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Abstract 
The purpose of the study is to investigate and elucidate how and why municipalities 
cooperate across municipal boundaries with destination development.  
To answer the purpose the authors chose two research questions: 
What are the incentives of cooperation between the municipalities in Roslagen? What 
are the possibilities and difficulties of cooperation? In order to answer the research 
questions interviews with local business managers, administrative director, the acting 
Head of destination and tourist office staff were made. Municipalities have signed a 
cooperation agreement in October / November 2008, where they will work more 
formal together to strengthen the destination Roslagen. The result of the study shows 
that the main motive for municipal cooperation is the sharing of financial resources to 
promote and develop the destination Roslagen together. The possibilities are that 
Roslagen can market themselves both nationally and internationally through its 
partners Stockholm Visitors Board, Visit Skärgården and Visit Sweden. Difficulties in 
the cooperation are that the destination Roslagen lacks a major commercial operator 
who can control the development by coordinating the private and public sectors. 
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur och varför kommuner 
samarbetar över kommungränserna med destinationsutveckling. 
För att besvara syftet använde sig författarna av två forskningsfrågor: 
Vilka är motiven till samarbetet mellan kommunerna i Roslagen? Vilka är 
möjligheterna och svårigheterna vid samarbetet? Med hjälp av diverse intervjuer med 
kommunala näringslivschefer, den administrativa chefen, den tillförordnade 
destinationschefen och turistbyråanställda kunde forskningsfrågorna sammanfattas. 
Kommunerna har skrivit på ett samarbetsavtal under oktober/november månad år 
2008, där de mer formellt kommer att arbeta tillsammans för att stärka destinationen 
Roslagen. Resultatet av studien visar att det största motivet till kommunalt samarbete 
är fördelningen av ekonomiska resurser för att marknadsföra och utveckla 
destinationen Roslagen gemensamt. Möjligheterna är att Roslagen kan marknadsföra 
sig både nationellt och internationellt genom sina samarbetspartners Stockholm 
Visitors Board, Visit Skärgården och Visit Sweden. Svårigheterna vid samarbetet är 
att destinationen Roslagen saknar en större kommersiell aktör som kan styra 
utvecklingen genom att samordna den privata och offentliga sektorn. 
 
 
Nyckelord: 
Destination, samarbete, marknadsföring, varumärke, kommuner. 
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1 Inledning 
____________________________________________________________________ 
I detta inledande kapitel kommer författarna att ge en allmän beskrivning av 
destinationen Roslagen. Vidare kommer problemformulering, syfte, avgränsning och 
definitioner att presenteras. Avslutningsvis kommer uppsatsdisposition att tas upp. 
_____________________________________________________________________ 
 
1.1 Bakgrund och problemdiskussion 
Ordet destination har latinskt ursprung - de ´stino som betyder bestämma. En 
turistdestination är ett eller flera resmål som förutsätter att de är avsedda att besökas. 
Begreppet definieras som ”… ett geografiskt och kulturellt sammanhållet område som 
man kan boka och resa till samt där man kan bo, äta och aktivera sig”.1 
 
Utvecklingen av turismen ses som en process där flera parter deltar, på en plats som i 
huvudsak uppstår inom turismens sfär och kallas för destination. Det är oftast på 
destinationer som de olika aktörerna inom turismen möts. 2 Destinationer ses också 
” … som ett system bestående av ett antal komponenter i form av attraktioner, 
boendeanläggningar, transporter samt övrig service och infrastruktur”.3 
 
Enligt artikeln Cooperative Tourism Planning in a Developing Destination sker 
framgångsrik turismutveckling i en region genom samordnade insatser mellan två 
eller flera politiska makter (kommuner). Detta eliminerar viss överlappning av tjänster 
och parallell planering, som leder till förbättring och effektivisering när det gäller att 
spara kapital och tid. Därför är samordning av resurser nödvändigt inom både 
offentliga och privata sektorn. I många länder är samarbete viktigt inom turism då 
kommuner behöver finansiellt stöd och godkännande från staten.4 Genom att samla 
ihop sina resurser kan kommuner tillsammans marknadsföra sig som en gemensam 
turistdestination.5 
 
Den generella förklaringen till samverkan mellan olika kommuner är att samarbetet 
oftast sker mellan resursberoende kommuner.6 Ett av de främsta motiven till 
samverkan mellan olika kommuner är att reducera kostnader för kommunala 
verksamheter.7 Fler kommuner formar sig som en ömsesidig aktör med större 
handlingskraft än vad en ensam kommun skulle kunna göra.8 Svårigheter som kan 
uppstå vid ett samarbete är att få med andra turistiska aktörer inom kommunerna i 
markandsföringen. Detta kan bero på att aktörerna har olika visioner, syften och mål. 9 
 
Gränsöverskridande samarbeten förekommer på lokal nