hjälper till att marknadsföra regioner 
som turistbyråerna tillhör. De direkta kontakterna är inte lika tydliga inom regionala 
samarbeten, men eftersom dessa medför i sin tur ett bredare kontaktnät med andra 
turistorganisationer inom landet, så vill de flesta turistbyråer vara med och medverka. 
Samarbeten med näringslivet inom regionen är dock nästan obefintliga, endast med fåtal 
medlemsföretag.  

Inom landet finns inte så mycket samarbeten, de flesta turistbyråer har nämnt Förtur. 
Föreningar har kontakter med nationella organ, och via dem och Förtur finns vissa kontakter 
med näringen på nationell nivå. Genom utbildningar och mässor sker erfarenhetsutbyten, men 
inga direkta samarbeten, för det finns inte tillräckligt med tid och resurser. Inom de privata 
turistbyråerna finns inga samarbeten på nationell nivå, endast med Förtur där de är 
medlemmar i.  

Internationellt sker ingen samverkan förutom mässor i Skandinavien och utskick till 
ambassader. Även enstaka nätverksprojekt med kustremsan i Finland existerar. De flesta 
respondenter hävdar att det inte finns ekonomiska relationer förutom med kommuner och 
länsorganisationer. Inom föreningar finns ekonomiska relationer mellan medlemmarna. 

Fördelar med nätverk är många som beskrivits tidigare (se avsnitt 2.5 Nätverkens betydelse). 
Alla respondenter är eniga om att samarbete ger utbyte av viktig information, resurser, 
aktiviteter, goodwill. Turistbyråer får bättre ekonomi genom lägre kostnader och fördjupande 
kontakter med människor. Genom nätverk får de tillgång till nödvändig information som 
behövs i deras arbete samt har möjlighet att påverka och vara delaktiga i utvecklingen av 
destinationen. De privata turistbyråerna ser inga nackdelar med nätverk, däremot nämner 
föreningar att de styrs till viss del av olika avtal, och kan inte alltid bestämma själv. Även 
behov av ideellt arbete av medlemmar ses som nackdelar inom föreningar.  

Genom att analysera två olika former av turistbyråer: privata och föreningar, och utifrån 
samlad information märks det att dessa skiljer sig åt vad gäller typen av samarbete eller typen 
av nätverk. Alla turistbyråer anser sig vara nätverksorganisationer (se avsnitt 2.3 Kännetecken 
för nätverksorganisation), dock de privata i mindre mån. De privata turistbyråerna är inte på 
samma sätt involverade med andra företag som föreningar är med sina medlemmar. Utifrån 
den teoretiska referensramen märks det att föreningar innehar flera av kännetecknen för 
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nätverksorganisationer. Det finns värdegrundlag, ramar som håller samman organisationen 
och värderingar som alla inom organisationen känner till. Dessa handlar om utveckling och 
marknadsföring av destinationen och förbättring av situationen för lokala företag som verkar 
inom branschen. Föreningar är decentraliserade, det finns många små enheter där flera har 
inflytande och ansvar. I föreningar väljs till exempel ledamöter varje år genom demokratiska 
val. Gränserna är flexibla, det är lätt att få information och kunskap från andra organisationer 
inom nätverket, medlemmarna inom förenigen. Organisationerna inom föreningen är 
beroende av varandra, det kan handla om resurser, kunskap eller andra medel som föreningen 
inte kan klara sig utan. Slutligen är nätverksorganisationer genomskinliga, det innebär att alla 
som behöver information från organisationen kan lätt få tillgång till det.  

Hos de privata turistbyråerna märks vissa av kännetecknen, men inte i samma grad som hos 
föreningar. De är inte lika beroende av sina nätverk som föreningen är av medlemmarna, 
vilket innebär också att turistbyråns ramar och värderingar inte alltid sammanfaller med det 
lokala näringslivets. Däremot har de privata turistbyråerna också flexibla organisatoriska 
gränser och genomskinlighet för utbyte av information och kunskap. Denna information är 
dock inte lika omfattande som i föreningar på grund av konkurrensen.  

En annan skillnad som märks mellan privata turistbyråer och föreningar är 
nätverkskonstruktionen (se avsnitt 2.4 Typer av nätverk). Privata turistbyråer ingår i platta 
nätverk. Ingen organisation har högre ställning än andra, utan det är självständiga och 
likställda organisationer som deltar. En turistbyrå som drivs som en egen verksamhet 
samarbetar med andra företag inom branschen på destinationen. Dessa turistbyråer har olika 
mål inom den egna organisationen, de behöver intäkter och vinst för att överleva, men 
tillsammans vill de öka turismen på destinationen genom samarbeten. Eftersom de drivs som 
aktiebolag eller handelsbolag och är vinstdrivande kan de också konkurrera samtidigt som de 
samarbetar. Nackdelen med sådana nätverk kan vara att inget binder dem samman.  

Turistbyråer som drivs av föreningar ingår i nätverk som är en integration mellan likställda 
organisationer. Skillnaden mellan den och platta nätverk är att den första är en samling av 
resurser för att nå gemensamma mål. Flera likställda organisationer eller företag startar ett 
nytt företag, i detta fall en förening, för att marknadsföra orten och på detta sätt gynna 
turismen på destinationen. I våra fall består dessa föreningar av 30 till 270 medlemmar 
beroende på ortens storlek, som tillsammans har lagt sina resurser för utvecklingen av orten.  
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6. SLUTSATSER 

I detta avsnitt drar vi våra slutsatser från undersökningen gällande organisation, omvärld 
och nätverk.  

Utifrån den teoretiska referensramen, det empiriska resultatet och analyser kring organisation, 
omvärld och nätverk kan vi dra följande slutsatser. Turistbyråer kan drivas i olika former: av 
kommunen, som aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma, samt föreningar (ideella och 
ekonomiska). Olika omvärldsfaktorer påverkar turistorganisationer oavsett om det är en liten 
privat turistbyrå på en mindre ort, eller om det är en förening som består av 270 medlemmar. 
Under svårare tider med finanskrisen är det lättare att vara en förening, då alla medlemmar 
samlar ihop resurserna för att kunna överleva krisen. För en privatdriven turistbyrå blir det 
svårare eftersom de är beroende av kunder, som under lågkonjunktur inte gärna reser bort. 
Däremot är fördelar med att driva en turistbyrå privat är att ägaren är ensam i sin 
beslutanderätt. Det innebär att besluten, som gynnar turistbyrån, tas snabbt, vilket ofta behövs 
i dagens föränderliga omvärld. I ekonomiska föreningar tas de viktiga besluten i 
föreningsstämmor, där alla medlemmar vill gynna sig själva, och ibland glömmer bort 
meningen med föreningen.  

Till turistbyråernas omvärld hör också alla organisationer på lokal, regional och nationell 
nivå, som de samarbetar med. Detta är tydligare med föreningar, eftersom många lokala och 
regionala turistföretag är medlemmar i föreningen och detta teckans formellt med avtal. Med 
privata turistbyråer är situationen lite annorlunda. Det är fortfarande väldigt viktigt med 
nätverk och samarbeten, men dessa fungerar mer informellt. Genom nätverk får turistbyråer 
fördelar i form av information, kunskap, resurser, olika aktiviteter, bättre ekonomi, lägre 
kostnader och så klart kontakter. Nackdelar för föreningar är att de styrs av avtal vilket ibland 
inte är önskvärt. Vi har också märkt utifrån undersökningen att turistbyråer som drivs av 
föreningar är nätverksorganisationer och ingår i nätverk som kallas för integration mellan 
likställda organisationer. Det innebär att medlemmarna samlar ihop sina resurser och bildar en 
förening för att uppnå ett mål. De privata turistbyråerna ingår i platta nätverk, vilket innebär 
att alla organisationer inom ett nätverk är likställda och inget binder dem samman.  

Slutligen kan vi säga att nätverk är oerhört viktiga inom turistnäringen. Utan samarbeten 
klarar turistbyråerna inte att prestera och leverera sina produkter, oavsett om det handlar om 
små privata turistbyråer eller större föreningar. I dagens instabila tillvaro är nätverk, som 
tillför utbyte av information, kunskaper och olika resurser, är en nödvändighet för företag 
inom turistbranschen.  
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7. AVSLUTNING 

Avsnittet börjar med en mindre sammanfattning av vår undersökning, följd av förslag på 
vidare forskning. Slutligen ger vi några råd till uppdragsgivaren inför start av 
turistbyråverksamheten. 

Undersökningen visar att omvärld, nätverk och organisationsform har stor betydelse för ett 
turistföretag. Turistbyrå är en viktig del av turistnäringen, den hjälper till att utveckla 
destinationen och alla de lokala företag som verkar på orten. Därför är det avgörande att skapa 
kontakter och bygga nätverk som ger tillgång till information och utbyte av resurser. Nätverk 
har stor betydelse för att företag ska kunna anpassa sig de rådande omvärldsförhållanden och 
bli skickligare och effektivare organisationer. 

VIDARE FORSKNING 

I denna uppsats har vi undersökt samband mellan organisations omvärld och nätverk i icke 
kommunala turistbyråer. Under processens gång har det dykt upp flera andra frågor som 
kräver mer omfattande studier. Dessa frågor skulle kunna vara en utgångspunkt för andra 
forskare, till exempel hur de privata turistbyråerna finansieras. Deras viktigaste kärnprodukt 
är information om destinationen och denna verksamhet ger inte stora intäkter. En till fråga 
som skulle kunna forskas mer på är skillnaden mellan de privata och kommunala 
turistbyråerna gällande drift och organisation: vilka är skillnaderna mellan deras utbud av 
produkter? Vårt sista förslag på vidare forskning är turistbyråernas betydelse för en 
destination: hur viktigt är det för destinationens utveckling, kan turister klara sig utan en 
turistbyrå när de kommer för första gång till en destination? Den tekniska utvecklingen har 
medfört att det mesta av informationen finns tillgänglig på internet, vilket ifrågasätter de 
fysiska turistbyråernas roll. I detta sammanhang är det också viktigt att undersöka vilken 
betydelse turistbyrån har för de lokala invånarna och företag, har de någon nytta av 
turistbyråernas tjänster? 

RÅD TILL EKBLAD 

Slutligen vill vi passa på och ge några råd till Ekblad angående hennes frågor som inte har 
undersökts i denna uppsats. Utifrån våra undersökningar anser vi att det mest passande 
alternativ för Ekblad är att driva en turistbyrå i en aktiebolagsform. Hon äger redan en 
restaurang och det skulle vara lämpligt att kombinera dessa två verksamheter för att skapa 
intäkter. Med hjälp av denna kombination kommer hon bidra till utvecklingen av Upplands-
Bro kommun, som i sin tur leder till flera kunder hos henne. De viktigaste råden som vi fick 
från respondenter angående uppstart av en turistbyrå är att alltid verka för att ge högsta 
kvalitet på service till besökarna. Värdskap och bemötande är väldigt viktigt. Dessutom bör 
hon ha kunskap om branschen och bra strategiskt läge. Vill hon anställa personal ska de vara 
välutbildade, kunniga och ha servicekänsla.  

Vi vill avslutningsvis tacka Ewa Kalén Ekblad och alla våra respondenter och önska dem 
lycka till med deras verksamheter, gamla som nya! 
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BILAGA 1 E-POST KONTAKT MED EWA KALÉN EKBLAD 

Hej Gustaf, 
Tänkte börja med att skicka dig några rader om mina turistbyråar -tankar och idéer.  
Så kan vi väl höras efter det. Kanske har du sportlov nu. 
Som Dennis så riktigt beskriver så är min tanke att driva en turistbyrå i vårt café. Idén till detta kom nog 
ursprungligen från marknaden skulle man kunna säga. Förra sommaren när vi hade öppet café för första gången. 
Då insåg vi hur lite invånarna själva vet om sin hembygd. Och det är ju illa nog. Att Upplands-Bro dessutom var 
en total blank fläck för besökare, gjorde väl att vi bestämde oss, för att försöka starta en turistbyrå. 
För att börja med vår analys behöver vi hjälp och kunskap om bl a: 

• Hur drivs Turistbyråer, via kommunen och/eller privat eller näringslivet i trakten? 
• Finansiering? Jag ser nästan bara utgifter framför mig. 
• Varför lyckas en del och andra inte? (”Key factors for success” med andra ord)  
• Sponsring? Ex kanoter, cyklar eller en eka för uthyrning. Kan vi hitta ex på hur andra lyckas med att få 

detta finansierat av det lokala näringslivet. 
• Marknadsföring. Kan vi hitta lyckade exemepel? 

Frågorna och funderingarna kommer säkert att bli både fler och mer komplexa ju mer tiden går. Men detta är 
något som initialt har ockuperat och lite blockerat mig. 
- Vad har du för tankar kring arbetet kring Turistbyrå i Upplands-Bro? 
Med vänliga hälsningar 
Ewa Kalén Ekblad 
 
Skickat: den 9 mars 2010 19:51:10  
Till: 'Olga Kullander' (belle_fille_82@hotmail.com)
 
Hej 
Områden som i ett uppstarts skede är viktigast att belysa och som vi även skulle uppskatta att få er analys och 
syn på är; 

• Drift och finansiering. Hur drivs och finansieras Turistbyråer? Är det oftast och till största del via 
kommunen eller är det privat eller näringslivet i trakten?  

• Nyckeltal. Vilka gemensamma och identifierade nyckeltal finns för branschen. 

• Vilka ”Key factors for success” finns. Med andra ord, varför lyckas somliga och andra inte.  

• Sponsring. Förekommer det? Ex av kanoter, cyklar eller en eka för uthyrning. Kan vi hitta ex på hur 
andra lyckas med att få detta finansierat av det lokala näringslivet.  

• För och nackdelar. 

• Olika drift och finansieringsalternativ.  

• Etableringsområden. Geografiska, Historiska etc. etc. 

• Era egna slutsatser och rekommendationer 
Hur ser er egen tidplan ut? 
När har ni er slutliga presentation? 
Hur många ingår i er grupp? 
Var bor ni? 
Vad förväntar ni er för stöttning eller support av mig? 
Lycka till! 
Ewa 
Kalén Ekblad 
www. systrarnapapiren.se 
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BILAGA 2 INTERVJUPROCESSEN 

I tabellen nedan ser man vilka turistbyråer vi har skickat intervjufrågorna till och hur e-post växlingen gått. De 
gröna rutorna visar turistbyråer som har svarat på frågor. 

1. Klövsjö turistbyrå 
• 21 april  
• 23 spril  
• 25 april  
• 26 april  
• 26 april  
• 5 maj 

 
• utskick till alla byråer  
• svar 
• e-post med intervjufrågor 
• svar, ber skicka frågor igen, kan inte öppna dokumentet 
• vi skickar frågorna igen i annat format 
• vi skickar påminnelse 

2. Utö turistbyrå 
• 21 april  
• 21 april  
• 25 april  
• 26 april  
• 26 april 
• 27 april 
• 5 maj 
• 5 maj 

 
• utskick till alla byråer 
• svar 
• e-post  med intervjufrågor 
• svar, kan ej öppna 
• vi skickar frågorna igen i annat format 
• svar, men dokumentet är tom 
• vi e-postar och ber svara igen 
• Intervjusvar 

3. Höörs Turistbyrå 
• 21 april  
• 21 april  
• 25 april  
• 5 maj 
• 5 maj 

 
• utskick till alla byråer 
• svar 
• e-post med intervjufrågor 
• påminnelse 
• svar, kommer svara i eftermiddag 

4. Prästsvängen 
• 21 april  
• 21 april 
• 25 april 
• 5 maj 

 
• Utskick till alla byråer 
• Svar 
• Intervjufrågor 
• Påminnelse  

5. Nordanstigs Turistbyrå 
• 21 april 
• 21 april 
• 25 april 
• 5 maj 
• 6 maj 
• 12 maj 

 
 

• Utskick till alla byråer 
• Svar –  
• Intervjufrågor 
• Påminnelse 
• Svar, har inte hunnit, vill ha mer tid, till nästa vecka (15 maj) 
• Intervjusvar  

6. Älvsbyns Turistbyrå 
• 21 april 
• 22 april 
• 5 maj 
• 7 maj 

 
• Utskick till alla byråer 
• Svar 
• Intervjufrågor 
• Intervjusvar  

7. Emilkraften 
• 21 april 
• 22 april 
• 5 maj 
• 10 maj 

 
• Utskick till alla byråer 
• Svar 
• Intervjufrågor 
• Kan delta, slutet av nästa vecka (15 maj) 

8. Trosa turistbyrå 
• 21 april 
• 23 april 
• 5 maj 
• 7 maj 
• 18 maj 

 
• Utskick till alla byråer 
• Svar 
• Intervjufrågor 
• Svar kan nästa vecka (15 maj) 
• Intervjusvar 
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9. Röstånga Turistbyrå 
• 21 april 
• 23 april 
• 5 maj 
• 5 maj 

• Utskick till alla byråer 
• Svar – ek förening 
• Intervjufrågor 
• Kan svara nästa vecka (till 15 maj), e-posta igen 

10. Torekovs Turistbyrå 
• 21 april 
• 22 april 
• 5 maj 
• 5 maj 
• 10 maj 

 
• Utskick till alla byråer 
• Svar – förening 
• Intervjufrågor 
• Vill ej svara, hänvisar till Båstad 
• Vi e-postar ber svara ändå 

11. Svanskog Turistbyrå 
•  21 april 
•  22 april 
•  25 april 
•  26 april 
•  26 april 
•  4 maj 
•  4 maj 
•  7 maj 
•  12 maj 
•  13 maj 
•  19 maj 

 
•  Utskick alla byråer 
•  Svar – bolag 
•  Intervjufrågor 
•  Svar - kan ej öppna 
•  Vi skickar frågorna igen i annat format 
•  Svar – vill besvara per brev, förfråga om postadress 
•  Skickar personlig postadress  
•  Svar – Väldigt upptagen, skickar svar på helger  
•  Frågar i fall brevet är skickat 
•  Svar – ni ska få brev på måndag (17 maj) 
•  Intervju svar per post 

12. Måltidens Hus/ 
Grythyttans Turistbyrå 

•  21 april 
•  22 april 
•  4 april 
•  4 maj 
•  4 maj 

 
 

•  Utskick alla byråer 
•  Svar – handelsbolag 
•  Intervjufrågor 
•  Svar – försenad, såg inte datum för sista svar 
•  Vi ber ändå svara tills 10de maj 

13. Grebbestad Info Center 
•  21 april 
•  22 april 
•  25 april 
•  26 april 
•  27 april 
•  6 maj 
•  6 maj 
•  10 maj 
•   

 
 

•  Utskick alla byråer 
•  Svar - ek. förening 
•  Intervju frågor 
•  Svar – svar kommer vecka 18 
•  Vi svarar att vi kan vänta 
•  Svar - tyvärr hann hon inte innan deadline 
•  Påminnelse och uppmaning 
•  Intervju svar  

14. Kungälvs Turistbyrå/ 
Våghals Turistcenter 

•  21 april 
•  21 april 
•  25 april 
•  26 april 

 
 

•  Utskick alla byråer 
•  Svar – privat AB 
•  Intervjufrågor 
•  Svar – hinner inte, vill ha del av vår uppsats 

15. Hamburgsunds 
Turistinformation 

•  21 april 
•  22 april 
•  26 april 
•  26 april 
•  27 april 
•  5 maj 
•  12 maj 
•  12 maj 

 
 

•  Utskick alla byråer 
•  Svar – handelsbolag 
•  Intervjufrågor 
•  Svar – kan ej öppna 
•  Vi skickar frågorna igen i annat format 
•  Påminnelse 
•  Skickar intervju direkt i e-post 
•  Intervjusvar  
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BILAGA 3 INTERVJUFRÅGOR 

1. Turistbyrån 

a.  När, hur och varför startades turistbyrån? 
b. Vad erbjuder ni? Alltså vad är turistbyråns produkt: kärnprodukt respektive sekundär produkt? 
c.  Vad hade ni för affärsidé (eller verksamhetsidé)? 
d. Vad har ni för affärsidé idag? Är den fortfarande samma?  
e. Har ni någon affärsplan som vi kan ta del av? 
f. Vad måste man tänka på för att starta en turistbyrå? 
g. Hur lyckas man med en turistbyrå? Vilka är ”key faktors for success”?   
h. Vilken roll spelar turistbyrån i staden? Tror ni att den är nödvändig eller finns det risk att 

information på internet kan ersätta den? 
 

2. Organisation 

a. Hur ser organisationen ut? 
b. Hur många personer är involverade och på vilka nivåer? 
c. Skulle ni vilja ändra organisationen på något sätt, t ex för att bli mer framgångsrika? Hur i så 

fall? 
d. Hur finansieras företaget?  
e. Vilka är för- och nackdelar med denna finansiering? 
f. Skulle ni vilja finansieras på annat sätt? Hur och varför? 

 
3. Nätverk 

a. Kan ni påstå att ni är nätverksorganisation? Varför? 
b. Vilket samarbete sker med näringslivet: 

i. Inom kommunen 
ii. Inom regionen 

iii. Inom landet 
iv. Internationellt 

c. Med vilka organisationer har ni ekonomiska relationer?  
d. Kan ni säga att ni har samma intressenter som ett vanligt vinstdrivande företag? Beskriv i så fall 

relationer med dessa: 
i. Medier 

ii. Kunder 
iii. Konkurrenter 
iv. Reglerande organ 
v. Leverantörer 

vi. Intresseorganisationer 
e. På vilket sätt påverkas ert företag av följande faktorer: 

i. Nationell ekonomi 
ii. Nationell politik 

iii. Nationell kultur 
iv. Demografi 
v. Internationell ekonomi 

vi. Internationella politiska organ 
vii. Teknisk utveckling 

viii. Arbetskraftsmobilitet 
f. Tycker ni att samarbete med andra organisationer är nödvändigt om man driver turistbyrå? Eller 

klarar man sig själv? 
g. Vilka fördelar (eller nackdelar) får man från samarbeten? 

 
4. Finns det något annat ni vill tillägga som ni tycker kan vara viktigt för oss att veta?  
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BILAGA 4 DE INTERVJUADE TURISTBYRÅERNAS LÄGE I SVERIGE 
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Kommunala
44%

Privata
8%

Föreningar
9%

Övriga

8%

Utan svar

31%

Svar från turistbyråer

BILAGA 5 SVAR FRÅN TURISTBYRÅER 

Vi skickade e-post till alla 308 turistbyråer som finns i Sverige (auktoriserade), många har svarat 
på våra frågor om deras organisation, men en stor del har vi inte fått svar ifrån. Vi har delat upp 
alla byråer i fyra grupper: privata (AB, HB eller enskild firma), föreningar (ekonomiska och 
ideella), kommunala och annat (i denna grupp finns andra former och AB med kommunen som 
delägare). Så här ser resultaten ut: 
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BILAGA 6 SVAR FRÅN ÄLVSBYNS TURISTBYRÅ 

1. Turistbyrån 
Turistbyrån startades i vår (Handelshuset i Älvsbyn AB) regi 1 juni 2006 efter en upphandling som Älvsbyns 
kommun genomförde med anledning av beslut om att turistbyrån skulle ej längre drivas i kommunal regi. 
Vår kärnprodukt är att vi erbjuder besökarna information om Älvsbyns kommun. Sevärdheter, logi, kartor, 
aktiviteter etc. Vi är även representerade i Storforsens naturreservat där vi erbjuder guidade turer och 
information till besökarna sommartid. Vi erbjuder även information till flertal webbsidor, exempelvis 
Älvsbyns kommun, Swedish Lapland och Eurotourism. Vi samlar in statistik för kommunens behov av TEM 
mm. Vår affärsidé är att samverka med Älvsbyns kommun att utveckla turistbyråverksamheten tillsammans med 
handeln, parter inom besöksnäringen och företagen i Älvsbyn. Gemensamt ska vi öka turistströmmen till 
Älvsbyn. Vi ska även genom GIS underlätta för besökarna att hitta sevärdheter och utflyktsmål 
via GPS. Turistbyrån har inte i uppdrag att sälja turistiska produkter utan förmedla och informera. Det ska leda 
till affärer inom besöksnäringen vilket vi är övertygade om att det gör. Därför har vi ingen affärsplan utan istället 
en utvecklingsplan som jag kan göra ett utdrag ur. 
– tillgodose bensinstationer, tågstationen mfl strategiska platser med broschyrer om Älvsbyn 
– samverkan med bl.a övriga destinationsorganisationer som t ex. Visit Luleå i projektet om 
lyxkryssningstrafiken som kommer till Luleå och besöker Storforsen som utflyktsmål. 
– Gemensamt sträva efter att det finns skyltning av Älvsbyns utbud vid infarterna 
– gemensamt bearbeta bussbolagen att stanna till i centrala Älvsbyn 
För att starta en turistbyrå måste man tänka på att uppfylla de krav FÖRTUR ställer för att bli auktoriserad. Det 
är också viktigt med ett samarbete med besöksnäringen på orten. Du kanske också deltar i ett större sammanhang 
som t ex. med länsorganisationen. Om turistbyrån drivs i privat regi på uppdrag av kommunen är det också 
viktigt att turistbyrån agerar neutralt gentemot sina parter. 
Turistbyråns ”key faktors for success” tror jag är att alltid verka för att ge högsta kvalitet på service till 
besökarna. Värdskap och bemötande är väldigt viktigt. 
Turistbyrån har en central plats i vårt samhälle där vi kombinerar turistbyrå med hantverk och försäljning av 
delikatesser. Vi ser det som en lyckad kombination. Det finns många som uppskattar ett personligt möte istället 
för att få information via en datorskärm. Det är inte heller alla som ännu har tagit till sig den teknik 
som finns tillgänglig för att själv hitta information på nätet. I framtiden kommer turistbyråerna troligtvis att 
utvecklas vidare mot mer försäljning av produkter för att kunna överleva. 
 
2. Organisation 
Vi är ingen organisation utan är ett AB. De involverade är ägare, anställda, säsongsanställda. 
c. Nej. Att bli mer framgångsrika kan i framtiden innebära att sälja fler turistiska produkter när 
turistströmningarna ökar och utbudet blir större. 
d. Företaget finansieras av kunderna 
e. Press på ekonomi 
f. Nej 
 
3. Nätverk 
a. Turistbyrån har ett stort nätverk med berörda parter inom branschen, så svaret är nog JA. 
i. Bra samarbete med regelbundna träffar med kommunen. 
ii. I regionen med våra kollegor på turistbyråerna i länet och länsorganisationen Swedish Lapand. 
iii. Inom landet med FÖRTUR 
iv. Väldigt lite internationellt, en del utskick till ambassader. Länsorganisationen samarbetar med Visit Sweden. 
c. Inga ekonomiska samarbeten. 
d. Nej, 
e. i. Nationell ekonomi, allmän lågkonjunktur resulterar i färre kunder och färre turister. 
ii. Nationell politik, t ex arbetsgivaravgifter etc påverkar ekonomi och anställning av personal 
iii. Nationell kultur, kan öka besöksantalet beroende på vad det är. 
iv. Demografi påverkar kundunderlaget 
v. Internationell ekonomi påverkar besöksantalet, oljepriset mm. 
vi. Internationella politiska organ. ?? Tveksamt 
vii. Teknisk utveckling. Påverkar positivt arbetssätt och tillgänglighet. 
viii. Arbetskraftsmobilitet. Nej ingen påverkan i dagsläget. 
f. Samarbete är nödvändigt med andra organisationer och berörda parter om man ska driva turistbyrå. 
g. Fördelar med samarbete är att du får ta del av information som du behöver i ditt arbete, du har möjlighet att 
påverka och vara delaktig i utvecklingen. 
Nackdelar ser jag inga. 
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BILAGA 7 SVAR FRÅN UTÖ TURISTBYRÅ 

1. Turistbyrån 

a. Den startades 1994 av företagarna på Utö och jag köpte den av företagarna år 2000. den 
startades för att det fanns ett stort behov och Haninge kommun inte var intresserade. 

b.  Vi har stuguthyrning, cykeluthyrning, apoteksombud, postentreprenad med lantbrevbärare och 
så har vi vårt vackra hus ”Gula villan” – konferens, bröllop, vandrarhem och festlokal. Den 
köpte jag för 4 år sedan och huset har blivit väldigt populärt. 

c.  Hög service till ett bra pris. 
d. Kanske har vi insett att vi måste ta mer betalt. 
e. Nej. 
f. Oj, vara beredd att jobba väldigt mycket och vara driven för att få det att gå runt. 
g. Påhittig. Tycka om service. Tycka om att hålla i många bitar och vara spindeln i nätet. 
h. Inte vad det gäller en turistbyrå på en ö. vi behövs verkligen.  

 
2. Organisation 

a. Ett aktiebolag som ägs av mig. 
b. Jag äger själv verksamheten. Har cirka 4 anställda. 
c. Mer personal men det är också det som kostar mest. 
d. Genom Gula villan, stuguthyrning, cykeluthyrning, postentreprenaden, serviceavtal med 

samtliga företagare på Utö, bidrag från Haninge kommun 
e. De är nödvändiga för att få verksamheten att gå runt. 
f. När vi får full snurr på ”Gula villan” kommer vi nog att plocka bort stuguthyrningen. Väldigt 

mycket jobb med det. 
 

3. Nätverk 

a. Vi är spindeln i nätet på Utö 
i. Mycket bra samarbete med Haninge kommun. 

b. Med vilka organisationer har ni ekonomiska relationer?  
c. Kan ni säga att ni har samma intressenter som ett vanligt vinstdrivande företag? Beskriv i så fall 

relationer med dessa: 
i. Medier 

ii. Kunder 
iii. Konkurrenter 
iv. Reglerande organ 
v. Leverantörer 

vi. Intresseorganisationer 
d. På vilket sätt påverkas ert företag av följande faktorer: 

i. Nationell ekonomi 
ii. Nationell politik 

iii. Nationell kultur 
iv. Demografi 
v. Internationell ekonomi 

vi. Internationella politiska organ 
vii. Teknisk utveckling 

viii. Arbetskraftsmobilitet 
e. Tycker ni att samarbete med andra organisationer är nödvändigt om man driver turistbyrå? Eller 

klarar man sig själv? 
f. Vilka fördelar (eller nackdelar) får man från samarbeten? 

4. Ledsen att jag inte svarat på de sista frågorna men tiden tog slut.  

 



[48] 
 

BILAGA 8 SVAR FRÅN SVANSKOGS TURISTBYRÅ 

1. Turistbyrån 

a.  Turistbyrån startades för några år sedan för att förstärka turistinformationen lokalt i Svanskog. 
Vi har ca 25 turistföretag som presenteras på vår hemsida. Besökare får turistinformation, när 
de besöker oss. 

b. Vi erbjuder turistinformation lokalt och inom 1 dagsutflykt räknad från Svanskog. 
c.  Turistbyrån vill förstärka turisternas intresse för Svanskog och upplysa om ortens mångfald. 
d. Oförändrad affärsidé. 
e. Vi har inte affärsplan, vi upplyser endast. 
f. Att det finns underlag för en turistbyrå, att lokalområdet har något att erbjuda.  
g. Att under längre tid tålamodig erbjuda och informera turister, vara förberedd med 

turistinformation och att ha en bra hemsida.  
h. Internet och byrån med personal kompletterar varandra. 

2. Organisation 

a. Två personer med mycket goda kunskaper om närområdet. 
b. 2 
c. Nej 
d. Finansieras genom värdshuset, turistbyrån har små kostnader. 
e. Inga problem, kostnaderna är små, eftersom det mesta materialet är grattis.  
f. Gärna genom kommunalt stöd.  

3. Nätverk 

a. Till viss del, förmedlar lokala turistaktörer genom vår väl utbyggda hemsida. 
b. Inget samarbete utöver turistorienterade företag lokalt.  
c. Inga 
d. Nej. En lokal turistbyrå grön/vit skylt har inte det stora kontaktnätet utan inriktar sig på de lokala 

turistaktörerna.  
i. Med medier goda relationer. 

e. Vi påverkas naturligtvis av valutakurser och den tekniska utvecklingen, t.ex. Internet 
f. Samarbete med andra organisationer är alltid bra. Samarbete med alla är bra. Vi vill ha fler 

turister till Svanskog och de signalerna skickar vi ut i alla tänkbara sammanhang. 
g. Finns bara fördelar med samarbeten. Ingen är ensam stark.  

4. Borde finnas fler privata turistbyråer som kan ägna sig åt lokala turistaktörer. De regionala/kommunala 
byråerna är för svepande även om många detaljer presenteras. Förtur borde kraftfullare tala om för 
lokala aktörer att det går att starta lokala turistbyråer. Den allmänna uppfattningen är att allt skall ske i 
kommunal regi, vilket bara är en dal av den viktiga turistinformationen.  
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BILAGA 9 SVAR FRÅN TROSA TURISTBYRÅ 

1. Turistbyrån 

a.  Vid kommunens bildande 1992. 
b. Turistservice/bokning boende 
c.  Komplett turistservice 
d. Samma som ovan 
e. Nej! 
f. Uppfylla ställda krav för auktorisation. 
g. Uppfylla besökarens och kundens önskemål. 
h. Mycket viktig! Internet är ett komplement som kommer att få en större betydelse i framtiden. 

2. Organisation 

a. Bolagiserad verksamhet. 
b. 1,5 årsarbetare 
c.  Nej! 
d. Kommunala bidrag och näringslivsbidrag. 
e. Bra med både offentliga och näringen. 
f. Nej! 

3. Nätverk 

i. Ja mellan offentliga och näringen. 
ii. Ett mycket nära samarbete. Branschträffar m m. 

iii. Erfarenhetsutbyte, samverkansprojekt 
iv. - ”-            -”- 
v.                 - ”-            - ” - 

b. Regionala turistorganisationer, kommuner, Regionsförbundet m m 
c. Ja, vi är ett vinstdrivande AB 
d. På vilket sätt påverkas ert företag av följande faktorer: 

i. Viktigt för resande och besökaren (valuta) 
ii.  ” ” ” 

iii.   ” ” ” 
iv.   ” ” ” 

v.  ” ” ” 
vi. inte i någon större omfattning 

vii. mycket, typ internet 
viii. vet ej! 

e. viktigt med samverkan och samarbete. 
f. fördelar lägre kostnader bättrar genomarbetade produkter. 

4. Varje destination är unik i sig själv och går ej att se alla på liknande sätt.  
Ett starkt varumärke är avgörande för framgång. 
Organisation skall anpassas efter destinationen, profil och förutsättningar och ej vara statisk. 
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BILAGA 10 SVAR FRÅN HAMBURGSUND TURISTINFORMATION 

1. Turistbyrån 

a.  Turistinformationerna i Hamburgsund & Fjällbacka har i åtminstone 15 års tid drivits genom 
företagsorganisationen Tanum Turist som lägger ut ansvaret för driften av turistinformationen 
på enskilda entreprenörer. Det kan vara samhällsförening eller ett bolag som driver 
turistinformationen vilket ser olika ut i våra samhällen. I Fjällbacka & Hamburgsund drivs 
dock turistinformationerna som ett bolag sedan tre år tillbaka. Turistinformationerna startades 
för den allt mer växande inhemska turismen, närheten till kust och hav har gjort Tanum till 
landets 3:e största turistkommun tillsammans med Åre vilket visar på turismnäringens 
betydelse. Kommunen hade från början en större del i verksamheten kring Tanum Turist men 
idag utgörs detta endast genom ett bidrag av pengar, dessa används dock ej till driften utav 
turistbyråer utan till utbildning och marknadföring. Turistinformationernas verksamhet är 
istället beroende av företagarnas medlemsavgifter till Tanum Turist.  

b. Vår huvudprodukt är givetvis service och information, ett välgenomtänkt värdskap. För att 
pussla ihop ekonomin driver turistinformationen även en omfattande rumsförmedling, cykel- 
och flytvästuthyrning, utformande av turistprodukter, souverniner, båtturer, biljettförmedling, 
bussturer, internetcafé, uthyrning av havkajaker och gästhamnskontor.  

c.  Att vara ett nav kring vilken all turistservice samlas. Det skall vara enkelt, du skall gå till 
samma ställe oavsett om du vill åka på en båttur, hitta ett boende för natten eller bara veta 
vägen till närmsta butik. 

d. Grundidén/visionen är fortfarande den samma. Det finns oerhört mycket att utveckla, allt från 
onlinebokning till djupare samarbete mellan olika näringsidkare. Samtidigt behöver 
turistinformationens verksamhet utvecklas och erbjuda en modern service, alltifrån IT till 
flerspråkighet och längre öppettider både under dagarna och hela säsongen.  

e. Generellt är planen att fortsätta utvecklas och bredda basen för både turistinformationerna och 
den övriga verksamheten. Vår affärsplan behåller vi dock internt ur konkurrenssynvinkel.  

f. Att ha en bred bas bland de företag du skall representera. Som turistinformatör är du ambassadör 
för din ort och alla som lever och verkar i den. Du måste hela tiden arbeta med att finna nya 
medlemmar och vårda de relationer du byggt. En turistinformation är ett nätverk som hela 
samhället och des näringsidkare skall gynnas utav därför måste man arbeta mycket socialt. En 
turistinformation är mycket svår att få vinstdrivande, svårt att exempelvis anordna egna 
dykturer om samarbetar med förmedling av sådana dykturer exempelvis. Din roll som 
turistinformatör kan givetvis ur konkurrenssynpunkt vara svår att hantera, exempelvis att 
förmedla lägenheter när du har ett flertal hotel som medlemmar i din organisation. Dessa är 
svåra övervägande som man alltid bör bära med sig.  

g. Viktigaste är socialt kapital – att man är intresserad av andra människor och deras verksamheter. 
En annan viktig faktor är givetvis viljan att våga ta risker, både ekonomiskt och personligt, 
genom att gå in i samarbeten som är en chanstagning för båda parter. Du måste hela tiden vara 
öppen för nya idéer, vad kan utvecklas, vad behöver vi bli bättre på. Aldrig lägga dig till ro. 
Som driftsansvarig så är oftast den intensiva perioden tiden före och efter säsong när man 
planerar inför och alla delar skall på plats eller när man skall utvärdera allt efter säsongen. Det 
är också ett intensivt arbete under en 3 månaders perioden, glädjen av stress är ett måste för att 
kunna bedriva en sådan här verkasamhet. Att bilda nätverk på lokalnivå är dock den viktigaste 
delen för att få en turistinformation att bli det nav i samhället som den bör vara.    

h. Turistbyrån spelar fortfarande en avgörande roll och kommer göra så i framtiden med som ett 
nav dit turister kan komma dels för att få information dels för att kunna boka en båttur, rum etc 
etc och den personliga kontakten är nödvändig för en långsiktig och hållbar turismsektor.  

2. Organisation 

a. Organisationen är en företagssammanslutning som styrs i av en styrelse och drivs som en 
ekonomiskt förening, Tanum Turist.  
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b. Svårt att ge exakt antal här. Föreningen har ca 270 medlemsföretag samt ca 150 andelsägare. 
Styrelsen är ca 15 personer som driver organisationen framåt i samarbete med Tanum 
Kommun. Under denna paraplyorganisation i kommunen finns fem turistinformationer med ca 
25 anställda av olika privata entreprenörer som har till uppgift av Tanum Turist att driva 
turistinformationen.  

c. Mer arbete bör fokuseras på utveckling och mindre på den operationella verksamheten 
(marknadsföring, publikationer, mässor). Även om den verksamheten också är viktig är det av 
avgörande betydelse att inte utvecklingen av turismen på det lokala planet glöms bort vad 
gäller nätverk och värdskap exempelvis. En destinationsutvecklare bör också anställas på sikt 
och fördjupade kunskaper om turismsektorn behövs på kommunal nivå.  

d. Genom medlemsintäkter från företag och kringverksamheter nämnt ovan.  
e. Fördelarna är att turistinformationen kan driva kringverksamheter för att få ekonomin att 

fungera, detta är dock ett svårt pussel. Problemet är att man verkar oprofessionell om man inte 
rekommenderar de företag som inte är medlemmar (men verkar vara dåligt informerad) men 
samtidigt är det problematiskt att rekommendera de företag som inte är medlemmar just därför 
att man då sågar av den gren man sitter på. Samtidigt kan våra kringaktiviteter konkurrera med 
medlemmarnas intressen vilket kan skapa konflikter.  

f. Ett öppnare klimat vad gäller turistinformationernas rätt att bedriva kringverksamhet vore 
givetvis mycket uppskattat, detta kan genomdrivas genom att få alla att förstå vikten utav en 
turistinformation och att den måste ha en god ekonomi för att kunna hålla öppet rimliga tider, 
vilket inte medlemsavgifterna räcker till på långa vägar. Ett kommunalt årligt bidrag till 
exempelvis 2 säsongsanställda vore givetvis välkommet då vi marknadsför kommunen på ett 
mycket positivt sätt utan kompensation.  

3. Nätverk 

a. Ja det är det som hela verksamheten bygger på. Ett nätverk som bygger på förmedling av vissa 
företag och rekommendationer utav andra och där man binds samman av affärsutbyten och 
medlemskap i organisationen.  

b. Vilket samarbete sker med näringslivet: 
i. Genom näringslivsenheten och en styrelseledamot i Tanum Turist som tillsätts utav 

Tanum Kommun. Aktiva förhandlingar och dialoger samt ett gränssnittsavtal som 
påvisar vilket ansvar som ligger på Tanum Turist och vilket ansvar som vilar på 
Tanum Kommun när det gäller turismsektorn.  

ii. Detta håller på att utvecklas genom Västsvenska turistrådet, så kallad cross-selling 
och integrerat bokningsprogram för frivilliga aktörer. Detta samarbete startas upp 
under våren. Gemensam hemsida på www.vastsverige.com  

iii. Till viss del genom Västsvenska turistrådet och genom deltagande i mässor. Annars 
till mycket liten del.  

iv. Genom medverkan i mässor i exempelvis Norge och Danmark annars i mycket liten 
omfattning.  

c. Rena ekonomiska relationer i huvudsak Tanum Turist, till mycket liten del även Västsvenska 
turistrådet.  

d. Kan ni säga att ni har samma intressenter som ett vanligt vinstdrivande företag?  
i. Vi blir ofta uppringda av lokalradio för att berätta om evenemang och liknande samt 

rapporter från våra gästhamnar. TV har besökt oss för att göra ett reportage kring 
gästhamnar och åtskilliga artiklar har skrivits om orterna och vår verksamhet. Vi 
marknadsför oss som en vanligt företag genom annonser i lokal press och 
publikationer samt hemsida. 

ii. Våran kundbas är givetvis mycket stor. Alltifrån lokala mäklare som vill ta med sina 
kunder på sjön till gäster i närområdet som besöker en släktning och behöver rum för 
ett par nätter till de som kommer långväga både inrikes och utrikes för att boka en 
semestervecka, en kajaktur, båttur, köpa en biljett etc etc. Vi har en mycket stor och 
varierande kundbas som är ett av företagets viktigaste grund.  
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iii. Konkurrentsituationen är som sagt besvärlig men hanterbar. Det handlar främst om de 
verksamheter vi har som konkurrerar med våra medlemmars. Här handlar det om att 
lyfta fram sina medlemmars intressen i första hand och sina egna i andra vilket är en 
ogynnsam situation många gånger. Dock får man försöka rikta sina verksamheter på 
så sätt att det vi har skiljer sig från det som våra medlemmar har.  

iv. Vi omfattas av samma regelverk vad gäller ekonomi, juridik och lagar och 
förordningar precis som vilken annat företag som helst.  

v. Har vi flera stycken, både lokala, regionala och nationella.  
Inköp sker på samma basis som andra företag.  

vi. Vi är medlemmar i lokal köpmannaförening, Tanum Turist och Västsvenska 
turistrådet med vilka vi deltar i utbildningar, utvecklingskurser och aktivt medverkar i 
styrelsen för de lokala organen. Här har vi också ekonomiska utbyten i många fall.  

e. På vilket sätt påverkas ert företag av följande faktorer: 
i. Till viss del. I tider av ekonomisk oro har detta tydligt gynnat vår inhemska turism på 

bekostnad på den utländska. Fjolårets besökarantal var något av de högsta vi noterar i 
vår verksamhet och vår verksamhet gick således mycket väl.  

ii. Påverkar beroende på hur man ser på landsbygden, bensinpris, momssatser, 
regleringar etc etc. Detta är av stor betydelse också vad gäller vikten man lägger på 
marknadsföring gentemot andra länder.  

iii. På så sätt att vår kultur är något som människor utifrån vill komma och uppleva, 
exempelvis sill och midsommar, så spelar den roll. Vår geografiska plats med en av 
världens fem skärgårdar är givetvis unik och är en del i vårat kulturlandskap med de 
bebodda öarna vilket är av stor vikt för oss.  

iv. Landsbygdspolitken måste syfta till att få människor att bo kvar eller ungdomar att 
återvända efter sin universitetsutbildning. Här behövs satsningar för att han 
kompetent arbetskraft som vill vara med och utveckla en långsiktig hållbar turism. 
Demografin spelar därför stor roll så tillvida att vi inte kan överleva utan driftiga 
personer och en återvext i befolkningsunderlaget.  

v. Påverkar resenärer som kommer utifrån och hit. En gynnsam växelkurs påverkar inte 
minst resandet från Norge och Danmark (även Tyskland) till Sverige. Främst 
handelsturismen är här av avgörande betydelse men även för övrig verksamhet. God 
ekonomi bidrar även till att öka resandet varför en god internationell politik påverkar 
resandet till Sverige men det bidrar ofta också till att inhemsk turism minskar 
eftersom svenskar då åker utomlands. Bäst är emellertid utländsk turism efter som det 
kommer in friskt kapital i landet.  

vi. Påverkar givetvis i viss utsträckning. Men det är svårt att peka på enskilda faktorer. 
Krig, terrorism etc är saker som minskar männikors benägenhet att resa, 
internationella organ kan här spela en viktig roll att säkerställa resandet mellan länder 
och bekämpa oroligheter. Viktiga institutioner är ju givetvis även WHO och 
Världsbanken.  

vii. Är av yttersta betydelse. Här spelar bättre infrastruktur roll, att tro att vi skall kunna 
sluta flyga är inte realistiskt. Vi måste flyga ännu mer men hitta miljövänligare sätt 
och bränslen. Vi måste få bättre internationellt samarbete vad gäller infrastruktur, 
främst resande med kollektivtrafik. Mer teknisk utveckling även inom områden som 
gäller IT, bokning och websideproduktion etc etc.  

viii. Viktigt för oss så tillvida att vi säsongsanställer många personer varför en mobilitet på 
arbetsmarknaden är av hög betydelse. ”Säsongare” och studenter är en viktig 
rekryteringsgrupp för oss som gör att vi kan få samma personal tillbaka eftersom de är 
villiga att göra annat under resten av året.  

f. Turistbyrån vore ingenting utan samarbeten genom organisationer och bilaterala samarbeten 
mellan företag. Vår verksamhet bygger på nätverk. 

g. Man får bättre ekonomi och fördjupade kontakter med människor vilka samarbeten kan leda en 
från ett ställe till ett annat som man inte hade en aning om det. Det är det som är det fantastiska 
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i turismnäringen – ena dagen svarar du på enkät åt en universitetsstuide, en annan dag står du i 
diskussion med Harald Treutiger för att lägga upp en båtresa längs bohuskusten och en tredje 
dricker du vin på en företagsträff och gör nya affärer. Allt för att när säsongen drar igång så 
måste du ta emot varje gäst som om det vore din enda, då måste du vara på tårna och 
välförberedd. Genom samarbeten på lokal och regional nivå blir du den samlingspunkt som du 
som turistinformatör bör vara – även om det emellanåt innebär många möten, kontakter och en 
och annan dunst. Det är saker man får ta om man vill leva i turismnäringen – och det är helt 
klart värt det.  

4. Har svarat utförligt på frågorna och tror på så sätt jag fått med allt jag vill säga. Lycka till med arbetet! 
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BILAGA 11 SVAR FRÅN BOKNINGSCENTRALEN I HÄLSINGLAND 

1. Turistbyrån 

a. Turistbyrån startades 1998 som en ekonomisk förening. Tidigare hade Nordanstigs Kommun en 
egen turistfunktion, med turistbyråchef, informatör och strateg. Men denna funktion lades ned 
under 1997 och uppdraget lades ut. Aktörer i kommunen startade upp en ekonomisk förening 
och drev turistverksamheten vidare. Det fanns ett behov i det skedet från verksamma att ha en 
central för besökare och lots till allt som fanns i kommunen. Man ville också skapa 
merförsäljning genom att i nästa led sköta bokningar. Aktörer kunde bli medlem och detta gav 
turistbyrån uppdrag direkt från aktörerna. Därav namnet Bokningscentral. 

b. Alltså vad är turistbyråns produkt: kärnprodukt respektive sekundär produkt?  
Kärnprodukten är turistinformationen. Detta är det viktigaste uppdraget.(det som alltid funnits 
från kommunen). Men sedan finns sekundära uppdrag av medlemmar, som ger verksamheten 
provisioner och inkomster. Bokar boenden, mat, konferenser, biljetter till evenemang etc etc. 
Vi förmedlar också privata stugor, vilket ger inkomst i form av provisioner. Vi säljer också 
vissa produkter, såsom böcker, vykort, musik skivor etc etc 

c.  Se svaren ovan. Att vara turistinformation för kommunen och närregionen främst och sedan 
fungera som en bokningscentral för allt som medlemmar erbjöd. 

d. Idag finns nya tankegångar. Vi står inför förändringar i vår verksamhet. Ganska stora 
förändringar. Teknik och samhället har förändrats och vi måste arbeta på ett annat sätt. 
Turistinformationen är fortfarande ett viktigt och vårt främsta uppdrag. Det överlever vi ej 
utan. Men vi kommer att arbeta vidare på andra nivåer, med samarbeten på strategisk nivå som 
gynnar alla verksamma i kommunen. Vi har flyttat till ny lokal. Mycket större lokal. Placerad 
vid E4:an i Jättendal, centralt i vår kommun. Vi är i faggorna att lansera ett nytt koncept inför 
årsskiftet 2010/2011. Nytt namn på verksamheten, nya uppdrag för kommunen och deltagande 
i ev. LEADER-projekt. Skapa nätverk med andra regioner, både närregioner och 
interatlantiska regioner etc etc… 

e. Finns tyvärr inga styrdokument sedan förut. Nu håller jag för fullt på att skapa detta. Tyvärr 
finns ej möjlighet att delge er detta,  när det ej är klart. Skulle kännas halvfärdigt… 

f. Man måste ha ett bra strategiskt läge för sin lokal. Bra avtal med eventuella finansiärer och 
andra parter. Goda nätverk och god kunskap inom branschen. Goda kontakter och relationer. 
Gott förtroende och vilja till samarbete. Rätt utbildning eller god erfarenhet, helst både och. 
Detta ger trovärdighet.  

g. Kunskap om branschen och mycket energi, ork. Välutbildad och kunnig personal. Framförallt 
skall personalen ha servicekänsla och rätt personlighet. Återigen, Bra strategiskt läge, som 
gynnar hela regionen man skall arbeta för. 

h. Den spelar en stor roll, framförallt gällande den personliga kontakten. Trenden må vara att 
många kan hämta information via internet, men det finns fortfarande många som inte kan eller 
har denna tillgång. Även de som har kunskap och tillgång vill idag ändå känna den personliga 
service en turistbyrå ger. Man känner starkare känsla av service när personer gör något för en, 
istället för en maskin eller dator.  Personer kan också delge sina erfarenheter med andra, som 
inte kan mäta sig med klyschor på någon hemsida. Man är en ambassadör för sin region och ett 
ansikte utåt… En viktig roll. Ger gott anseende och goda publika relationer. 

2. Organisation 

a. Ekonomisk förening med en sittande styrelse. Styrelsen väljs som förtoendevalda varje år. Man 
tar ett uppdrag för 1 eller 2 år framåt. I vårt fall ett ideellt uppdrag. Vi är en medlemsförening 
med ca 30-50 medlemmar. Både företag och privatpersoner. Som anställd att driva och sköta 
själva turistbyråverksamheten finns en Turistbyråansvarig/Informatör(jag själv), plus en person 
som administratör/Informatör. 

b. Vår styrelse består av 1 ordförande, 6 ordinarie ledamöter, 5 suppleanter. 
Styrelsen är ansvarig ur ekonomisk och strategisk synpunkt. 
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c. Ja, jag skulle vilja rationalisera upplägget lite. Att sitta med en extern styrelse som skall ta beslut 
om saker i planeringen framåt, fungerar inte alltid bra. Det är vi som arbetar i verksamheten 
som har sakkunskapen och får förmedla detta. Men det fungerar inte alltid så… Styrelsen gör 
egna bedömningar av saker, som ibland är helt felaktiga. Det drabbar verksamheten. Det är 
också för många viljor som gör beslut långdragna ibland. Idag måste vissa saker gå snabbt. 
Man förlorar tid. Förlorar möjligheter och inkomster på grund av detta. 
Jag skulle vilja att vi anställda har mer mandat och auktorisation att ta beslut om vissa saker. 
Kanske få mer beslutande rätt. Alternativet är att ändra organisationsform. Driva verksamheten 
som ett handelsbolag, enskild firma eller dylikt. Med färre personer involverade. Effektivisera. 

d. Idag finansieras vi av uppdrag och försäljning. Vårt uppdrag som turistinformation får vi från 
vår kommun. Detta är vårt största uppdrag och ger vår största inkomst. Utan detta överlever vi 
inte. Men sedan får andra uppdrag av aktörer och hjälper till med biljettförsäljning, bokningar, 
arrangemang etc. Detta ger inkomst i form av provisioner. Vi säljer andra produkter som 
vykort, böcker musik etc som ger oss provisioner. Vi förmedlar också stugor för uthyrning 
som ger provisioner. Vår finansiär är alltså framförallt kommunen. 
Vidare aktörer i vår region. Medlemmar och medlemsavgifter. 

e. Kan skapa en kravsituation från alla parter som anser själva att de är viktigast. Generellt känner 
alla parter att de äger oss… Framförallt kommunen och medlemmar pressar på stora krav och 
själviska krav. Visst är det en medlemsförening, men det är svårt att behaga alla. 

f. Utveckla säljet och utföra andra tjänster som ger inkomst. Göra oss mer oberoende av direkta 
skattemedel. Ta uppdrag av annan karaktär. Direkt från företag. Kanske Planera och deltaga i 
EU finansierade projekt. Äga projekt som kan göra att vi kan växla upp våra egna pengar.   

3. Nätverk 

a. Absolut! Allt inom turism och besöksnäringen bygger på nätverk och samarbete mellan olika 
parter inom näringen, organisationer och politiska parter. Turistbyråer finns på grund av deras 
efterfrågan/önskan av aktörer inom näringen och informationsbehovet från besökare. Rent 
ekonomiskt finansieras de dock oftast av skattemedel i en eller annan bemärkelse. 
Problematiken är att motivera vinsten med dem och vem som skall betala för deras existens… 

b. Vilket samarbete sker med näringslivet: 
i. Samarbeten med turistiska företag/turismnäringen är mycket god. Många av de 

verksamma i vår kommun är alltså medlemmar i vår egen förening och vi har 
samarbeten med dem och uppdrag från dem.  
Vi försöker också skapa relationer inom vår egen kommun med företagarförening i 
detta skede. Den föreningen är medlem i vår egen förening numera och det har inletts 
samtal om att den vanliga näringen/andra företag, skall tydligare samarbeta med 
turistnäringen för att gynna den egna kommunen. Marknadsföra kommunen 
gemensamt etc etc. Samarbeten som gynnar vår lilla kommun. 

ii. Vi har samarbete med Region Gävleborg. Hälsingland Turism. Vi samarbetar för att 
vi är en del av dessa regioner. Vi ingår i olika projekt som delägare eller 
projektmedlem. Projekt som skall gynna och marknadsföra vår region Gävleborgs län 
och vårt landskap Hälsingland. 
Här har vi ej lika tydligt egna direkta kontakter. Men dessa två organisationer har i sin 
tur breda kontakt nät med företag på respektive område och därför är det viktigt att vi 
finns med och visar intresse. Vi har dock inte direkt tid och resurser att aktivt vara i 
samarbete med näringslivet på regional nivå. Endast med ett fåtal som då är medlem i 
vår egen förening. Främst turistverksamma företag. 

iii. Inte så stora samarbeten. Kontakter finns med nationella organ och vi är medlem i t.ex 
Föreningen Turism. Via dessa kommer vi till viss del i kontakt med näringen på 
nationell nivå, på utbildningar, mässor etc etc Men inga direkta samarbeten. Vi har ej 
tiden att hinna med detta eller resurser just nu. 

iv. Just nu är vi involverad i nätverksprojekt(FYR-Kvarken) med bland annat Botnia 
Atlantica regionen. Finlands kustremsa med samarbetspartners/aktörer. Eftersom vi är 
en av de kustnära regionerna på den svenska sidan, är vi nätverk med Sundsvall, Höga 
Kusten, Region Gävleborg, Härnösand m.fl. 
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c. Med vår egen kommun. Med våra medlemmar(aktörer och företagare). Diverse LEADER-

projekt Hälsingebygden, BOTNIA ATLANTICA etc 
d. Kan ni säga att ni har samma intressenter som ett vanligt vinstdrivande företag? Beskriv i så fall 

relationer med dessa: 
i. Mycket viktigt med bra medierelationer lokalt. Vi finns i en liten kommun och all 

publicitet påverkar verksamheten. Däremot har vi ej mycket medierelationer på 
nationell nivå. Vi är en liten aktör inom en begränsad region. Men goda publika 
relationer är alltid viktigt! 

ii. Våra kunder är våra viktigaste intressenter. Besökare, företag och så vidare är 
anledningen till att vi skall finnas. Det vi erbjuder (information/tjänster ) är ju vad 
som efterfrågas. Vi vill ge kunderna det de vill ha. 

iii. Konkurrens finns med vissa liknande organisationer och verksamheter. När det gäller 
bokningar vill säga, finns mycket webbbaserade företag som tampas om företagens 
produkter och möjligheten att få återförsälja. Inom turism-biten finns mestadels 
samarbetspartner/andra turistbyråer där man delar kunskap, samarbetar och 
nätverkar… Ingen tydlig konkurrens. Mera på individnivå och prestigefrågor om 
vem/vilken turistbyrå som är duktigast. Fånigt, men tyvärr är det så… 

iv. Föreningen Turism är kanske ett exempel på organ som reglerar eller auktoriserar 
turistbyråer och ställer krav på kunskap, servicenivå etc etc. Man klassificeras 
därefter… Där finns dock också stort stöd och möjligheter till utbildning, 
vidareutbildning etc etc. Viktigt organ för turismen i Sverige och för oss. 

v. Våra aktörer/turistverksamheter i regionen är ju våra leverantörer. Det är absolut 
nödvändigt med bra relationer till dessa. Vi informerar ju om deras verksamhet, säljer 
deras produkter och tjänster. Vi måste ha goda relationer till dem vi skall representera 
och till viss del skapa egen förtjänst av… Viktigt med bra långvariga relationer till 
dessa.! Sedan har vi som alla andra företag, leverantörer för konkreta material och 
saker vi behöver i vardagen. Det skadar aldrig att även där satsa på goda 
kontakter/relationer som vår egen verksamhet kan gynnas ekonomiskt av i längden. 

vi. Andra turistorgan som är verksamma och bakas in i besöksnäringen. Som har samma 
uppdrag som vi, men på regional och nationell nivå. Intressanta utbyten och 
tillvägagångssätt att lära av varandra… Mycket kan nyttjas även om man arbetar på 
olika nivå. Principerna är de samma…Vi är t.ex själva medlemmar i andra 
ekonomiska föreningar i vår region, som arbetar för att främja turismen. Kustvägen, 
Jungfrukusten, Hälsingland Turism, NFF etc etc.. 

e. På vilket sätt påverkas ert företag av följande faktorer: 
i. Påverkar alltid i relation till vårt eget sälj. Vi påverkas på lokal och regional nivå av 

de normer som sätts på nationell nivå. Är ekonomin dålig på nationell nivå, påverkas 
vi som befinner oss i utkanterna. Baserat på att norrland, mindre regioner och 
kommuner känner av en sämre ekonomi värst… 

ii. Beroende på politiska beslut, sittande regering, normer och lagar som fattas, påverkar 
detta även en liten lokal organisation som vår. Beroende på hur skatter 
läggs/skattenivåer, ger detta kanske oss mer eller mindre i anslag för vårt uppdrag 
från vår kommun. 

iii. Märks kanske trender inom det kulturella området vissa perioder och år. Det vi 
erbjuder och regionalt besitter, kanske inte är åtråvärt alltid. Vår verksamhet styrs av 
efterfrågan och har vi ej det som besökare frågar efter, blir detta kännbart under vissa 
år eller perioder. 

iv. Definitivt påverkas vi av befolkning och fördelningen av den. Vi befinner oss i en 
norrländsk, mindre kommun. Detta är kanske den sämsta förutsättningen rent 
ekonomiskt. Här finns inte resurser. Arbetsföra befolkningen är betydligt mindre, 
skatteintäkterna mindre. Då ges minimalt med resurser till besöksnäringen. Andra 
områden prioriteras. Befolkning har också ett annat rörelsemönster, de semestrar inte 
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på samma sätt som storstadsbor. Vi måste få besökare utifrån(nationellt och 
internationellt) som uppskattar vår region. Här finns mycket att tillägga. 

v. Samma här. Visst påverkas även vi av en sämre ekonomi i världen. Utländska besök 
driver idag turismen vidare i Sverige. Får vi ej hit folk från andra länder, minskar 
omsättningen för hela näringen, även för oss som liten lokal aktör. Vi har mycket 
besök från tyskar, holländare, italienare, fransmän, amerikaner och engelsmän m.fl. 

vi. FN, EU och andra politiska organ på internationell nivå, sätter ju grunden för 
relationer ute i världen. Fungerar inte relationerna mellan länder ute i världen, på ett 
politiskt och ekonomiskt plan, påverkas så klart hela världsbilden. Sammantaget all 
näring och med den även befolkning. Turismnäringen påverkas verkligen av det som 
händer ute i världen. Viktigt att bilden av Sverige är positiv, ifall vi skall skapa 
intresse för människor i andra länder att komma till Sverige. Även vår verksamhet blir 
alltså i längden drabbad eller gynnad av goda internationella politiska relationer. 
Intressant är också andra internationella organ för turistnäringen. T. ex. WTO(World 
Tourism Organization), OECD(Organization for Economic Co-operation and 
Development) och Eurostat som hanterar frågor som har med turism att göra. 
Turistdelegationen i Sverige måste man också nämna. Hanterar svensk turistpolitik. 
Målet för dess verksamhet är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som 
turistland och en långsiktig konkurrenskraftig turistnäring. Turistdelegationen skall 
samordna olika statliga insatser som kan medverka till att stärka turistnäringen och 
utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och rese- o 
turistnäringen. Myndigheten skall följa utvecklingen inom turistnäringen och 
medverka till kunskapsutveckling. Turistdelegationen ansvarar för produktion av 
övergripande marknadsinformation och statistik om turistnäringen. 

vii. Vi har påverkats ganska mycket av detta. Vår verksamhet är ganska ”gammalmodig” 
i sina rutiner och bokningssystem och måste i detta skede förnyas ganska mycket om 
vi skall överleva … Data och internet används i stor utsträckning och vi måste till viss 
del bejaka detta och kanske fokusera på andra tjänster… 

viii. Vår verksamhet påverkas i den meningen direkt av att det inte finns utbildad, 
kompetent personal för oss i vår region. Alla välutbildade, erfarna, flyttar från vår 
region till större städer och andra tätortsområden. Rent ekonomiskt också… Vi 
förlorar även skatteintäkter till vår kommun, när arbetsför befolkning över huvudtaget 
flyttar ifrån norrlandsregionen. Förlorade skatteintäkter gör som sagt återigen, att vi 
inte får något överskott i anslag för turistnäringen. Allt hänger samman. 

f. Helt avgörande. Hela turistnäringen baseras på relationer med andra 
aktörer/organisationer/organ/föreningar/projekt, på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. 
Sedan måste man samarbeta med många organisationer för att lyfta fram besöksnäringen. Man 
klarar inte sig själv, på lokal nivå. 

g. Fördelar: Utbyten, resurser, goodwill m.m. Nackdel kan vara att man styrs till viss del av avtal. 
Men inget gott som inte har lite ont med sig… 

4. Finns mycket att tillägga, men jag tror att jag sätter punkt här… 

Svar från Nordanstigs Turistbyrå ”Bokningscentralen i Hälsingland”. 

Gm.  Camilla Eriksson-Uddén, Turistbyråansvarig. 
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BILAGA 12 SVAR FRÅN GREBBESTAD INFO CENTER 

1. Turistbyrån 

a. I dess nuvarande form 2000, dessförinnan var det säsongsöppet 
b. Information är ju det primära men sedan har det kompletterats med försäljning av olika slag 

samt boendeförmedling 
c.  Informationscentral för bofasta, delårsboende samt turister. 
d. Ja plus ensamverkan mellan olika organisationer i samhället. 
e. ja 
f. Finnasieringen då information inte är inkomstbringande. 
g. Rätt man på rätt plats, det krävs engagemang och dessutom en enorm samverkan mellan många 

olika parter. 
h. Jag tror att det på mindre orter kan bli en samband central där många organisationer kan 

samverka och då är den inte lika känslig av att informationsflödet går att nå på internet. 
 

2. Organisation 

a. En övergripande förenig står för organisationen och butiken drivs av en informations och 
turistsamordnare. 

b. En styrelse på 12, en organisation där företagarna är involverade 90 pers samt driftsansvarig. 
c. En ännu aktivare företagsgrupp. 
d. Av medlemsavgifter samt övriga arrangemang och arbetsinsattser. 
e. En ständig kamp efter nya projekt. 
f. Kommunen borde gå in och betala för det stora arbetet som görs från orten. 

 
3. Nätverk 

a. Vi samverkar mellan både företag samt organisationer. 
b. Vilket samarbete sker med näringslivet: 

i. Inom kommunen stora arangemang 
ii. Inom regionen 

iii. Inom landet 
iv. Internationellt 

c. Med vilka organisationer har ni ekonomiska relationer?  
d. Kan ni säga att ni har samma intressenter som ett vanligt vinstdrivande företag   ja Beskriv i så 

fall relationer med dessa: 
i. Medier, viktiga i marknadförningssyfte. 

ii. Kunder, oerhört viktig att kunna ge rätt service det skapar gott renommé 
iii. Konkurrenter, det finns inga 
iv. Reglerande organ- 
v. Leverantörer -  

vi. Intresseorganisationer oerhört viktigt att samverka 
e. På vilket sätt påverkas ert företag av följande faktorer: 

Självklar påverkar alla dess saker även vårt arbete. 
f. Samverkan är allt. 
g. Om alla samarbetar kan man överstiga det mesta. 
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BILAGA 13 TURISTBYRÅFÖRTECKNING MED SVAR 

Förteckning över de auktoriserade turistbyråarna i Sverige.  

I vänstra kolumnen står namn och kontaktuppgifter, i högra kolumnen står svar som vi har fått 
på vår mail angående organisation och företagsform. 

 
Helt kommunal 

 
Delvis kommunal (kommunen är delägare) eller andra former 

 
Privat, kommunen äger ingen del 
  
Ekonomiska föreningar 
 
Blekinge län  
www.blekinge.se  

Karlshamns Turistbyrå  
Pirgatan 2, 374 81 KARLSHAMN  
Phone: +46(0)454-812 03 Fax: +46(0)454-812 25  
turistbyran@karlshamn.se, www.visitkarlshamn.se  

Vår kära turistbyrå i Karlshamn är en del i 
kommunens Näringslivsenhet och alltså helt 
kommunal. 100% ägs av kommunen, likaså 
campingarna och stugbyarna som vi har hand om. 

Karlskrona Turistbyrå  
Stortorget 2, 371 34 KARLSKRONA  
Phone: +46(0)455-30 34 90 Fax: +46(0)455-30 34 
94  
turistbyran@karlskrona.se www.visitkarlskrona.se  

Karlskrona Turistbyrå driv som Kommunalt Bolag.  
Hör gärna av er om ni har några frågor.  
 

Ronneby Turistbyrå  
Västra Torgg 1, 372 30 RONNEBY  
Phone: +46(0)457-61 75 70 Fax: +46(0)457-61 75 
75  
turist@ronneby.se www.ronneby.se/turist  

Ronneby Turistbyrå drivs helt och hållet i 
kommunal regi. 
 

Olofströms Turistbyrå  
Brostugev. 1, 293 41 OLOFSTRÖM  
Phone: +46(0)454-30 94 00 Fax: +46(0)454-999 
80  
info@visitolofstrom.se www.visitolofstrom.se  

Vår turistbyrå är privatiserad. 
Kommunen köper vissa tjänster av ett AB 

Sölvesborg Turistbyrå  
Stadshuset, 294 80 SÖLVESBORG  
Phone: +46(0)456-100 88 Fax: +46(0)456-125 05  
turistbyran@solvesborg.se 
www.solvesborg.se/turism  

Sölvesborgs turistbyrå är helt kommunalt driven. 
 

 

Dalarnas län  
www.dalarna.se/turism  

Avesta Turistbyrå  
Kungsgatan 32, 774 30 AVESTA  
Phone: +46(0)226-64 50 40 Fax: +46(0)226-64 50 
87  
turistinfo@avesta.se www.avesta.se  

Vår turistbyrå drivs till 100% av Avesta kommun. 
Vi ligger under kulturförvaltningen.  
 

Borlänge & Co.  
Sveagatan 1, 784 33 BORLÄNGE  
Phone: +46(0)243-25 74 90 Fax: +46(0)243-25 37 
17  

Vi är ett AB.  
Vi ägs till 49% av kommunerna  och till 51% av 
näringslivet. 
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info@borlange.com www.borlange.com   
Falu Turistbyrå- Visit Falun AB  
Trotzgatan 10-12, 791 83 FALUN  
Phone: +46(0)23-830 50 Fax: +46(0)23-833 14  
turist@visitfalun.se www.visitfalun.se  

Gått ihop med ovan 

Fulufjällsporten  
Dalenv. 98, 780 69 SÖRSJÖN  
Phone: +46(0)280-830 82 Fax: +46(0)280-830 82  
fulufjallsporten@telia.com www.sorsjon.com  

Vi är ett arbets-och socialkooperativ med 
hemtjänst, servering, kiosk o.dyl.där turistbyrån 
ingår. Det är väl egentligen en filial till Malung-
Sälens turistbyrå men det är kooperativet som 
driver den och det är som ekonomisk förening.  

Gagnefs Turistbyrå  
Djurås Centrum, 785 80 GAGNEF  
Phone: +46(0)241-151 50 Fax: +46(0)241-151 51  
turist@gagnef.se www.gagnef.se  

Gagnefs Turistbyrå är en kommunal turistbyrå.  
 

Grövelsjöfjällens Turistbyrå  
Storsätern, 790 91 IDRE  
Phone: +46(0)253-232 00 Fax:  
info@grovelsjon.com www.idre.se  

Jag hänvisar dig till turistbyrån Idre, dom kanske 
kan svara på det. Tel: 0253-598200 

Hedemora Turistbyrå  
Långg 1, Stora Torget, 776 28 HEDEMORA  
Phone: +46(0)225-343 48 Fax: +46(0)225-341 24  
turistbyran@hedemora.se www.hedemora.se  

Kul att ni fokuserar på turistbyråer! 
Hedemora Turistbyrå drivs av i sin helhet 
Hedemora kommun med Kultur- och 
Fritidsnämnden som huvudman. 

Idre Turistbyrå  
Framgårdsvägen 1, 790 91 IDRE  
Phone: +46(0)253-59 82 00 Fax: +46(0)253-59 80 
63  
info@destinationidre.se www.idre.se  

Turistbyrån drivs privat i Aktiebolag som 
entreprenör åt Norra Dalarnas Turistråd ek. 
förening som i sin tur har ett kommunalt uppdrag 
att driva 4 turistbyråer i Älvdalens kommun. 
Kommunen bidrar årligen ekonomsikt till Norra 
Dalarnas Turistråd. Från årsskiftet kommer en 
förändring att ske så att Turistrådet själv via ägt 
aktiebolag sköter driften på två av turistbyråerna 
medan de övriga två kvarstår på entreprenad.  

Leksands Turistbyrå/Siljan Turism  
Norsgatan 40, 793 30 LEKSAND  
Phone: +46(0)247-79 61 30 Fax: +46(0)247-79 61 
31  
leksand@siljan.se www.siljan.se  

Ägandet i Siljan Turism AB fördelar sig enligt 
följande: Mora, Orsa, Rättvik och Leksands 
kommuner äger 8% var vilket ger 32% offentligt 
ägande. STIEF - Siljan Turism Intressenters 
Ekonomiska Förening - äger resterande 68% av 
bolagets aktier STIEF, som i dagsläget räknar ca 
630 delägare (företag och föreningar), har en egen 
styrelse. Siljan Turisms styrelse består av 
representanter från de två ägarkategorierna 
(Kommuner och STIEF) samt ett antal ledamöter 
som man utser gemensamt. 

Ludvika-Smedjebacken Turism  
Resecentrum, Bergslagsgatan 10, 771 31 LUDVIKA  
Phone: +46(0)240-860 50 Fax: +46(0)240-803 54  
turistinfo@ludvika.se www.visitludvika.se  

Vi är en kommunal turistbyrå som är 100% 
kommunalägd. 

Malungs Turistbyrå  
Lisagatan 39, 782 31 MALUNG  
Phone: +46(0)280-186 00 Fax: +46(0)280-186 15  
turist@malung.se www.malung.se  

 
Alltså har vi endast en komunal styrelse.  
 
 

Mora Turistbyrå/Siljan Turism  
Strandgatan 14 A, 792 30 MORA  
Phone: +46(0)250-59 20 20 Fax: +46(0)250-59 20 
21  
mora@siljan.se www.siljan.se  

Till största delen privat. 4 kommuner äger 33%, 
tror jag att det blir, ihop. Vi har ca 630 företag som 
är delägare i olika former. Det är de företagen som 
vi marknadsför. 
Lycka till med ert arbete. Se gärna hemsidan: 
www.siljan.se Men det har ni säkert redan gjort. 

Orsa Turistbyrå/Siljan Turism  
Dalagatan 1, 794 30 ORSA  
Phone: +46(0)250-55 25 50 Fax: +46(0)250-55 25 

Vi är ett aktiebolag som ägs av kommuner och 
privata företag. Vårt företag består av 
kommunerna Leksand, Rättvik, Mora och Orsa och 
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51  
orsa@siljan.se www.siljan.se  

varje kommun äger ca 8% var. Delägarantalet 
varierar, men brukar ligga på strax över 600 
företag. 

Rättviks Turisbyrå/Siljan Turism  
Järnvägsstationen, 795 32 RÄTTVIK  
Phone: +46(0)248-79 72 10 Fax: +46(0)248-122 
51  
rattvik@siljan.se www.siljan.se  

Siljan Turism AB driver turistbyråerna i Leksand, 
Rättvik, Mora och Orsa kommuner. Genom avtal 
köper alltså kommunerna tjänsten turistbyrå av 
oss.  De fyra Siljanskommunerna äger sedan 8% 
var i Siljan Turism AB. Resterande 68% ägs av den 
privata näringen genom ca 640 företag, föreningar 
och organisationer. 

Smedjebackens Turistbyrå  
Hamnen, 771 82 LUDVIKA  
Phone: +46(0)240-66 01 45  
turistinfo@smedjebacken.se 
www.visitsmedjebacken.se  

Vi är en helkommunal Turistbyrå. Driver TB-
verksamhet på entreprenad åt Smedjebackens 
kommun samt driver och tåg- och 
bussbiljettförsäljning i vårt nya Resecentrum. 

Sälens Turistbyrå  
Centrumhuset, 780 67 SÄLEN  
Phone: +46(0)280-187 00 Fax: +46(0)280-187 15  
info@salen.se www.salen.se  

I Malung-Sälens kommun finns Malung-Sälen 
Turism AB. I dagligt tal kallat "turistbolaget". 
Bolaget ägs till 100% av kommunen. Bolagets 
styrelse utses av kommunfullmäktie vart fjärde år.   

Särna Turistbyrå  
Särnavägen 6, 790 90 SÄRNA  
Phone: +46(0)253-108 51 Fax: +46(0)253-320 55  
camping@sarnacamping.se www.idre.se  

 

Turistbyrån Säters Kommun  
Salutorget, 783 27 SÄTER  
Phone: +46(0)225-553 00 Fax: +46(0)225-534 40  
turist@sater.se www.sater.se  

Detta är en kommunal turistbyrå. 

Vansbro Turistbyrå  
Herrgården, 780 50 VANSBRO  
Phone: +46(0)281-752 60 Fax: +46(0)281-752 59  
turistbyra@vansbro.se www.vansbro.se  

 

Älvdalens Turistbyrå  
Dalgatan 47, 796 31 ÄLVDALEN  
Phone: +46(0)251-410 10 Fax: +46(0)251-107 55  
kontakt@alvdalenturism.se www.idre.se  

Turistbyrån i Älvdalen drivs som ett AB. Den är 
helt i privat ägo men drivs med hjälp av 
kommunalt bidrag med kommunen som 
uppdragsgivare. 

 

Gotlands län  
www.gotland.info  

Turistbyrån på Gotland  
Skeppsbron 4-6, 621 57 VISBY  
Phone: +46(0)498-20 17 00 Fax: +46(0)498-20 17 
17  
info@gotland.info www.gotland.info  

Gotlands Turistförening driver Turistbyrån på 
uppdrag av Gotlands Kommun, för detta får vi 
bidrag från kommunen. Turistbyrån drivs alltså av 
en förening i uppdrag av kommunen och är inte 
privat, men inte heller kommunal.   

 

Gävleborgs län www.gastrikland.com  
www.halsingland.com  

Bollnäs Turism  
Stadshustorget,821 80 BOLLNÄS  
Phone: +46(0)278-258 80 Fax: +46(0)278-258 70  
turism@bollnas.se www.bollnas.se/turism  

Vår turistbyrå är helt kommunal med kommunalt 
anställda tjänstemän.  
 

Delsbo Turistbyrå  
Stationsgatan 9, 820 60 DELSBO  
Phone: +46(0)653-104 40 Fax: +46(0)650-381 75 
delsbo.turistbyra@hudiksvall.se 
www.hudiksvall.se/turism  
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Gävle Turistbyrå  
Drottningg 22, 801 84 GÄVLE  
Phone: +46(0)26-17 71 17 Fax: +46(0)26-17 71 20  
turist@gavle.se www.gastrikland.com  

Kommunal 
(Här har vi inte skickat mail, vi vet att turistbyrån 
är kommunal sedan tidigare) 

Hofors Turistbyrå  
Folkets hus, Skolgatan 21, 813 81 HOFORS  
Phone: +46(0)290-280 02 Fax: +46(0)290-220 55  
focus@hofors.se www.hofors.se  

 

Hudiksvalls Turistbyrå  
Storgatan 33, 824 80 HUDIKSVALL  
Phone: +46(0)650-191 00 Fax: +46(0)650-381 75, 
turistbyran.hudiksvall@hudiksvall.se 
www.hudiksvall.se/turism  

Turistbyrån i Hudiksvall ägs av Hudiksvalls 
Näringslivs AB. Kommunen köper 
turistinformationstjänsten från HNA som är ett 100 
% kommunalägt AB. 

Järvsö Turistbyrå  
Stationshuset, 820 40 Järvsö  
Phone: +46 651-403 06 Fax:  
info@bokajarvso.se www.jarvso.se  

 

Nordanstigs turistbyrå  
Landsvägen 1, 820 76 JÄTTENDAL  
Phone: +46(0)652-161 75 Fax: +46(0)652-160 85  
info@bokningscentralen.com 
www.bokningscentralen.com  

Vår verksamhet är en ekonomisk förening. 
Vi är en fristående, privat verksamhet där 
kommunen ej äger något. 
Dock innehar vi ett uppdrag från vår 
kommun(Nordanstig) att sköta 
turistinformationen. Vi arbetar med andra uppdrag 
också, via våra medlemmar/aktörer i vår förening.  
Hoppas detta ger er klarhet! Annars hör gärna av 
er igen...  

Ockelbo Turism  
Stationsgatan 23, 816 80 OCKELBO  
Phone: +46(0)297-554 71 Fax: +46(0)297-555 10  
turism@ockelbo.se www.ockelbo.se  

Ockelbo turism är helt och hållet kommunal! 

Sandviken Turism  
Folkets hus, Köpmang 5-7, 811 80 SANDVIKEN  
Phone: +46(0)26-24 13 80 Fax: +46(0)26-25 48 24  
sandviken.turism@sandviken.se 
www.gastrikland.com  

Vår turistbyrå drivs i kommunal regi och ägs helt 
av Sandvikens kommun. 
 

Söderhamns Turistbyrå  
Resecentrum, 826 40 SÖDERHAMN  
Phone: +46(0)270-753 53 Fax: +46(0)270-173 68  
turism@soderhamn.se www.soderhamn.se  

Söderhamns Turistbyrå drivs helt  i kommunal 
regi. Kommunen äger 100%  
Lycka till med uppsatsen. 
 

 

Hallands län  
www.halland.se  

Falkenbergs Turistbyrå  
Holgersg 11, 311 34 FALKENBERG  
Phone: +46(0)346-88 61 00 Fax: +46(0)346-145 
26  
turinfo@falkenberg.se www.visitfalkenberg.se  

Falkenbergs Turist drivs i aktiebolagsform.  
Det är inte kommunen som driver oss, utan vi får 
bidrag från kommunen för att bedriva Turistbyrå 
verksamhet! 
Vänligen besök vår hemsida; 
http://www.visitfalkenberg.se/om-oss/ Här står 
det mer information om oss! 

Halmstads Turistbyrå  
Lilla Torg, 301 02 HALMSTAD  
Phone: +46(0)35-12 02 00 Fax: +46(0)35-15 81 15  
info@tourist.halmstad.se 
www.destinationhalmstad.se  

Vi driver turistbyrån inom ramen för Halmstad & 
Co AB som är ett bolag som är heltägt kommunalt 
bolag med politiskt styrelse.  
kommunen äger alltså bolaget till 100%  
 

Hylte Turistinformation  
Biblioteket, 2:a vån., 314 80 HYLTEBRUK  
Phone: +46(0)345-180 94 Fax: +46(0)345-173 85  

Vi har lite kvar på biblioteket men utanför budget. 
Det mesta ligger nu på privata aktörer med 
företagare som gått samman och bildat 
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tourist@hylte.se www.hylte.se  Turistispirationen, för mer frågor kontakta Lena 
Hagman på 0345-18000 som är lite av en 
samordnare för dom. 

Kungsbacka Turistbyrå  
Stortorget, 434 30 KUNGSBACKA  
Phone: +46(0)300-83 45 95 Fax: +46(0)300-83 45 
99  
tourist@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se/turism  

Kungsbacka Turistbyrå ägs av Kungsbacka 
kommun och är i och med det 100% 
kommunalägd.  
 

Laholms Turistbyrå  
Rådhuset, Stortorget, 312 80 LAHOLM  
Phone: +46(0)430-154 50 Fax: +46(0)430-166 42  
turist@laholm.se www.laholm.se/turist  

Laholms turistbyrå är en kommunal turistbyrå och 
vår "företagsform" blir kommunal verksamhet, 
Kommunen äger 100% av turismverksamheten i 
Laholm, organisatoriskt finns vi under Utvecklings- 
och näringslivsnämndens paraply i Laholms 
kommun. 

Varbergs Turistbyrå  
Brunnsparken, 432 24 VARBERG  
Phone: +46(0)340-868 00 Fax: +46(0)340-868 07  
tourist@varberg.se www.varberg.se  

 

 

Jämtlands län  
www.jamtland.se  

Bräcke Turistbyrå  
Riksvägen 22 (E14), 840 60 BRÄCKE  
Phone: +46(0)693-100 00 Fax: +46(0)693-161 05  
turism@bracketurism.se www.bracke.se/turism  

Bräcke Turistbyrå drivs i kommunal regi. Skickar 
gärna broschyrer om ni behöver det för ert arbete. 

Destination Funäsdalen AB  
Rörosv 30, 840 95 FUNÄSDALEN  
Phone: +46(0)684-155 80 Fax: +46(0)684-155 89  
info@funasdalen.com www.funasdalen.com  

Aktiebolag, ägare är alla privata företag i området 

Folkets Hus Hogdals Turistbyrå  
Hogdalsvägen 3, 840 90 YTTERHOGDAL  
Phone: +46(0)680- 600 57 Fax: +46(0)680-60057  
folketshus@hogdalsbygden.se 
www.hogdalsbygden.se  

Turistbyrån i Hogdalsbygden drivs det här året av 
Folkets Hus Ekonomisk Förening Ytterhogdal. Den 
är alltså privat och kommunen äger ingen del i 
föreningen. Ni får gärna skicka resultatet av er 
kandidatuppsats till oss när den är klar. Speciellt 
intressant tycker jag är att få mer information om 
nätvärkandet mellan turistbyråer. 

Gäddede Turistbyrå  
Storgatan 40, 830 90 GÄDDEDE  
Phone: +46(0)672-105 00 Fax: +46(0)672-41 27 
28  
gaddede.turistbyra@stromsund.se 
www.frostviken.se  

Drivs av föreningen Frostviksfjäll 

Hede Turistbyrå/Destination Vemdalen  
Broder Tors väg 1, 840 93 HEDE  
Phone: +46(0)684-302 70 Fax: +46(0)684-303 30  
info@destinationvemdalen.nu 
www.destinationvemdalen.nu  

 

Hotings turistbyrå  
Hotings Camping, 833 24 STRÖMSUND  
Phone: +46(0)671-102 48 Fax: +46(0)671-102 48  
turistbyra@stromsund.se www.stromsund.se  

 

Klövsjö Turistbyrå  
840 32 KLÖVSJÖ  
Phone: +46(0)682-41 36 60 Fax: +46(0)682-214 
44  
info@klovsjo.com www.klovsjo.com  

Turistbyrån drivs genom ett privatägt AB, men vi 
får ett visst bidrag från kommunen per år. 
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Krokoms Turistbyrå  
Rastplats Krokomsviken, 835 91 KROKOM  
Phone: +46(0)640-164 00 Fax: +46(0)640-164 01  
turistbyran@krokom.se www.turism.krokom.se  

Krokoms Turistbyrå drivs av Turistkompaniet 
Krokom ek för , på uppdrag 
av Krokoms kommun. 
Mellan den ekonomisk föreningen och kommunen 
finns ett avtal upprättat som reglerar kommunens 
köp av tjänsten Turistbyrå/turistinformation. 
Byggnader och inventarier, så när som på de 
anställdas arbetsdatorer ägs av kommunen, men 
själva driften har föreningen helt eget ansvar för. 
Föreningen har ett 60-tal medlemmar,övervägande 
turistföretagare, men även butiker, byalag,  

Ljungdalens Turistbyrå  
840 35 LJUNGDALEN  
Phone: +46(0)687-200 79 Fax: +46(0)687-203 29  
info@ljungdalen.com www.ljungdalen.com  

Ljungdalsfjällens turistbyrå drivs som en ideell 
förening och kommunen äger 0%.  
 

Lofsdalens Turistbyrå  
Lofsdalsvägen 37, 840 85 LOFSDALEN  
Phone: +46(0)680-412 33 Fax: +46(0)680-415 25  
turistbyra@lofsdalen.com www.lofsdalen.com  

Vi driver turistbyrån i ett aktiebolag, Destination 
Lofsdalen AB som ägs av näringen inom 
destinationen. För turistbyrån får vi ett bidrag från 
Härjedalens kommun på 400 000, för 
mottagandeservice. 

Mattmar Turistbyrå  
Kyrkstallarna, 830 02 MATTMAR  
Phone: +46(0)640-412 79 Fax: +46(0)640-412 79  
turist@mattmar-morsil.se www.mattmar-morsil.se  

 

Ovikens Turistbyrå  
Myrvikenvägen 31, 830 24 OVIKEN  
Phone: +46(0)643-108 33 Fax: +46(0)643-108 33  
info@storsjobygdensturist.se 
www.storsjobygdensturist.se  

Södra Storsjöbygdens turistförening är en förening 
som driver turistbyrån.  
 

Strömsunds Turistbyrå  
Storgatan 6, 833 24 STRÖMSUND  
Phone: +46(0)670-164 00 Fax: +46(0)670-137 05  
turistbyra@stromsund.se www.stromsund.se  

Turistbyrån i Strömsund drivs av en kommunal 
avdelning direkt underställd kommunstyrelsen. 
Den är med andra ord 100% kommunal. 

Svegs Turistbyrå  
Ljusneg 1, 842 32 SVEG  
Phone: +46(0)680-107 75 Fax: +46(0)680-107 76  
info@herjedalsporten.se www.herjedalsporten.se  

Härjedalsportens Turistförening  (Svegs 
Turistbyrå) drivs som hörs på namnet av en 
förening.  
Vi får årligen ett bidrag av kommunen, som annars 
inte är inblandad i upplägget eller utförande av 
våra tjänster 

Turist- och Kongressbyrån i Östersund  
Rådhusgatan 44, 831 82 ÖSTERSUND  
Phone: +46(0)63-14 40 01 Fax: +46(0)63-12 70 55  
turistbyran@ostersund.se www.turist.ostersund.se  

Östersund Turist & Kongress är ett 100% 
kommunalt aktiebolag som ägs utav Östersunds 
Kommun. Om ni vill ha mer information om vårat 
företag så besök våran hemsida och gå in under 
fliken Press/Bransch. 

Vemdalens Turistbyrå/Destination Vemdalen  
Centrumgatan 1, 840 92 VEMDALEN  
Phone: +46(0)684-302 70 Fax: +46(0)684-303 30  
info@destinationvemdalen.nu 
www.destinationvemdalen.nu  

 

Åre Turistbyrå  
Station Åre, 830 13 ÅRE  
Phone: +46(0)647-177 20 Fax: +46(0)647-177 12  
info@areturistbyra.com www.visitare.se 
www.åre360.com  

Här kommer ett par svar på era frågor från Åre 
Turistbyrå! Vi som driver Åre Turistbyrå heter 
Åreföretagarna i Åre AB. Vi är destinationsbolaget i 
Åre och ägs av ett antal av våra medlemmar.  
Verksamheten är upphandlad av Åre kommun.  
Hör gärna av er om ni hr fler frågor, och lycka till. 
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Jönköpings län  
www.visit-smaland.com  

Aneby turistbyrå  
Storgatan 48, 578 22 ANEBY  
Phone: +46(0)380-462 40 Fax: +46(0)380-461 95  
turistbyran@aneby.se www.aneby.se/turism  

Turistbyrån i Aneby kommun ligger tillsammans 
med kommunens reception och växel och drivs av 
samma personal. Den är alltså helt i kommunal 
regi!  
Lycka till med uppsatsen!  
 

Eksjö Turistbyrå  
Norra Storgatan 29B, 575 80 EKSJÖ  
Phone: +46(0)381-361 70 Fax: +46(0)381-361 79  
turism@eksjo.se www.visiteksjo.se  

Eksjö turistbyrå drivs av Eksjö kommun. 
Organisationstillhörighet: 
Samhällsbyggnadssektorn, avdelningen för kultur 
och turism. 
  
 

Emilkraften  
Verdandigatan 5, 570 30 MARIANNELUND  
Phone: +46(0)496-216 90 Fax: +46(0)496-216 92  
emil.kraften@telia.com www.mariannelund.just.nu  

Vi driver turistbyrå och medborgarkontor i en 
ekonomisk förening - Emilkraften i Mariannelund 
ek för - med fem delägare, Mariannelundsbygdens 
samhällsförening, Mariannelunds köpmän, 
Mariannelunds företagarförening, LRF 
Mariannelunds avd och Eksjö kommun. Alla 
delägare är lika stora delägare. Den offentliga 
servicen inansieras av Eksjö kommun. Därutöver 
driver vi projekt med finansiering från EU-
jordbruksfonden. 

Gislaveds Turistbyrå Tummetott  
Stortorget, 332 80 GISLAVED  
Phone: +46(0)371-815 41 Fax: +46(0)371-811 51  
turism@gislaved.se www.gislaved.se  

Gislaveds kommun driver en turistbyrå helt i egen 
regi. Sedan har kommunen avtal med två stiftelser 
om att driva turistbyråer på sommaren. Då får 
stiftelsen en summa pengar för driften och sedan 
sköter de sig själva. 

Gränna Turistbyrå  
Grenna Kulturgård, 563 22 GRÄNNA  
Phone: +46(0)390-410 10 Fax: +46(0)390-102 75  
info@grenna.se www.grenna.se  

Turistbyrån i Gränna ägs av Jönköpings kommun. Vi 
ingår i organistionen Destination Jönköping som 
drivs av kommunen och näringslivet. Ni kan se mer 
på www.destinationjonkoping.se   
Hoppas det är svar på era frågor!  

Gnosjö Turistbyrå  
Storgatan 8, 335 80 GNOSJÖ  
Phone: +46(0)370-33 10 41 Fax: +46(0)370-33 10 
25  
turism@gnosjo.se www.gnosjo.se  

Turistbyrån i Gnosjö är säsongsöppen och helt 
kommunal.  
 

Habo Turistinformation  
Blå Torget, Jönköpingsv 2 566 24 HABO  
Phone: +46(0)36-442 80 00 Fax: +46(0)36-442 81 
11  
turistinfo@habokommun.se www.habokommun.se  

Habo turistinformation drivs av Habo kommun. 
 

Isabergs Turistbyrå  
Nissastigen, 330 27 HESTRA  
Phone: +46(0)370-33 93 00 Fax: +46(0)370-33 93 
29  
info@isaberg.com www.isaberg.com  

Hej vi är en privat som drivs av  Stiftelsen 
Isabergstoppen 

Jönköpings Turistbyrå  
Resecentrum, 551 89 JÖNKÖPING  
Phone: +46(0)36-10 50 50 Fax: +46(0)36-10 77 68  
turist@jonkoping.se www.jonkoping.se/turism  

Våra tre turistbyråer ägs och drivs av Jönköpings 
kommun. 

Mullsjö Kommun Infocenter  
Järnvägsgatan 29, 565 32 MULLSJÖ  
Phone: +46(0)392-140 00 Fax: +46(0)392-102 49  
turism@mullsjo.se www.friluftsriket.se  

Mullsjö kommun i traditionell form. (ej bolag) 
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Nässjö Turistbyrå  
Resecentrum, 571 80 NÄSSJÖ  
Phone: +46(0)380-51 80 60 Fax: +46(0)380-746 30  
turistbyran@nassjo.se www.hoglandets-turism.se  

Vi är en kommunal turistbyrå och vi ligger under 
avdelningen ”kommunledningskontoret”.  
  
 

Tranås Turistbyrå  
Stationsplan 1, 573 33 TRANÅS  
Phone: +46(0)140-687 90 Fax: +46(0)140-534 11  
tourist.office@tranas.se www.tranas.se  

 

Vetlanda Turistbyrå  
Lasarettsgatan 1 D, 574 32 VETLANDA  
Phone: +46(0)383-974 15 Fax: +46(0)383-970 41  
turistbyran@vetlanda.se www.vetlanda.se  

Vetlanda Turistbyrå är helt och hållet kommunal 
ägt. 
  
  
 

Vaggeryds Turistbyrå  
Artillerigatan 29, 568 30 SKILLINGARYD  
Phone: +46(0)370-781 50 Fax: +46(0)393-781 55  
turism@vaggeryd.se www.vaggeryd.se  

I Vaggeryds kommun drivs turistbyrån genom 
kommunledningskontoret och blir då i 
förvaltningsform. Den är lokaliserad i 
designföretaget Bengt&Lottas försäljningslokaler i 
Skillingaryd och för detta tecknar vi avtal med 
företaget. Våra turistvärdinnor säljer också 
företagets produkter mot en avtalad provision som 
tillfaller turistverksamheten. 

Visingsö Turistbyrå  
Hamnen, 560 34 VISINGSÖ  
Phone: +46(0)390-401 93 Fax: +46(0)390-401 93  
info@visingso.se www.visingso.net  

 

Värnamo Turism  
Storgatan 50, 331 31 VÄRNAMO  
Phone: +46(0)370-188 99 Fax: +46(0)370-157 11  
info@visit-varnamo.com www.visit-varnamo.com  

Vi är en ekonomisk förening som driver 
turistbyrån. Kommunen är medlem och har liksom 
övriga medlemmar 1 röst när det gäller beslut som 
tas i föreningen. 

 

Kalmar län  
www.smaland-oland.se  

Borgholms Turist/Resecentrum  
Sandgatan 25, 387 31 BORGHOLM  
Phone: +46(0)485-56 06 00 Fax: +46(0)485-890 10  
info@olandsturist.se www.olandsturist.se  

 

Emmaboda Turistbyrå  
Stationshuset, 361 30 EMMABODA  
Phone: +46(0)471-24 90 47 Fax: +46(0)471-102 20  
turism@emmaboda.se www.emmaboda.se  

Vi driver vår turistbyrå i uppdrag av 
kommunen,resten av vår verksamhet är en 
resebyrå och den drivs privat( enskild firma). 
 

Hultsfreds Turistbyrå  
Stora Torget, 577 26 HULTSFRED  
Phone: +46(0)495-24 05 05 Fax: +46(0)495-24 09 
02  
turism@hultsfred.se www.hultsfred.se  

Hultsfreds Turistbyrå drivs till 100% i kommunal 
regi. 
  
 

Högsby Turistbyrå  
Storgatan 17, 579 80 HÖGSBY  
Phone: +46(0)491-291 64 Fax: +46(0)491-292 95  
turism@hogsby.se www.hogsby.se  

Vår turistbyrå drivs i kommunal verksamhet inget 
bolag. 
 

Kalmar Turistbyrå  
Ölandskajen 9, 392 31 KALMAR  
Phone: +46(0)480-41 77 00 Fax: +46(0)480-41 77 
20  
info@turistbyra.kalmar.se www.kalmar.se/turism  

Svar på era frågor från Kalmar 
Turistbyrån drivs av Destination Kalmar AB som 
är ett kommunalt aktiebolag. 
Kommunen äger 100%. 
  
  

Mönsterås Turistbyrå  
Hamngatan/Södra kajen, 383 22 MÖNSTERÅS  
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Phone: +46(0)499-178 00 Fax: +46(0)499-179 11 
kommun@monsteras.se www.monsteras.se  
Nybro Turistbyrå  
Dunderbergsgatan 2, 382 80 NYBRO  
Phone: +46(0)481-450 85 Fax: +46(0)481-457 00  
turism@nybro.se www.nybro.se  

Nybro turistbyrå är 100% kommunal 
 

Oskarshamns Turistbyrå  
Hantverksgatan 18, 572 33 OSKARSHAMN  
Phone: +46(0)491-881 88 Fax: +46(0)491-881 94  
turism@oskarshamn.se www.oskarshamn.se/turist  

 

Träffpunkt Öland Färjestaden  
Turistvägen 1, 386 21 FÄRJESTADEN  
Phone: +46(0)485-56 06 00 Fax: +46(0)485-56 06 
05  
info@olandsturist.se www.olandsturist.se  

Som svar på din fråga:   
Ölands turistbyrå ägs av 15 privata ägare + 
Borgholm och Mörbylånga kommun. De privata 
ägarna äger 91 % och kommunerna 9%  
Styrelsen består av 6 personer + VD ,varav 1 
representerar de 2 Ölands kommunerna.  De 
beslutar vad som ska göras och VD tillsammans 
med personal verkställer besluten.  Turistbyrån är 
ett aktie bolag, Ötab.   

Turistbyrån Torsås  
Kungsvägen 41, 385 40 BERGKVARA  
Phone: +46(0)486-331 30 Fax: +46(0)486-331 05  
turistbyran@torsas.se www.torsas.se/turism  

Hej, Turistbyrån Torsås tillhör den kommunala 
förvaltningen. 

Vimmerby Turistbyrå  
Rådhuset 1, 598 37 VIMMERBY  
Phone: +46(0)492-310 10 Fax: +46(0)492-130 65  
turistbyra@vimmerby.se 
www.vimmerbyturistbyra.se  

Vimmerby Turistbyrå drivs som ett aktiebolag.  
Vimmerby Kommun äger 30% av aktierna. 
Med vänlig hälsning 
 

Virserums Turistbyrå  
Dacke stop, 570 80 VIRSERUM  
Phone: +46(0)495-307 85 Fax: +46(0)495-315 04  
info@dackestop.com www.dackestop.com  

 

Västerviks Turistbyrå  
Strömsholmen, 593 30 VÄSTERVIK  
Phone: +46(0)490-25 40 40 Fax: +46(0)490-25 40 
45  
turistbyran@vastervik.se www.vastervik.com  

Västerviks Turistbyrå är en helägd kommunal 
turistbyrå. Västervik har en Turistchef som heter 
Stina Porsgaard som ansvarar för bland annat 
Strategier, utveckling, destinationsfrågor och 
övergripande frågor för besöksnäringen i 
Västervik. Sedan har Vi en Turistbyråansvarig, 
Jakob Franzén som ansvarar för den operativa 
turistbyråverksamheten.Toalt antal fast anställda 
(helår) är vi 4 st som jobbar 100% med turism, 
inkl. turistchefen.Turistchefen, Turistbyråansvarig, 
turistkommunikatör och en turistbyrpassistent. 
Utöver detta hat vi även en tjej som jobbar 50% 
med turistrelaterade projekt och 50% 
inflyttarservice. 

 

Kronobergs län  
www.visit-smaland.com  

Alvesta Turistbyrå  
Folkets Hus, Allbogatan 17, 1 342 80 ALVESTA  
Phone: +46(0)472-152 55 Fax: +46(0)472-150 09  
turistbyra@alvesta.se www.alvesta.se  

Alvesta turistbyrå är en kommunalturistbyrå och 
är helt finansierad via 
Alvesta kommun. 
 

Huseby Turistbyrå  
Huseby Bruk, Gamla Smedjan, 340 32 GRIMSLÖV  
Phone: +46(0)470-75 20 97 Fax:  
info@husebybruk.se www.husebybruk.se  
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Kosta Turistbyrå  
Kosta Glasbruk, 360 52 KOSTA  
Phone: +46(0)478-507 05 Fax:  
turism@kommun.lessebo.se www.lessebo.se  

Vi har två turistbyråer som kommunen driver och 
äger en i Kosta och en i Strömbergshyttan. 
De är båda säsongsöppna i Kosta har vi öppet 10 
veckor och i Strömbergshyttan 4 veckor. 

Laganland Turistbyrå  
E4, Lagan 340 14 LAGAN  
Phone: +46(0)372-308 80 Fax: +46(0)372-300 36  
info@laganland.se www.laganland.se  

 

Ljungby kommun Turistbyrå  
Stora Torget 6 341 83 LJUNGBY  
Phone: +46(0)372-78 92 20 Fax: +46(0)372-78 91 
19  
turistbyran@ljungby.se www.ljungby.se  

 
Vi är kommunala till 100 %.  
  
 

Markaryds Turistbyrå  
Kulturhuset, Kungsg 1, 285 22 MARKARYD  
Phone: +46(0)433-720 34, -06 Fax: +46(0)433-722 
13  
turism@markaryd.se www.markaryd.se  

 

Strömsnäs-Traryd turistbyrå  
Trarydsallén 3, Tovhult 287 72 TRARYD  
Phone: +46(0)433-214 33/+46(0)433-620 33 Fax:  
turism@markaryd.se www.markaryd.se  

 

Södra Sverige Turist Service HB  
Södra Vägen 12, 360 13 URSHULT  
Phone: +46(0)477-208 75  
info@smaland-check-in.se www.smaland-check-
in.se  

 

Tingsryds Turistbyrå  
Biblioteket, 362 22 TINGSRYD  
Phone: +46(0)477-441 64, -65 Fax: +46(0)477-311 
37  
turism@tingsryd.se www.tingsryd.se  

Det var lätt besvarat för vår kommun. 
Vi har en helt kommunal turistbyrå som är öppen 
året om. Några andra planer finns inte i dagsläget - 
så vitt jag känner till. I kommunen finns också en 
mindre privat turistinformation/stugförmedling. 

Växjö Turistbyrå  
Residenset, Stortorget, 351 03 VÄXJÖ  
Phone: +46(0)470-414 10 Fax: +46(0)470-79 69 
75  
turistbyran@kommun.vaxjo.se 
www.turism.vaxjo.se  

Växjö & Co är ett aktiebolag med besöksindustrins 
näringsliv samt Växjö och Alvesta kommuner som 
delägare och finansiärer. Bolaget startade hösten 
2007 med syfte att marknadsföra Växjöregionen 
som destination för konferenser, kongresser och 
evenemang. Sedan den 1 januari 2010 ansvarar 
även Växjö & Co för Växjö Turistbyrå. 
Växjö & Co har en styrelse med fem ledamöter inkl 
ordförande, alla representanter för delägarna. 
Verksamheten drivs av Peter Knutsson (VD) och 
Maria Lexert.  

Älmhults turistbyrå  
Stortorget 1, 343 23 ÄLMHULT  
Phone: +46(0)476-551 52 Fax: +46(0)476-552 00  
turist@almhult.se www.almhult.se  

Älmhults turistbyrå drivs helt som en kommunal 
verksamhet.  
 

 

Norrbottens län  
www.swedishlapland.com  

Arjeplogs Turistbyrå  
Torget/Silvermuseet, 930 90 ARJEPLOG  
Phone: +46(0)961-145 20 Fax: +46(0)961-145 19  
turist@arjeplog.se www.silvermuseet.arjeplog.se  

Här i Arjeplog bedrivs turistbyrån på det lokala 
museet, Silvermuseet. Kommunen är ansvarig för 
turistbyrån men har delegerat ut driften och ansvar 
till Silvermuseet. Silvermuseet är en stiftelse som 
turistbyrån till viss del hamnar under.  
Hör av dig igen om du vill veta mer om 
organisationen. 
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Arvidsjaurs Turistbyrå  
Östra Skolgatan 18 c, 933 31 ARVIDSJAUR  
Phone: +46(0)960-175 00 Fax: +46(0)960-136 87  
arvidsjaurlappland@arvidsjaur.se 
www.polcirkeln.nu  

Arvidsjaurs turistbyrå är kommunal. Tidigare var det 
en ekonomisk förening.  
Hälften av våra personalkostnader och det mesta av 
marknadsföringen finansieras för närvarande av ett 
EU-projekt, "Polcirkeln". 

Bodens Turistbyrå  
Färgargatan 12, 961 64 BODEN  
Phone: +46(0)921-624 10 Fax: +46(0)921-138 97  
info@upplevboden.nu www.upplevboden.nu  

Turistbyrån i Boden drivs av en ekonomisk förening 
som heter Boden Turism. Kommunen (kultur & 
fritidsförv.) är medlemmar i vår förening och ger 
bidrag till föreningen för att dem driver turistbyrån.  
Hör gärna av er igen om ni har fler funderingar. 

Gammelstads Turistbyrå  
Visitor Centre, Kyrktorget 1, 954 33 
GAMMELSTAD  
Phone: +46(0)920-45 70 10 Fax: +46(0)920-45 
51 12  
worldheritage.gammelstad@lulea.se 
www.lulea.se/gammelstad  

Turistbyrån som finns i världsarvet Gammelstads 
kyrkstad är helt kommunalägd. Den sorterar under 
Kulturförvaltningen i Luleå kommun och är en del av 
Visitor Centre, dvs världsarvskontoret i Gammelstad.   
Visitor Centre samordnar arbetet kring världsarvet 
där en rad olika aktörer och organisationer har 
verksamhet, t ex Nederluleå församling, Nederluleå 
hembygdsförening, Kyrkyns intresseförening, 
Kyrkstuguägarföreningen samt flera privata 
näringsidkare. De senare träffar vi bl a i en 
arbetsgrupp för Gammelstad som Visit Luleå (Luleås 
turistorganisation) håller i och där vi även är 
medlemmar.  

Gällivare Turistbyrå  
Storgatan 16, 982 22 GÄLLIVARE  
Phone: +46(0)970-166 60 Fax: +46(0)970-166 69  
info@gellivarelapland.se www.gellivarelapland.se  

Turistbyrån drivs av en ekonomisk förening, Visit 
Gellivare Lapland.  
Måste kolla upp hur det ser ut med kommunal 
inblandning, återkommer om det. 

Haparanda-Tornio Turistbyrå  
Green Line, Torneå, 953 85 HAPARANDA  
Phone: +46(0)922-120 10 Fax: +46(0)922-120 19  
tourist@haparandatornio.com 
www.haparandatornio.com  

HaparandaTornio turistbyrå är gemensam för bägge 
städerna. Den svenska delen drivs av Haparanda 
Stad, och den finska av ett bolag, Team Botnia, som 
ägs av Tornio kommun och näringslivet 50/50. 
Ganska speciell konstruktion. 

Jokkmokks Turistbyrå  
Stortorget 4, 962 23 JOKKMOKK  
Phone: +46(0)971-222 50 Fax: +46(0)971-222 59  
turist@jokkmokk.se www.turism.jokkmokk.se  

Vi är kommunal Turistbyrå och kommunen äger hela 
delen. 

Jävre Turistbyrå  
Jävrevägen 186, 944 94 JÄVREBYN  
Phone: +46(0)911-38 440 Fax: +46(0)911-38 442  
javre.turistbyra@pitea.se www.pitea.se  

 

Kalix Turistbyrå  
Galleria Kalix, Strandgatan 10, 952 81 KALIX  
Phone: +46(0)923-129 79 Fax: +46(0)923-129 79  
turistinfo@kalix.se www.kalix.se  

Turistbyrån ägs 100 % kommunalt. Under 9 månader 
av året läggs dock den ut på entreprenad, och 3 
månader driver vi den med egen personal. 
 

Kiruna Lappland Turistbyrå  
Lars Janssonsg 17, Folkets Hus 981 31 KIRUNA  
Phone: +46(0)980-188 80 Fax: +46(0)980-182 86  
info@lappland.se www.lappland.se  

Vårt företag heter egentligen Kiruna Lappland 
ekonomisk förening och turistbyrån drivs alltså i 
form av en ekonomisk förening och verksamheten är 
privat. Eftersom vi är en ekonomisk förening ägs vi 
av våra medlemmar och kommunen är en av ca 130 
medlemmar. 

Luleå Turistbyrå  
Kulturens hus, Skeppsbrog 17, 971 85 LULEÅ  
Phone: +46(0)920-45 70 00 Fax: +46(0)920-45 
70 01  
turistbyra@lulea.se www.visitlulea.se  

Luleå Turistbyrå är en kommunal turistbyrå som 
ligger under Fritidsförvaltningen 
  
 

Pajala Turistbyrå  
Malmen D, 984 32 PAJALA  
Phone: +46(0)978-100 15 Fax: +46(0)978-714 41  
info@pajalaturism.bd.se www.pajala.se  

Vi är en ideell förening (Pajala Turism & Evenemang) 
som driver Turistbyrån på uppdrag av kommunen. 
Således är den som privat och kommunen äger ingen 
del 
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Piteå Turistbyrå  
Bryggeriet, 941 63 PITEÅ  
Phone: +46(0)911-933 90 Fax: +46(0)911-733 10  
pitea.turistbyra@pitea.se www.pitea.se  

 

Stora Sjöfallets Turistbyrå  
Stora Sjöfallet, 982 99 GÄLLIVARE  
Phone: +46(0)973-400 70 Fax: +46(0)973-400 50  
info@storasjofallet.com www.storasjofallet.com  

Vi är en säsongsöppn turistbyrå - UTAN någon som 
helst ekonomisk ersättning från någon. Vi 
rekommenderar gäster olika fjällanläggningar ( inkl 
vår egen), ger information om fjällväder, leder och de 
mest underliga frågor som folk kan ha. 
 Stora Sjöfallets Fjällanläggning ligger mitt i Stora 
Sjöfallets Nationalpark och i Lapplands världsarv 
Laponia. 

Tornedalens Turistinformation  
Finlandsvägen 1, 957 31 ÖVERTORNEÅ  
Phone: +46(0)927-100 44  
info@arctic-circle.net www.overtornea.se  

Övertorneå kommun har lagt Turistbyrå 
verksamheten på entreprenad och Hotel Tornedalia 
driver verksamheten. På detta sätt kan vi ha bättre 
service och utökade öppet tider. Tex öppet på 
Turistinfo på hotellet till 23.00 varje dag under 
sommartid och telefon bemanning även kvällar och 
helger. Naturligtvis har vi fortfarande nära 
samarbete ang marknadföring mm med Övertorneå 
kommun och deras tjänsteman. Turistbyrån 
samarbetar med de fem närmaste kommuner och är 
med i www.heartoflapland.com ekonomisk förening 
och turistbyrån jobbar i nära samarbete även med 
finska Ylitornio och Pello kommuner   

Älvsbyns Turistbyrå  
Skolgatan 27, 942 31 ÄLVSBYN  
Phone: +46(0)929-108 60 Fax: +46(0)929-130 70  
info@alvsbyturism.se www.alvsbyturism.se  

Vi driver Turistbyrån på entreprenad för Älvsbyns 
kommun via Handelshuset i Älvsbyn AB. 
Verksamheten är privat. 
Kommunen äger ingen del. 

Överkalix Turistbyrå  
Bulandsgatan 4, 956 31 ÖVERKALIX  
Phone: +46(0)926-103 92 Fax: +46(0)926-100 41  
overkalix-turism@overkalix.se www.overkalix.se  

Turistbyrån i Överkalix har tidigare drivits av 
Kommunen, sedan några år tillbaka görs det på 
entreprenad / uthyrning till ett privat AB.Så idag 
utgår en årlig peng av kommunen till det privata 
aktiebolaget som driver turistbyrån. Allt är givetvis 
styrt av avtal om krav, mål,befogenheter, ansvar. 
Samt att vi går under För-Turs mall för hur en 
turistbyrå skall skötas. 

 

Skåne län  
www.skane.com  

Borstahusens Camping  
Campingvägen, 261 61 LANDSKRONA  
Phone: +46(0)418-108 37 Fax: +46(0)418-220 42  
bengt@borstahusenscamping.se 
www.borstahusenscamping.se  

 

Bromölla Bibliotek/Turistbyrå  
Hermansens gata 22, 295 21 BROMÖLLA  
Phone: +46(0)456-82 22 22 Fax: +46(0)456-82 22 
63  
turistbyran@bromolla.se www.bromolla.se  

Turistbyrån är kommunal och ansvarig nämnd är 
kultur o fritidsnämnden. 
 

Båstads Turistbyrå  
Köpmansgatan 1, 269 21 BÅSTAD  
Phone: +46(0)431-750 45 Fax: +46(0)431-700 55  
turistbyran@bastad.com www.bastad.com  

Båstad turism är en ekonomisk förening. 
Kommunen är en av ca 230 medlemsföretag. 
  
 

DegebergaTuristbyrå  
Tingsvägen 21, 297 31 DEGEBERGA  
Phone: +46(0)44-35 00 04, +46(0)44-35 02 62  
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turistinfo@degeberga.nu 
www.kristianstad.se/turism  
Eslövs Turistbyrå  
Stadsbiblioteket, Norreg 9, 241 33 ESLÖV  
Phone: +46(0)413-628 80 Fax: +46(0)413-615 99  
turistbyran@eslov.se www.eslov.se/turism  

Eslövs turitbyrå är kommunal och turismen tillhör 
Kultur och Fritids förvaltningen. 

Falsterbonäsets Turistbyrå  
Östra Hamnplan 2, 236 38 HÖLLVIKEN  
Phone: +46(0)40-42 54 54 Fax: +46(0)40-45 23 85  
turisten@vellinge.se www.vellinge.se  

 
Den drivs helt i kommunal regi. 
  

Helsingborgs Turistbyrå  
Rådhuset, 251 89 HELSINGBORG  
Phone: +46(0)42-10 43 50 Fax: +46(0)42-10 43 55  
turistbyran@helsingborg.se www.helsingborg.se  

Helsingborgs turistbyrå är helt och hållet en 
kommunal verksamhet. 
  
 

Hässleholms Turism  
Vattug 18, 281 80 HÄSSLEHOLM  
Phone: +46(0)451-26 73 00 Fax: +46(0)451-26 73 
09  
turistbyran@hassleholm.se 
www.hassleholm.se/turism  

 
Turistbyrån här i Hässleholm är 100 % en 
kommunal Turistbyrå. 
  
 

Höganäs Turistbyrå  
Centralg 20, 263 82 HÖGANÄS  
Phone: +46(0)42-33 77 74 Fax: +46(0)42-34 99 16  
turistbyran@hoganas.se www.hoganas.se  

 

Hörby Turistbyrå  
Gamla Torg 5, 242 21 HÖRBY  
Phone: +46(0)415-181 80 Fax: +46(0)415-149 30  
turistbyran@horby.se www.horby.se  

Hörby turistbyrå drivs av den ideella föreningen 
Linderödsåsens Turism. Kommunen ger ett bidrag 
på 150 000 per år samt håller med lokal. 

Höörs Turistbyrå  
Järnvägsg. 8, 243 30 HÖÖR  
Phone: +46(0)413-275 75 Fax:  
info@turisthoor.se www.turisthoor.se  

Höörs Turistbyrå är en helårsöppen turistbyrå som 
drivs av en ideell förening -Höörs Turistförening. 
Privatpersoner, företag och föreningar kan bli 
medlemmar i föreningen och får därmed hjälp att 
synas via turistbyrån. Vi har ett kommunalt avtal 
mellan Höörs kommun och Höörs Turistförening 
om hur verksamheten ska bedrivas. Vi har också 
ett kommunalt bidrag till driften av turistbyrån. 
Som ideell förening har vi möjlighet att få 
sponsring eller söka bidrag till vår verksamhet.  

Information Skurup  
Stora Torggatan 4, 274 80 SKURUP  
Phone: +46(0)411-53 60 58 Fax: +46(0)411-53 60 
90  
turist@skurup.se www.skurup.se  

 

Kristianstads Turistbyrå  
Stora Torg, 291 80 KRISTIANSTAD  
Phone: +46(0)44-13 53 35 Fax: +46(0)44-12 08 98  
touristinfo@kristianstad.se 
www.kristianstad.se/turism  

 
Vår turistbyrå, både i Kristianstad och Åhus, drivs 
av kommunen fullt ut.  
  
 

Klippans Turistbyrå  
Storg 46, 264 80 KLIPPAN  
Phone: +46(0)435-282 00 Fax: +46(0)435-184 60  
turism@klippan.se www.klippan.se  

Klippans turistbyrå drivs i kommunal regi med en 
buget för varje verksamhetsår  
 
 

Turistbyrån Landskrona -Ven  
Regeringsgatan 13, 261 36 LANDSKRONA  
Phone: +46(0)418-47 30 00 Fax: +46(0)418-47 30 
02  
tourism@landskrona.se www.landskronaplus.se  

 

Lunds Turistbyrå  
Kyrkogatan 11, 222 22 LUND  

 
Vår turistbyrå är helt kommunal, och drivs som en 
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Phone: +46(0)46-35 50 40 Fax: +46(0)46-12 59 63  
turistbyran@lund.se www.lund.se/turism  

del av kommunkontoret. 
  

Malmö Turism  
Centralstationen, 211 20 MALMÖ  
Phone: +46(0)40-34 12 00 Fax: +46(0)40-34 12 09  
malmo.turism@malmo.se www.malmotown.com  

 

Mossby Turistbyrå  
Mossby 172, 274 53 SKIVARP  
Phone: +46(0)411-53 30 05 Fax: +46(0)411-53 38 
84  
info@mossbykaffestuga.se www.skurup.se  

 

Osby Turistbyrå  
Östra Järnvägsg 3, 283 41 OSBY  
Phone: +46(0)479-165 51 Fax: +46(0)479-150 55  
info@osbyturism.se www.osby.se/turism  

 

Prästasvängen Konferens & Fritid  
Landsvägen 275, 260 13 ST IBB, Ven  
Phone: +46(0)418-724 40 Fax:  
prastasvangen@telia.com www.prastasvangen.se  

Hej, vi är ett privat hotell och konferens på Ven 
som upplåter en del av vår reception till 
broschyrer mm. Vi hjälper alltså turistbyrån i 
Landskrona då de tog bort turistbyrån på Ven (en ö 
mitt i öresund) 

Röstånga Turistbyrå  
Nackarpsdalsvägen 4, 260 24 RÖSTÅNGA  
Phone: +46(0)435-913 53 Fax: +46(0)435-913 53  
turistbyran@svalov.se www.svalov.se  

Turistbyrån i Svalövs kommun (Skåne)  
 Företagsformen är Ekonomisk förening 
 Ingen del arbetar på uppdrag av kommunen. 

Simrishamns Turistbyrå  
Tullhusgatan 2, 272 31 SIMRISHAMN  
Phone: +46(0)414-81 98 00 Fax: +46(0)414-163 
64  
turistbyra@simrishamn.se 
www.simrishamn.se/turism  

Simrishamns turistbyrå är kommunal - och finns 
som en enhet under kommunledningskontoret.  
Hälsningar  
 

Sjöbo Turistbyrå  
Gamla Torg 275 80 SJÖBO  
Phone: +46(0)416-272 01 Fax: +46(0)416-51 10 
36  
tinfo@sjobo.se www.sjobo.se  

 

Skånegårdens Turistinformation  
Skånegårdsv 5, 218 36 BUNKEFLOSTRAND  
Phone: +46(0)40-34 12 00 Fax: +46(0)40-34 12 09  
malmo.turism@malmo.se www.malmotown.com  

 

Smygehuks Turistbyrå  
Smyge Strandväg, 231 78 SMYGEHAMN  
Phone: +46(0)410-240 53, Fax:  
turistsmygehuk@trelleborg.se www.trelleborg.se  

 

Tomelilla Turistbyrå  
Centralgatan 13, 273 80 TOMELILLA  
Phone: +46(0)417-181 10 Fax: +46(0)417-144 00  
turistbyra@tomelilla.se www.tomelilla.se  

 
Vi har en turistbyrå samt en filial till denna. Båda 
ägs och är i regi av kommunen.  
 

Torekovs Turist- och Badförening  
Hamnplan 2, 260 93 TOREKOV  
Phone: +46(0)431-36 31 80 Fax: +46(0)431-36 45 
53  
info@torekov.se www.torekov.se  

 
Turistbyrån i Torekov drivs som en förening.  
  
 

Trelleborgs Turistbyrå  
Kontinentgatan 2, 231 42 TRELLEBORG  
Phone: +46(0)410-73 33 20, -22, -23  
Fax: +46(0)410-450 65 turist@trelleborg.se 
www.trelleborg.se/turism  

 
Trelleborgs Turistbyrå ligger under Trelleborgs 
Kommuns Utvecklings AB som är ett helägt 
kommunalt bolag.  
 

Turistbyrån Johanna Museet  
Sandåkra 6, 274 92 SKURUP  
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Phone: +46(0)411-427 80 Fax: +46(0)411-425 30  
info@johannamuseet.se www.johannamuseet.se  
Tycho Brahe museet  
Landsvägen 182, 260 13 ST IBB  
Phone: +46(0)418-725 30 Fax:  
tychob@landskrona.se www.tychobrahe.com  

 

Ystads Turistbyrå  
S:t Knuts Torg 4, 271 42 YSTAD  
Phone: +46(0)411-57 76 81 Fax: +46(0)411-55 55 
85  
turistinfo@ystad.se www.ystad.se  

Ystads turistbyrå ingår helt i Ystads kommun och 
är alltså en kommunal turistbyrå. 
Vi jobbar utifrån en kommunal budget som utgörs 
av skattemedel. 
 

Visit Österlen  
Lillevångsgatan 6, 272 32 SIMRISHAMN  
Phone: +46(0)414-204 10 Fax: +46(0)414-204 10  
info@visitosterlen.se www.visitosterlen.se  

Visit Österlen är ett privat företag som jag själv 
startade 2005 som enskild firma. Detta är tredje 
året som vi innehar rollen som auktoriserad 
turistbyrå (grönvit i-symbol), och så vitt jag vet är 
Visit Österlen den enda turistbyrån i hela Skåne 
(det lär inte finnas många ens i Sverige) som står 
helt utan kommunalt uppdrag eller kommunal 
inblandning. Sedan förra året ingår Visit Österlen i 
Visit Skåne AB, ett företag som jag också har 
startat. Idag ägs vi delvis av Ystads Resebyrå/Team 
Bornholm AB.  Lycka till med er uppsats – ni får 
gärna skicka mig ett exemplar när den är klar. 

Åhus Turistbyrå  
Järnvägsgatan 7, 296 21 ÅHUS  
Phone: +46(0)44 - 13 47 77 Fax: +46(0)44-24 38 
98  
touristinfo.ahus@kristianstad.se 
www.kristianstad.se/turism  

Vår turistbyrå, både i Kristianstad och Åhus, drivs 
av kommunen fullt ut.  
 

Ängelholms Turistbyrå  
Gamla Rådhuset, Stortorget, 262 32 ÄNGELHOLM  
Phone: +46(0)431-821 30 Fax: +46(0)431-192 07  
info@turist.engelholm.se www.turist.engelholm.se  

 

Östra Göinge Turistbyrå  
Skolgatan 1, 280 60 BROBY  
Phone: +46(0)44-775 60 68 Fax: +46(0)44-775 62 
96  
turistinfo@ostragoinge.se 
www.ostragoinge.se/TURISM  

 

Örkelljunga Turist  
Storg 2, 286 37 ÖRKELLJUNGA  
Phone: +46(0)435-551 58 Fax: +46(0)435-504 77  
turism@orkelljunga.se www.orkelljunga.se  

Det är Östra Göinge kommun som driver och "äger" 
turistbyrån om man nu kan äga en sådan. 
Turistbyrån är helt kommunal. 
  
 

 

Stockholms län  
www.stockholmtown.com  

Arlanda Visitor Center  
Terminal 5 ankomsthallen, 190 45 STOCKHOLM  
Phone: +46(0)8-797 60 00 Fax:  
avc@lfv.se www.lfv.se  

Hemsidan  

Bibliotek Forum Nacka  
Forum Nacka, Värmdöv 191, 131 04 NACKA  
Phone: +46(0)8-718 9625 Fax: +46(0)8-718 80 64  
bibl.forum@nacka.se www.nacka.se  

Vi är helt och fullt en kommunal verksamhet och 
bedriver driver turistbyrå på uppdrag från Kontakt 
Center som även det är kommunal verksamhet i 
Nacka. 

Grisslehamns Turistbyrå  
Albert Engströmmuseet, 760 45 GRISSLEHAMN  

Jag föreslår att ni vänder er till Norrtälje Turistbyra 
med dessa frågor. 
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Phone: +46(0)175-331 02 Fax:  
albert.engstrom@telia.com www.roslagen.se  

 

Möja Turistbyrå  
Brunströms Bod, Berg, 130 43 MÖJA  
Phone: +46(0)8-571 640 53 Fax:  
info@mojaturistinfo.se www.mojaturistinfo.se  

Vi är en ideell förening, Möja Turistförening, som 
står bakom boden. Sedan är vi ca 8 anställda som 
jobbar mer eller mindre i boden under sommaren. 
Detta finansieras dels av bidrag från Värmdö 
Kommun och Skärgårdsstiftelsen, men även av 
intäckterna från vår sovunirdel. Vi brukar ha två 
personer som arbetar tillsammans och 
bidragsdelen täcker ungefär den ena personen, 
mendan den andra måste finansieras av 
försäljning, på ett ungefär. 

Norrtälje Turistbyrå  
Danskes gränd 4-6, 761 28 NORRTÄLJE  
Phone: +46(0)176-719 90 Fax: +46(0)176-106 18  
turism.norrtalje@roslagen.se www.roslagen.se  

Ni skriver till just när vi har gått ut i en 
upphandling och 
den ska vara klart i början av juni. Till dess är vi 
100% kommunala. 

Nynäshamns turistbyrå  
Fiskargränd, Fiskehamnen, 149 81 NYNÄSHAMN  
Phone: +46(0)8-520 737 00 Fax: +46(0)8-520 122 
22  
info@nynashamn.se www.visitnynashamn.se  

 
Vi på Nynäshamns turistbyrå är kommunalt ägda 
till 100%. 
 
 

Ornö Turistbyrå  
Kyrkviken, 130 55 ORNÖ  
Phone: +46(0)8-501 563 05 Fax: +46(0)8-501 566 
39  
info@orno.se www.orno.se  

Jag driver turistbyrån i egen regi med ett 
verksamhetsbidrag fån haninge kommun. Jag har 
enskild firma och kommunen äger ingenting alls av 
själva verksamheten. Jag förbinder mig däremot att 
göra reklam för Haninge kommun och delta på 
mässor och andra evenemang. 

Sigtuna Turism  
Stora Gatan 33, 193 23 SIGTUNA  
Phone: +46(0)8-594 806 50 Fax: +46(0)8-594 806 
59  
info@sigtunaturism.se www.sigtunaturism.se  

Kommunen och näringslivet 

Stockholm Tourist Centre  
Sverigehuset, Hamng 27, Entré Kungsträdgården,  
103 25 STOCKHOLM  
Phone: +46(0)8-508 28 508 Fax: +46(0)8-508 28 
509  
info@svb.stockholm.se www.stockholmtown.com  

AB 

Södertälje Turistbyrå/Träffpunkt Tälje  
Järnagatan 11, 151 32 SÖDERTÄLJE  
Phone: +46(0)8-503 803 70 Fax:  
info@sodertalje.nu www.sodertalje.nu  

 

Turistbyrån i Frihamnen  
Magasin 9, Frihamnsgatan 66, 115 56 STOCKHOLM  
Phone: +46(0)8-667 65 90 Fax:  
info@svb.stockholm.se www.stockholmtown.com  

Hemsidan/ har ingen egen hemsida 

Turistbyrån i Masthamnen  
Stadsgården, Kajplats 167, 116 45 STOCKHOLM  
Phone: +46(0)8-694 74 15 Fax:  
info@svb.stockholm.se www.stockholmtown.com  

Hemsidan/ har ingen hemsida 

Turistinformation Värmdö  
Porslinsmuseet, Odelbergs väg 5 B, 134 40 
GUSTAVSBERG  
Phone: +46(0)8-570 346 09 Fax: +46(0)8-570 367 
08  
turist@varmdo.se www.varmdo.se/turist  

Turistinformation Värmdö 
Ligger i Gustavsbergs Porslinsmuseums lokaler 
Personalen på museet är anstälda av kommunen, 
som också driver turistínformationen 
  
  

Upplands-Bro Kommun  
Furuhällsplan 1, 196 81 KUNGSÄNGEN  
Phone: +46(0)8-581 692 41 Fax: +46(0)8-581 692 

Kommunal  
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40  
turism@upplands-bro.se www.upplands-bro.se  
Utö Turistbyrå  
Gruvbryggan, 130 56 UTÖ  
Phone: +46(0)8-50157410 Fax: +46(0)8-501 574 
20  
info@utoturistbyra.se www.uto.nu  

Jag driver turistbyrån som ett aktiebolag. min 
verksamhet är privat och kommunen äger ingen 
del av turistbyrån. däremot får jag ett 
verksamhetsbidrag av Haninge kommun varje år. 

Vaxholms turistbyrå  
Torget, 185 83 VAXHOLM  
Phone: +46(0)8-541 314 80 Fax:  
turistbyran@vaxholm.se www.vaxholm.se  

Det är en kommunal turistbyrå som vi har i 
Vaxholm. 
Däremot har vi 4 roslagskommuner Vaxholm, 
Österåker, Norrtälje och Östhammar ett med avtal 
reglerat samarbete. Gemensam marknadsföring, 
gemensam webb www.roslagen.se, deltar 
gemensamt i flera mässor per år, gemensam 
Broschyr: Roslagen en stund för dig själv 

Österåkers Turistbyrå  
Storängstorget 8, 184 86 ÅKERSBERGA  
Phone: +46(0)8-540 815 10 Fax: +46(0)8-540 810 
20  
turism.osteraker@roslagen.se www.roslagen.se  

Österåkers turistbyrå lyder under kommunens 
näringslivsenhet och drivs alltså kommunalt. Den 
är endast öppen juni-augusti. Övriga delar av året 
kan man självklart få svar via telefon eller e-post. 

 

Södermanlands län  
www.sormland.se/turism  

Eskilstuna Turistbyrå  
Rothoffsvillan, Tullgatan 4, 631 86 ESKILSTUNA  
Phone: +46(0)16-710 70 00 Fax: +46(0)16-14 95 
00  
info@turism.eskilstuna.se www.eskilstuna.nu  

Eskilstunas turistbyrå drivs av Eskilstuna 
Marknadsföring AB som ägs av Eskilstuna kommun 
till 40% och av näringslivet till 60% (ca 150 företag 
i och omkring Eskilstuna) 

Flens Turistbyrå  
Södra Järnvägsgatan, 642 81 FLEN  
Phone: +46(0)157-190 00 Fax: +46(0)157-190 50  
turism@flen.se www.flen.se  

Flens kommun har 3 helt kommunäga och drivna 
turistbyråer. En är öppen året om, och två är öppna 
från mitten av juni till augusti ut. 
 

Katrineholms Turistbyrå /KFV Marknadsföring  
Stortorget 2, 641 30 KATRINEHOLM  
Phone: +46(0)150-44 41 40 Fax: +46(0)150-506 
55  
info@kfvmarknadsforing.se 
www.kfvmarknadsforing.se  

 

Malmköpings Turistbyrå  
Hembygdsgården, 642 81 FLEN  
Phone: +46(0)157-194 44 Fax: +46(0)157-190 50  
turism@flen.se www.flen.se  

 

Mariefreds Turistbyrå  
Rådhuset, 647 30 MARIEFRED  
Phone: +46(0)159- 297 90, 296 99 Fax: 
+46(0)159-297 95  
turism@strangnas.se www.strangnas.se  

 

Nyköpings Turistbyrå  
Rådhuset, Stora Torget, 611 83 NYKÖPING  
Phone: +46(0)155-24 82 00 Fax:  
turism@nykoping.se www.nykopingsguiden.se  

Nyköpings turistbyrå och Skavsta turistbyrå är 
bägge kommunägda turistbyråer till 100 % och är 
en del av kommunikationsavdelningen inom 
kommunen.  

Oxelösunds Turistbyrå Koordinaten  
Järntorget 7-9, 613 81 OXELÖSUND  
Phone: +46(0)155-383 50 Fax: +46(0)155-383 53  
turism@oxelosund.se www.visitoxelosund.se  

Vår turistbyrån är 100% kommunägd. 
 
 

Skavsta Turistbyrå  
Stockholm-Skavsta Flygplats, 611 92 NYKÖPING  

Nyköpings turistbyrå och Skavsta turistbyrå är 
bägge kommunägda turistbyråer till 100 % och är 
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Phone: +46(0)155-24 87 27  
skavstatourism@nykoping.se 
www.nykopingsguiden.se  

en del av kommunikationsavdelningen inom 
kommunen.  
 

Strängnäs Turistbyrå  
Storgatan 38, 645 80 STRÄNGNÄS  
Phone: +46(0)152-296 99, 296 94 Fax:  
turism@strangnas.se www.strangnas.se  

 

Trosa Turism & Marknadsföring  
Rådstugan, Torget, 619 30 TROSA  
Phone: +46(0)156-522 22 Fax: +46(0)156-522 23  
turism@trosa.com www.trosa.com  

Trosa Turism & Marknadsföring AB är ett 
aktiebolag, som synes. Vi är entreprenör efter 
upphandling med Trosa kommun. Verksamheten 
är privat. Kommunen äger ingen del i Trosa 
Turism. Hoppas det räcker som svar annars får ni 
återkomma. Trevlig helg! 

Turistbyrån Hälleforsnäs Bruk  
Gjutmästarbacken 1, 640 30 HÄLLEFORSNÄS  
Phone: +46(0)157-195 88 Fax: +46(0)157-190 50  
turism@flen.se www.flen.se  

 

Vingåkers Turistbyrå  
Vingåkers Bibliotek (1juni-31 augusti även 
Säftaholms slott), 643 80 VINGÅKER  
Phone: +46(0)151-191 86 Fax: +46(0)151-191 95  
turism@vingaker.se www.vingaker.se  

Vingåkers Turistbyrå är helt kommunal. Den drivs i 
kultur- och fritidsförvaltningens regi.  
  
 

 

Uppsala län  
www.uppland.nu  

Enköpings Turistinformation  
Kungsg. 42, 745 31 ENKÖPING  
Phone: +46(0)171-62 50 40 Fax:  
turism@enkoping.se www.enkoping.se  

Enköpings Turistbyrå är kommunal, kommunen 
äger den. 
 

Uppsala Turistinformation  
Fyristorg 8, 753 10 UPPSALA  
Phone: +46(0)18-727 48 00 Fax: +46(0)18-12 43 
20  
info@uppsalatourism.se www.uppsala.to  

Turistbyrån i Uppsala drivs och ingår i bolaget 
Uppsala Tourism AB (under namnändring till 
Destination Uppsala AB). Bolaget är juridiskt ett 
kommunalt bolag då kommunen innehar 51 % av 
aktierna. 

Öregrunds Turistbyrå  
Hamnområdet, 740 71 ÖREGRUND  
Phone: +46(0)173-305 55 Fax:  
turism.oregrund@roslagen.se www.roslagen.se  

 
Öregrund liksom Östhammars turistbyrå kommer 
att drivas av Visit Östhammar 
AB. Kommunen äger idagsläget 30% av bolaget. 

Österbybruks Turistbyrå  
Ånghammaren, 748 21 ÖSTERBYBRUK  
Phone: +46(0)295-214 92 Fax: +46(0)295-211 90  
osterbybruk@telia.com www.osthammar.se  

 

Östhammars Turistbyrå  
Rådhustorget 1, 742 31 ÖSTHAMMAR  
Phone: +46(0)173-860 00 Fax:  
turism.osthammar@roslagen.se www.roslagen.se  

Turistbyråerna kommer att drivas av Visit 
Östhammar AB som är ett privat bolag. Kommunen 
äger i dagsläget 30 % av aktierna. 

 

 
Värmlands län 
www.varmland.org 
 
Arvika Turistbyrå  
Storgatan 22, 671 31 ARVIKA  
Phone: +46(0)570-817 90 Fax: +46(0)570-817 20  
turist@arvika.se www.arvika.se 

Turistbyrå är helt kommunal. 

Eurotax ReseService  Eurotax Payback AB är ett aktiebolag och helt 
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Gränsen E18, Hån, 670 10 TÖCKSFORS  
Phone: +46(0)573-291 30 Fax: +46(0)573-213 59  
eurotax.payback@telia.com www.eurotax.se 

privatägd.  
marie@eurotax.se 
 

Filipstads Turistbyrå  
Stora Torget 3 D, 682 27 FILIPSTAD  
Phone: +46(0)590-613 54 Fax: +46(0)590-613 71  
turism@filipstad.se www.filipstad.se/turism   

Vi är en 100% -ig kommunal turistbyrå 

Forshaga turistbyrå  
Industrileden 2, 667 22 FORSHAGA  
Phone: +46(0)54-17 20 75 Fax: +46(0)54-87 34 61  
tourism@forshaga.se www.forshaga.se  
 

Vår turistbyrå består främst av 
informationsverksamhet och ansvaret ligger (via 
turismchef) direkt under kommunstyrelsen i 
Forshaga kommun. Verksamheten bedrivs således 
kommunalt. 

Grums Turistbyrå  
Sveagatan 77, 664 80 GRUMS  
Phone: +46(0)555-420 67 Fax: +46(0)555-420 30  
turism@grums.se www.grums.se 

Kommunen driver Grums turistbyrå. 

Hagfors - Ekshärads Turistinformation  
Postgränd 2, 683 30 HAGFORS  
Phone: +46(0)563-187 50 Fax: +46 (0)563-187 08  
turist@hagfors.se www.hagfors.se 

I Hagfors kommun drivs turistbyråverksamheten i 
Uvåns Näringslivscenter AB som ägs av Stiftelsen 
Uvån, stiftelsen äger sig själv. Kommunen köper 
tjänster av Uvåns Näringslivscenter AB. Bolaget 
räknas som privat då det ägs av en stiftelse. 
Turistbyrån drivs dock under varumärket Hagfors 
kommun 

Karlstads-Hammarö Turistbyrå  
Bibliotekshuset, V. Torggatan 26, 651 84 
KARLSTAD  
Phone: +46(0)54-29 84 00 Fax: +46(0)54-29 84 10  
tourist@karlstad.se www.karlstad.se 

Hej!  
Karlstads- Hammarö turistbyrå är kommunal. 
Turistbyrån tillhör turismverksamheten som är en 
del av kultur- och fritidsförvaltningen.  
 

Kils Turistbyrå  
Kommuncentrum, 665 23 KIL  
Phone: +46(0)554-191 90 Fax: +46(0)554-142 50  
turist@kil.se www.kil.se 

TURISTBYRÅN DRIVS HELT I KOMMUNAL REGI  

Kristinehamns Turistbyrå  
S. Torget 3, 681 84 KRISTINEHAMN  
Phone: +46(0)550-881 87 Fax: +46(0)550-188 45  
turist@kristinehamn.se www.kristinehamn.se 

Kristinehamns turistbyrå är en kommunal 
verksamhet. Till 100% i 
dagsläget. Vi har funderingar på att privatisera i 
framtiden men det är inget klart. 

Morokulien Infocenter  
Gränsen, Fredsmonumentet, 673 93 MOROKULIEN  
Phone: +46(0)571-233 70 Fax: +46(0)571-233 60  
moro@eda.se www.morokulieninfocenter.com 

Morokulien Infocenter ligger mitt på riskgränsen i 
Morokulien vid väg 61/rv 2 som går mellan 
Karlstad och mot Oslo. Det är en risktäckande 
turistbyrå för både Sverige och Norge, men den 
drivs enbart av den lilla kommunen Eda som ligger 
i Västra Värmland. Turistbyrån ligger under 
kommunstyrelsen och Kultur- och Fritidsnämnden. 
Vi har tidigare varit kommunalägt aktiebolag, men 
gått tillbaka i kommunal regi. 

Munkfors-Ransäter Turistbyrå  
Tallåsvägen 12, 684 21 MUNKFORS  
Phone: +46(0)563-54 10 81 Fax: +46(0)563-54 10 
82  
tourist@munkfors.se www.munkfors.se 

Vi är en kommunalt driven turistbyrå 

Sunne Turism  
Kolsnäsvägen 4, 686 80 SUNNE  
Phone: +46(0)565-167 70 Fax: +46(0)565-167 85  
turist@sunne.se www.sunne.info 

Aktiebolag, Verksamheten är kommunal. 
Kommunen äger 100% 
 

Svanskog Turistbyrå  
Järnbruksgatan 23, 662 50 SVANSKOG  
Phone: +46(0)532-305 81  

Svanskog turistbyrå är en del av verksamheten 
inom Svanskog värdshus, som drivs i bolagsform. 
Bolagat ägs till 100% av mig. Således, 
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upplev@svanskogturism.se 
www.svanskogturism.se 
 

 

 

 

turistbyråverksamheten är helt privat och Säffle 
kommun har inget ägande i den. Säffle kommun 
driver Säffle turistbyrå. Tips: Kontakta FÖRTUR, 
Linda Yhr, Sverige behöver ytterligare ett stort 
antal privata turistbyråer (grön/vit skylt) som kan 
detaljer kring de lokala områdena. 

Sysslebäck Turistbyrå  
Badhusgatan 1, 680 60 SYSSLEBÄCK  
Phone: +46(0)560-166 50 Fax: +46(0)560-166 51  
turist.syssleback@torsby.se www.torsby.se 

 

Säffle Turistbyrå  
Brovillan, 661 80 SÄFFLE  
Phone: +46(0)533-68 10 10 Fax: +46(0)533-416 
89  
tourist@saffle.se www.saffle.se www.visitsaffle.se 

Kommunen har 100 % och drivs ej som bolag 

Torsby Turistbyrå  
Torsby InfoCenter, 685 80 TORSBY  
Phone: +46(0)560-105 50 Fax: +46(0)560-105 00  
turist@torsby.se www.torsby.se 

Torsby Turistbyrå drivs helt i kommunal regi. 

Årjängs Turistbyrå  
Storgatan 64, 672 29 ÅRJÄNG  
Phone: +46(0)573-141 36 Fax: +46(0)573-141 35  
turist@arjang.se www.arjang.se/turism 

Årjängs Turistbyrå är helt och hållet kommunal.  

 
 

Västerbottens län 
www.vasterbotten.net 

Ammarnäs Turistbyrå  
Ammarnäsgården, 920 75 AMMARNÄS  
Phone: +46(0)952-600 00 Fax: +46(0)952-600 00  
info@ammarnas.com www.ammarnas.com 

 

Byske Havsbad Turistinformation  
Bäckgatan 40, 930 47 BYSKE  
Phone: +46(0)912-612 90 Fax: +46(0)912-615 26  
byskehavsbad@skelleftea.se 
www.byskehavsbad.com 

 

Dorotea Turistbyrå  
Storgatan 42, 917 81 DOROTEA  
Phone: +46(0)942-140 63 Fax: +46(0)942-141 81  
tourist@dorotea.se www.sodralappland.se 

Vår turistbyrå drivs i kommunal regi, alltså står 
kommunen som hel ägare. 

Hemavan TärnabyTuristbyrå  
V. Strandvägen 1, 920 64 TÄRNABY  
Phone: +46(0)954-104 50 Fax:  
info@hemavantarnaby.se 
www.hemavantarnaby.se 

 

Lycksele Turistbyrå  
Bångvägen 13, 921 32 LYCKSELE  
Phone: +46(0)950-169 90 Fax: +46(0)950-147 60  
turist@lycksele.se www.visitlycksele.se 

 

Malå Turistbyrå  
Storgatan 13, 930 70 MALÅ  
Phone: +46(0)953-142 91 Fax: +46(0)953-142 98  

Måla Turistbyrå drivs och ägs till 100 % av Måla 
kommun. 
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turism@mala.se www.mala.se 
Nordmalings Turistbyrå  
Nygatan 17, 914 21 NORDMALING  
Phone: +46(0)930-140 52 Fax: +46(0)930-102 50  
turism@nordmaling.se www.visitumea.se 

 

Norsjö Turistbyrå  
Nygatan 32, 935 31 NORSJÖ  
Phone: +46(0)918-142 00 Fax: +46(0)918-330 80  
norsjoturism@goldoflapland.com www.norsjo.se 

 

Skellefteå Turistbyrå  
Trädgårdsgatan 7, 931 39 SKELLEFTEÅ  
Phone: +46(0)910-45 25 00 Fax: +46(0)910-45 25 
19  
turistbyra@destinationskelleftea.se 
www.destinationskelleftea.se 

Skellefteå Turistbyrå drivs av ett aktiebolag. 
Destination Skellefteå AB, som är 15 % 
kommunägt.  

Umeå Turistbyrå  
Renmarkstorget 15, 903 26 UMEÅ  
Phone: +46(0)90-16 16 16 Fax: +46(0)90-12 82 70  
info@visitumea.se www.visitumea.se 

Umeå Turistbyrå är en intraprenad och ägs av 
Umeå kommun. En intraprenad är en självständig 
företagsliknande enhet som på uppdrag av 
kommunen utför verksamheten inom ramen för 
den kommunala förvaltningsorganisationen. 
Intraprenad är inte en självständig enhet i juridisk 
mening. Det innebär att ansvaret för ekonomi, 
personal mm ytterst är kommunens.Intraprenaden 
ges dock ökat ansvar och ökade befogenheter i 
förhållande till förvaltningsverksamheten och 
möjlighet till ett långsiktigt arbetssätt då 
uppdraget tecknas i en tydlig, flerårig 
överenskommelse med förvaltningsledningen. 

Vilhelmina Turistbyrå  
Storgatan 9, 912 33 VILHELMINA  
Phone: +46(0)940-152 70 Fax: +46(0)940-102 02  
tuby@vilhelmina.se www.vilhelmina.se 

Turistbyrån drivs helt i kommunalregi 

Vindelälvens Turistbyrå  
Stationsgatan 19, 920 70 SORSELE  
Phone: +46(0)952-140 90 Fax: +46(0)952-142 96  
turist@sorsele.se www.sorsele.se/turist 

Vår turistbyrå drivs helt i kommunal regi 

Åsele Turistbyrå  
Centralgatan 35, 910 60 ÅSELE  
Phone: +46(0)941-140 78 Fax: +46(0)941-140 79  
turistinfo@asele.se www.asele.se 

 

 
Västernorrlands län 
www. upplevmittsverige.nu 
Härnösands Turistbyrå  
Stora Torget 2, 871 80 HÄRNÖSAND  
Phone: +46(0)611-881 40 Fax:  
turistinfo@harnosand.se www.harnosand.se 

 

Höga Kusten-Bron  
Hotell Höga Kusten, 872 94 SANDÖVERKEN  
Phone: +46(0)613-504 80 Fax: +46(0)612-107 84  
turistinfo@kramfors.se 
www.turistinfo.kramfors.se 

 

Junsele Turistbyrå  
Forumvägen 4, 880 37 JUNSELE  
Phone: +46(0)621-101 55 Fax: +46(0)621-108 02  
turistbyran.junsele@sverige.nu www.junsele.nu 

 

Kramfors Turistbyrå   
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Torggatan 2, 872 80 KRAMFORS  
Phone: +46(0)612-801 20 Fax: +46(0)612-107 84  
turistinfo@kramfors.se 
www.turistinfo.kramfors.se 
Näsåkers Turistbyrå  
Rockart Hällbildscentrum, 880 30 NÄSÅKER  
Phone: +46(0)622-106 30 Fax: +46(0)622-107 88  
turistbyran@namforsen.com www.namforsen.com 

Turistbyrån i Näsåker är säsongsöppen och öppnar 
den 15 juni.  Det är Stiftelsen Nämforsen som har 
turistbyrån. Stiftelsebildare är Sollefteå kommun, 
Landstinget samt Ådals-Lidens hembygds och 
turistförening. Sollefteå kommun (Kutur- utbildnings- 
och fritidsnämnden) har ett avtal med Stiftelsen 
Nämforsen som de ger ett bidrag för 
turistbyråverksamheten.  

Ramsele Turistbyrå  
Kägelbacken 6, 880 40 RAMSELE  
Phone: +46(0)623-105 10 Fax:  
turistbyran@ramsele.com www.ramsele.com 

 

Sollefteå Turistbyrå  
Djupövägen 1, 881 31 SOLLEFTEÅ  
Phone: +46(0)620-68 29 00 Fax: +46(0)620-68 21 
08  
turistbyran@solleftea.se www.solleftea.nu 

 

Storsands Turistbyrå  
Storsands Camping, 841 93 ÖSTAVALL  
Phone: +46(0)690-502 20 Fax: +46(0)690-502 75  
anders@lindbloms.info www.storsandscamping.se 

 

Sundsvalls Turistbyrå  
Stora Torget, 852 30 SUNDSVALL  
Phone: +46(0)60-658 58 00 Fax: +46(0)60-12 72 
72  
info@sundsvall.se www.visitsundsvall.se 

Sundsvalls turistbyrå är helägt av Sundsvalls 
kommun. 

Ånge naturum o turistbyrå  
Borgsjöbyn E14, 841 97 ERIKSLUND  
Phone: +46(0)690-205 50 Fax: +46(0)690-201 20  
naturum@ange.se www.ange.se 

 

Örnsköldsviks Turistbyrå  
Trekanten, Lasarettgatan 5, 891 88 
ÖRNSKÖLDSVIK  
Phone: +46(0)660-88100 turism@ornskoldsvik.se 
www.ornskoldsvik.se/turism 

Örnsköldsviks Turistbyrå är helkommunal och vi 
finns just nu organiserade under 
Kommunledninskontoret/Tillväxtavdelningen 

 
 
 
Västmanlands län 
www. vastmanland.se 
Arboga Turistbyrå  
Stationen, Centrumleden 6, 732 30 ARBOGA  
Phone: +46(0)589-871 51 Fax: +46(0)589-126 60  
turistinfo@arboga.se www.arboga.se 

 

Fagersta Turism  
Norbergsv. 19 Sommar: Västanfors Hembygdsgård,  
737 80 FAGERSTA, Phone: +46(0)223-131 00  
Fax: +46(0)223-134 50, 197 77 (july)  
turism@fagersta.se www.fagersta.se/turism 

I Fagersta driver vi turistbyrån I kommunal regi. 

Hallstahammars Turistbyrå  
Sörkvarnsvägen 3, 734 31 HALLSTAHAMMAR  
Phone: +46(0)220-241 86 Fax: +46(0)220-241 87  
turism@hallstahammar.se www.hallstahammar.se 

 

Information Sala   



[81] 
 

Stora Torget 1B, 733 25 SALA  
Phone: +46(0)224-552 02 Fax: +46(0)224-773 22  
information@sala.se www.sala.se/turism 
Köpings Turistbyrå  
Barnhemsgatan 2, 731 32 KÖPING  
Phone: +46(0)221-256 55 Fax: +46(0)221-250 50  
tourist@koping.se www.koping.se 

Köpings Turistbyrå drivs helt och hållet av 
kommunen (100%), insortetat under Kultur % 
Fritid förvaltningen. 

Norbergs Turistbyrå  
Torget, 738 21 NORBERG  
Phone: +46(0)223-291 30 Fax: +46(0)223-291 33  
turistbyra@norberg.se 
www.norberg.se/turism/turistbyra.htm 

Vår turistinformation drivs helt kommunalt. 

Skinnskattebergs Turistbyrå  
Köpingsvägen 16, 739 22 SKINNSKATTEBERG  
Phone: +46(0)222-450 45 Fax: +46(0)222-450 90  
turistinfo@skinnskatteberg.se 
www.skinnskatteberg.se 

 

Västerås Turistbyrå  
Kopparbergsvägen 1, 722 13 VÄSTERÅS  
Phone: +46(0)21-39 01 00 Fax: +46(0)21-39 01 05  
malarstaden@vasteras.se 
www.vasterasmalarstaden.se 

 

 
 
Västra Götlands län 
www. vastsverige.com 
Alingsås turistbyrå  
Stora Torget 1, 441 81 ALINGSÅS  
Phone: +46(0)322-61 62 00 Fax: +46(0)322-63 73 
70  
turistbyran@alingsas.se www.alingsas.se 

 

Bengtsfors Turistbyrå  
Sågudden 1, 666 30 BENGTSFORS  
Phone: +46(0)531-52 63 55 Fax: +46(0)531-52 60 
18  
turism@bengtsfors.se www.turism.bengtsfors.se 

Turistbyrån i Bengtsfors och Turistbyrån i Håverud 
drivs båda av Dalslands Turist AB. DTAB är ett 
helägt kommunalt bolag som ägs av Melleruds, 
Bengsfors, Åmåls, Vänersborgs, Färgelanda och 
Dals Eds kommuner 

Borås Turistyrå  
Österlångg. 1-3, 501 80 BORÅS  
Phone: +46(0)33-35 70 90 Fax: +46(0)33-35 85 66  
tourist@boras.se www.boras.com 

 

Dals-Eds Turistbyrå  
Timmerhuset, S Moränv 65, 668 21 ED  
Phone: +46(0)534-190 22 Fax: +46(0)534-101 03  
tourist@dalsed.se www.dalsed.se 

 

Destination Läckö-Kinnekulle AB  
Gamla Rådhuset, Nya Stadens Torg, 531 31 
LIDKÖPING  
Phone: +46(0)510-200 20 Fax: +46(0)510-271 91  
turist@lackokinnekulle.se www.lackokinnekulle.se 

 

Falköpings Turistbyrå  
Trädgårdsgatan 27, 521 42 FALKÖPING  
Phone: +46(0)515-77 70 50 Fax: +46(0)515-77 70 
55  
info@falkoping.nu www.falkoping.nu 

Turistbyrån ingår i en Ekonomisk förening som 
heter Falköping Nu. Föreningen ägs av andelsägare 
i näringslivet och kommunen. Vilken som har 
majoritet varierar lite under året, om andelsägare 
tillkommer eller säger upp sin andel. Men ungefär 
hälften av andelarna i dagsläget ägs av näringslivet 
och hälften av kommunen. Vår ambition är att 
näringslivet skall ha majoritet när det gäller 
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andelar. 
Fjällbacka Turistinformation  
Ingrid Bergmans Torg, 450 71 FJÄLLBACKA  
Phone: +46(0)525-321 20 Fax: +46(0)525-324 40  
turistinfo@fjallbacka.com www.fjallbacka.com 

Turistbyrån drivs privat av ett handelsbolag I bade 
Fjällbacka och Hamburgsund. Det sker på uppdrag 
av Tanum Turist som är en ekonomisk 
företagsförening. Verksamheten är helt privat och 
kommunen äger ingen del i verksamheten. 

Färgelanda Turistbyrå  
Centrumhuset, Timmerv 12, 458 31 FÄRGELANDA  
Phone: +46(0)528-56 73 00 Fax: +46(0)528-56 73 
02  
turism@fargelanda.se www.fargelanda.se 

Färgelanda turistbyrå frivs i kommunal 
verksamhet till 100 % 
 

Grebbestad Info Center  
Torget, Nedre Långg. 48, 457 72 GREBBESTAD  
Phone: +46(0)525-100 80 Fax: +46(0)525-142 02  
grebbestadturist@telia.com www.grebbestad.se 

Grebbestad Infocenter drivs av ortens företagare 
och drivs som ekonomisk förening. 

Göteborgs Turistbyrå  
Kungsportsplatsen 2, 411 10 GÖTEBORG  
Phone: +46(0)31-61 25 00 Fax: +46(0)31- 368 42 
18  
turistinfo@goteborg.com www.goteborg.com 

Göteborgs Turistbyrå är en del av Göteborg & Co, 
se gärna www.goteborg.com/co Göteborg & Co är 
ett kommunalt bolag ägt till 51% av Göteborgs 
Kommun och 49 % av besöksnäringen 

Göteborgs Turistbyrå, Nordstan  
Nordstadstorget, 411 10 GÖTEBORG  
Phone: +46(0)31-61 25 00 Fax: +46(0)31-368 42 
18  
turistinfo@goteborg.com www.goteborg.com 

 

Hova Turistbyrå  
Riddarborgen, Örebrovägen, 548 92 HOVA  
Phone: +46(0)506-301 20 Fax: +46(0)506-300 82  
hova.turistbyra@gullspang.se www.gullspang.info 

Kommunen äger Hova turistbyrå, men driften är 
utlagd på entreprenad till Hova Riddarvecka till 
2011-12-31 i ett första skede. 
Så kommunen äger fortfarande byrån till 100 % 
men köper min tjänst av Riddarveckan. 

Hamburgsunds Turistinformation  
Färjeläget, Hjalmars kaj, 457 47 HAMBURGSUND  
Phone: +46(0)525-336 20 Fax:  
info@hamburgsundsbokning.se 
www.hamburgsundsbokning.se 

Turistbyrån drivs privat av ett handelsbolag I bade 
Fjällbacka och Hamburgsund. Det sker på uppdrag 
av Tanum Turist som är en ekonomisk 
företagsförening. Verksamheten är helt privat och 
kommunen äger ingen del i verksamheten. 

Hjo Turistbyrå   
Bangatan 15, 544 33 HJO  
Phone: +46(0)503-352 55 Fax: +46(0)503-352 95  
tourism@hjo.se www.hjo.eu 

Vi är ett kommunalt bolag vilket innebär att 
kommunen äger Hjo Turistbyrå 

Hunnebostrand Turistinformation  
Södra kajen, Badhuset, 450 46 HUNNEBOSTRAND  
Phone: +46(0)523-581 63 Fax:  
info@sotenasturism.se www.sotenasturism.se 

 

Håveruds Turistbyrå  
Dalsland center, 464 72 HÅVERUD  
Phone: +46(0)530-189 90 Fax: +46(0)530-189 92  
turist@dalsland.se www.dalsland.com 

Vi drivs av Dalslands Turist AB, det regionala 
turistorganet. Det är ett AB men det är Dalslands 6 
kommuner som är huvudägare. Turistbyrån i 
Bengtsfors och Turistbyrån i Håverud drivs båda 
av Dalslands Turist AB. DTAB är ett helägt 
kommunalt bolag som ägs av Melleruds, Bengsfors, 
Åmåls, Vänersborgs, Färgelanda och Dals Eds 
kommuner 

INFO Center KARLSBORG  
Storgatan 65, 546 32 KARLSBORG  
Phone: +46(0)505-173 50 Fax: +46(0)505-173 49  
info@karlsborgsturism.se 
www.karlsborgsturism.se 

Vi är helägt kommunalt AB 

Kungälvs Turistbyrå  
Färjevägen 2, 442 31 KUNGÄLV  

Våghals Turistcenter drivs privat av Våghals AB. 
Kommunens turistbyrå lades ner för några år 
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Phone: +46(0)303-18900 Fax: +46(0)303-19295  
turistbyran@vaghals.se www.bokakungalv.se 

sedan och då trycket ökade markant på Kungälvs 
Vandrarhem beslutade ägarna att själva öppna 
turistbyrå. I har varit en grön/vit sedan 2008. 
Kommunen äger alltså ingen del. 

Lysekils Turistbyrå  
Södra Hamngatan 6, 453 23 LYSEKIL  
Phone: +46(0)523-130 50 Fax: +46(0)523-130 40  
info@lysekilsturist.se www.lysekilsturist.se 

Lysekils Turistbyrå är ett AB. Vi har ett avtal med 
Lysekils kommun och ska då uppfylla ett antal 
saker – t ex turistbyrån, broschyrmaterial, 
marknadsföring, utveckling etc. För detta få vi 
800 000 kr/år. Vi har även en turistförening där 
företagen är medlemmarna och dessa pengar går 
till marknadsföring 

Mali´s Spel & Café  
Lysekilsvägen 3, 454 30 BRASTAD  
Phone: +46(0)523-401 45 Fax: +46(0)523-401 46  
lindao@spray.se www.lysekilsturist.se 

 

Mariestads Turistbyrå  
Kyrkogatan 2, 542 86 MARIESTAD  
Phone: +46(0)501-75 58 50 Fax: +46(0)501-75 50 
09  
turistbyran@mariestad.se 
www.turism.mariestad.se 

Mariestads Turistbyrå är en helt igenom 
kommunal. Kommunen äger allt, vi som jobbar här 
är kommunanställda och styrs alltså ytterst av våra 
politiker 

Marks Turistbyrå  
Rättaregårdsgatan, 511 80 KINNA  
Phone: +46(0)320-21 72 70 Fax: +46(0)320-148 
82  
turistbyra@mark.se www.tygriket.se 

Marks Turistbyrå, Marks kommun, är helt 
kommunal. Vi ingår i Kultur och 
Fritidsförvaltningen och beslutande organ för vår 
verksamhet är kultur & fritidsnämnden. 

Medborgarkontoret/Turistbyrån  
Storgatan 13, 464 80 MELLERUD  
Phone: +46(0)530-189 00 Fax: +46(0)530-189 01  
tourism@mellerud.se www.mellerud.se 

Turistbyrån i Mellerud ägs av kommunen, är en 
sammanslagning av 
Medborgarkontor samt turistkontor och fungerar 
som ingången till 
Melleruds Kommun. 

Munkedals Turistbyrå  
Bohus Expo, Tradenv 4, 455 91 MUNKEDAL  
Phone: +46(0)524-233 17 Fax: +46(0)524-233 66 
bohus.expo@munkedal.se 
www.vastsverige.com/munkedal 

 

Mölndals turistbyrå  
Gunnebo Slott & trädgårdar, Christina Halls väg,  
431 36 MÖLNDAL  
Phone: +46(0)31-334 16 16 Fax: +46(0)31-334 16 
09  
turism@molndal.se 
www.vastsverige.com/molndal 

 

Orust Turistbyrå, Henån  
Kulturhuset Kajutan, 473 34 HENÅN  
Phone: +46(0)304-33 44 94 Fax: +46(0)304-304 
87  
turistbyran@orust.se www.sodrabohuslan.com 

Orust kommun är en av finansiererna för Södra 
Bohuslän Turism AB. Vi ger ett årligt bidrag till 
bolaget. De andra kommunerna är Tjörn, 
Stenungsund och Kungälv. Turistbolag samarbetar 
och samverkar med de fyra kommunerna, där 
näringslivet äger bolaget till 100 %. Från 
kommunerna ingår kommunalrådet från de fyra 
kommunerna i styrelsen. Turistbyrån är en 
kommunal verksamhet som bekostas av 
kommunen. Turistbolaget är ändå med på ett hörn 
med utbildningen av personal/sommarpersonal, 
förser byrån med material osv 

Partille Turistbyrå  
G:a Kronvägen 56, 433 28 PARTILLE  

Vår turistbyrå drivs av kommunen till 100% och är 
integrerad med Kulturhuset 
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Phone: +46(0)31-792 96 00 Fax: +46(0)31-792 10 
71  
turistbyran@partille.se www.partille.se 
Skara Turistbyrå  
Biblioteksgatan 3, 532 30 SKARA  
Phone: +46(0)511-325 80 Fax: +46(0)511-325 84  
turistbyran@skara.se www.vastsverige.com/skara 

Vår verksamhet är kommunal och ligger helst 
under kultur- och samhällsbyggnad 

Sotenäs Turistbyrå  
Bäckevikstorget 5, 456 31 KUNGSHAMN  
Phone: +46(0)523-66 55 50 Fax: +46(0)523-66 55 
59  
info@sotenasturism.se www.sotenasturism.se 

 

Svenljunga Turistbyrå  
Kinnagatan 2, 512 51 SVENLJUNGA  
Phone: +46(0)325-181 50 Fax: +46(0)325-181 52  
turistbyra@svenljunga.se www.svenljunga.se 

 

Stenungsunds Turistbyrå  
Kulturhuset Fregatten 2, 444 30 STENUNGSUND  
Phone: +46(0)303-833 27 Fax: +46(0)303-73 80 
49  
turistbyran@stenungsund.se 
www.sodrabohuslan.com 

 

Strömstad Tourist  
Gamla Tullhuset, Ångbåtskajen 2, 452 30 
STRÖMSTAD  
Phone: +46(0)526-623 30 Fax: +46(0)526-623 35  
info@stromstadtourist.se 
www.stromstadtourist.se 

I Strömstad drivs Turistbyrån av Strömstad 
Tourist. ST är en ekonomisk förening, en 
medlemsorganisation, som har kommunens och 
näringslivets uppdrag att marknadsföra Strömstad. 
Vi har idag 240 medlemsföretag. Kommunen 
betalar varje år en viss summa för våra tjänster och 
medlemsföretagen en omsättningsbaserad 
serviceavgift 

Tibro Informationscentral  
Kommunhuset, 543 80 TIBRO  
Phone: +46(0)504-181 01 Fax: +46(0)504-181 25  
info@tibro.se www.tibro.se 

Tibro Turistinformationscentral drivs helt i 
kommunal regi 

Tidaholms Turistbyrå  
Resecentrum, Västra Drottningv 2, 522 83 
TIDAHOLM  
Phone: +46(0)502-60 62 08 Fax: +46(0)502-60 63 
80  
turistbyran@tidaholm.se www.tidaholm.se 
www.vastsverige.com/tidaholm 

Tidaholms Turistbyrå är en kommunal 
informationsbyrå 

Tjörns Turistbyrå  
Södra Hamnen, 471 32 SKÄRHAMN  
Phone: +46(0)304-60 10 16 Fax: +46(0)304-60 12 
19  
turistbyran@tjorn.se www.sodrabohuslan.com 

Turistbyrån drivs fr.o.m 20070101 helt i 
kommunal regi. 

Tranemo turistbyrå  
Storgatan 19, 514 33 TRANEMO  
Phone: +46(0)325-57 60 30 Fax: +46(0)325-770 
89  
turistbyra@tranemo.se www.tranemo.se 

 

Trollhättans Turistbyrå/Visit Trollhättan 
Vänersborg AB Åkerssjövägen 10,  
461 53 TROLLHÄTTAN Phone: +46(0)520-135 09  
Fax: +46(0)520-28 93 97 
info@visittrollhattanvanersborg.se 
www.visittrollhattanvanersborg.se 

 

Turistbyrån Ljungskile  Det bästa för er är att prata med Uddevalla 
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Berg, Rastplatsen, 459 22 LJUNGSKILE  
Phone: +46(0)522-224 05 Fax: +46(0)522-298 65  
turistbyran@ljungskile.nu www.ljungskile.nu 

kommun om detta 0522-696000 

Turistcentrum i Skövde  
Staketgatan 12, 541 27 SKÖVDE  
Phone: +46(0)500-44 66 88 Fax: +46(0)500-41 54 
15  
turistcentrum@turistcentrum.se 
www.turistcentrum.se 

Bolaget (AB) bildades 1988 och ägs av näringslivet 
genom en ekonomisk förening till 51 % och 
kommunen de resterande 49 %. Från och med juli 
2010 kommer kommunen att ta över alla aktier 
och bli ensamägare till bolaget. Blir kvar som AB. 
Sannolikt blir styrelsen på 9 personer, 5 från 
politiken och 4 från näringslivet. Inga ersättare 
kommer att utses. Den ekonomiska föreningen 
avvecklas enligt konstens alla regler under året 

Turistkontoret Tanum  
Apoteksvägen 5, 457 81 TANUMSHEDE  
Phone: +46(0)525-183 80 Fax: +46(0)525-183 60  
turistkontoret@tanum.se www.tanumturist.se 

Turistkontoret i Tanum ligger under det 
kommunala bolaget Tanums Hamn & Turism 

Töreboda Turistbyrå  
Töreboda gästhamn, 545 22 TÖREBODA  
Phone: +46(0)506-101 30, 189 40 Fax: +46(0)506-
180 21  
turistbyra@toreboda.se www.torebodaturism.se 

Här i Töreboda kommun, driver kommunen 
turistbyrån, kommunal, och verksamheten ligger 
under kommunstyrelsen. Turistbyrån är 
sommaröppen 

Uddevalla Turistbyrå  
Södra Hamnen 2, 451 81 UDDEVALLA  
Phone: +46(0)522-997 20 Fax: +46(0)522-997 10  
info@uddevalla.com www.uddevalla.com 

Vi tillhör från årsskiftet informationesavdelningen 
på Uddevalla kommun. Alltså kommunal 
förvaltning. Tidigare tillhörde vi Uddevalla Event 
som var ett helägt kommunal bolag och som nu är 
avvecklat 

Ulricehamns Turistbyrå  
Järnvägstorget, 523 30 ULRICEHAMN  
Phone: +46(0)321-53 09 70 Fax: +46(0)321-53 09 
99  
turist@nuab.eu www.ulricehamnsturistbyra.se 

 

Vänersborgs Turistbyrå/Visit Trollhättan 
Vänersborg AB, Resecentrum, 462 22 
VÄNERSBORG  
Phone: +46(0)521-135 09 Fax: +46(0)521-72 14 
01  
info@visittrollhattanvanersborg.se 
www.visittrollhattanvanersborg.se 

 

Åmåls Turistbyrå  
Hamng 1, 662 31 ÅMÅL  
Phone: +46(0)532-170 98 Fax: +46(0)532-167 50  
turism@amal.se www.amal.se 

 

Öckerö Turistbyrå  
Västra vägen 15, Hönö, 430 90 ÖCKERÖ  
Phone: +46(0)31-96 50 80 Fax: +46(0)31-96 50 86  
turism@ockero.se www.ockero.com 

Våran turistbyrå är till 100 procent kommunal. 
Öckerö kommuns turistbyrå 

 
Örebro län 
www.regionorebro.se 
Askersunds Turist & Evenemang  
Torget, Lilla Bergsg 12A, 696 30 ASKERSUND  
Phone: +46(0)583-810 88 Fax: +46(0)583-811 93  
turistbyran@askersund.se www.askersund.se 

 

Campingplats & stugby Gustavsvik  
Sommarrovägen, 702 30 ÖREBRO  
Phone: +46(0)19-19 69 50 Fax: +46(0)19-19 69 61  
camping@gustavsvik.se www.gustavsvik.se 

 

Hallsbergs Turistinfomation  Turistbyrå i Hallsberg kommun drivs av  
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Järnvägsstationen, 694 80 HALLSBERG  
Phone: +46(0)582-68 53 36 Fax: +46(0)582-68 50 
02  
turism@hallsberg.se www.hallsberg.se/turism 

kommmmunen (till 100%) 

Hällefors Turistbyrå  
Centrumhuset, Stationsv 1, 712 30 HÄLLEFORS  
Phone: +46(0)591-120 01 Fax: +46(0)591-132 51  
turist@hellefors.se www.hellefors.se 

 

Kopparbergs Turistbyrå  
Tingshuset, Gruvstugutorget, 714 80 KOPPARBERG  
Phone: +46(0)580-805 55 Fax: +46(0)580-806 83  
turism@ljusnarsberg.se www.ljusnarsberg.se 

Företagsformen är AB, och den drivs på privat 
entreprenad åt Ljusnarsbergs kommun. Vilket 
innebär att vi äger företaget till 100 % 

Kumla Turistinformation  
Stadshuset, Torget 1, 692 80 KUMLA  
Phone: +46(0)19-58 81 06 Fax: +46(0)19-58 81 05  
turistinfo@kumla.se www.kumla.se 

Kumla Turistbyrå är 100 % kommunal verksamhet 

Laxå Turistbyrå  
Revirvägen, 695 80 LAXÅ  
Phone: +46(0)584-109 20 Fax: +46(0)584-107 41  
turistbyra@laxa.se www.laxa.se 

 

Lindesbergs Turistbyrå  
Rådhustorget, 711 22 LINDESBERG  
Phone: +46(0)581-811 70 , 120 50Fax: +46(0)581-
811 69  
turistinfo@lindesberg.se www.lindesberg.se 

 

Måltidens Hus/Grythyttans Turistbyrå  
Sörälgsvägen 4, 712 60 GRYTHYTTAN  
Phone: +46(0)591-340 60 Fax: +46(0)591-340 88  
info@maltidenshus.com www.maltidenshus.com 

Vi driver turistbyrån på uppdrag av Hällefors 
kommun i ett handelsbolag som även har butik och 
lunchservering i Måltidens Hus. Kommunen äger 
inte någon del av bolaget. 

Nora Turistbyrå  
Stationshuset, 713 80 NORA  
Phone: +46(0)587-811 20 Fax: +46(0)587-105 38  
info@nora.se www.visitnora.se 

Nora Turistbyrå tillhör från och med den 1 januari 
2010 det helkommunalt ägda bolaget Nora 
Utveckling AB. Före det låg vi direkt under 
Kommunstyrelsen i Nora Kommun. 

Visit Karlskoga Degerfors  
Kyrkbacken 9, 691 83 KARLSKOGA  
Phone: +46(0)586-614 74 Fax: +46(0)586-619 60  
turism@karlskoga.se www.karlskoga.se 

I Karlskoga och Degerfors kommuner är 
turistbyråverksamheten kommunal. Inga bolag 
alltså. Vi har ett samarbetsavtal mellan 
kommunerna när det gäller det turistiska arbetet 
och kallar oss därför Visit Karlskoga Degerfors.  
Jag blir lite fundersam över hur frågan är ställd, om 
ni gör en kandidatuppsats om organisationer och 
nätverk i turistbyråer. Nätverksarbetet inom 
turismen är en omfattande del av verksamheten, 
men ni har säkert koll på syfte och mål i ert arbete 

Visit Karlskoga Degerfors  
Smältarbyggningen, Kulturcentrum, 691 83 
Degerfors  
Phone: +46(0)586-483 93 Fax:  
turism@degerfors.se www.degerfors.se 

I Karlskoga och Degerfors kommuner är 
turistbyråverksamheten kommunal. Inga bolag 
alltså. Vi har ett samarbetsavtal mellan 
kommunerna när det gäller det turistiska arbetet 
och kallar oss därför Visit Karlskoga Degerfors.  

Örebrokompaniet 
Olof Palmes torg 3, 70135 ÖREBRO 
Phone: +46(0)19-21 21 21 Fax: +46(0)19-21 33 00 
info@orebrokompaniet.se www.visitorebro.se 

Den här information hittar ni på vår företagswebb, 
under “OM Örebrokompaniet”. Är det ngt ni inte får 
svar på så återkom gärna till mig. Från hemsidan: 
51 % ekonomisk förening, 49 % kommunal 

 
Östergötlands län 
www.ostergotland.info 
Borensbergs turistbyrå  
Skänningevägen 4, 590 33 BORENSBERG  
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Phone: +46(0)141-22 58 74 Fax:  
turistbyran.borensberg@motala.se www.motala.se 
Boxholms Turistbyrå  
Storgatan 20, 590 10 BOXHOLM  
Phone: +46(0)142-519 01 Fax: +46(0)142-516 54  
turistinfo@boxholm.se www.boxholm.se 

Hej, 
den är helt i kommunal regi och ingår i vår 
kommunala förvaltning. 

Finspångs Turistbyrå  
Grosvadsvägen 5, 612 41 FINSPÅNG  
Phone: +46(0)122-851 00 Fax:  
turism@kommun.finspong.se www.finspong.se 

Vår turistverksamhet drivs helt av Finspångs 
kommun 

Kinda Turistbyrå  
Stora Torget 5, 590 40 KISA  
Phone: +46(0)494-194 10 Fax: +46(0)494-194 15  
turistbyran@kinda.se www.kinda.se 

Turistbyrån i Kinda är helt i kommunens regi, vi 
samarbetar dock mycket med 
näringslivet. 

Linköpings Turistbyrå  
Storgatan 15, 581 06 LINKÖPING  
Phone: +46(0)13-190 00 70 Fax: +46(0)13-190 00 
91  
info@visitlinkoping.se www.visitlinkoping.se 

Linköpings turistbyrå är helt kommunalägd, där 
Arenabolaget i Linköping AB som kommunalt bolag 
driver verksamheten. Turistbyrån är grönskyltad- 

Mjölby/Skänninge Turistbyrå  
Stora Torget, 596 23 SKÄNNINGE  
Phone: +46(0)142-850 03 Fax: +46(0)142-415 90  
turistbyran@mjolby.se www.mjolby.se 

Turistbyrån i Mjölby/Skänninge är kommunal så vi 
är anställda av Mjölby kommun.  
Kommunen äger det hela. 

Motala Turistbyrå  
Hamnen, 591 86 MOTALA  
Phone: +46(0)141-22 52 54 Fax: +46(0)141-21 45 
57  
turistbyran@motala.se www.motala.se 

Vår turistbyrå är kommunal. Jag är lite osäker på 
vad ni menar med 
företagsform? Vi är en egen enhet inom kommunen 
och ingår direkt i staben under kommunchefen.  

Rejmyre Turistinformation  
Glasbruksvägen 42, 610 14 REJMYRE  
Phone: +46(0)122-858 85 Fax:  
turism@kommun.finspong.se 
www.finspong.se/turism/ 

 

Söderköpings Turistbyrå  
Stinsen, Margaretag. 19, 614 80 SÖDERKÖPING  
Phone: +46(0)121-181 60 Fax: +46(0)121-185 81  
turistbyran@soderkoping.se www.soderkoping.se 

Söderköpings turistbyrå drivs helt kommunalt 

Upplev Norrköping AB  
Holmentornet, Dalsg 9, 601 81 NORRKÖPING  
Phone: +46(0)11-15 50 00 Fax: +46(0)11-15 50 74  
turistbyran@norrkoping.se 
www.upplev.norrkoping.se 

Uristbyrån är en del av Upplev Norrköping AB som 
är ett kommunalt aktiebolag. Kommunen är 100 % 
ägare 

Vadstena Turistbyrå  
Rödtornet, 592 80 VADSTENA  
Phone: +46(0)143-315 70, -71 Fax: +46(0)143-315 
79  
info@vadstena.com www.tidernaslandskap.se/ 

Vadstena turistbyrå är en kommunal 
enhet/kommunal verksamhet och vi ligger under 
kommunstyrelsen. Kommunen äger 100 % 

Valdemarsviks Turistbyrå  
Storgatan 16, 615 30 VALDEMARSVIK  
Phone: +46(0)123-122 00 Fax: +46(0)123-124 71  
turistbyran@tb.valdemarsvik.se 
www.valdemarsvik.se 

Valdemarsviks turistbyrå är en kommunal 
turistbyrå som vi valt att lägga ut på entreprenad. 
Kommunen är alltså huvudman för verksamheten. 
Genom ett avtal mellan kommunen och 
entreprenören regleras entreprenörens åtagande. I 
korthet svarar entreprenören för personal, lokal 
etc och är den som möter turisten/besökaren över 
disk, i telefon, mail, fax etc Man kan säga att 
entreprenören praktiskt sköter 
turistbyråverksamheten åt kommunen. 
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Entreprenören har inget ansvar för 
utvecklingsfrågor inom besöksnäringen eller 
marknadsföring av kommun. Detta sköts av 
kommunen. 

Ydre Turistbyrå  
Kisavägen 1, 570 60 ÖSTERBYMO  
Phone: +(46(0)381-66 12 47 Fax: +46(0)381-66 11 
91  
turistbyran@ydre.se www.ydre.se 

Ydre Turistbyrå är helt kommunal. 

Åtvidabergs Turistbyrå  
Järnvägsg. 8, 597 23 ÅTVIDABERG  
Phone: +(46(0)120-120 98 Fax: +46(0)120-353 60  
turism@atvidaberg.se www.atvidaberg.se 

 

 
 

 

 


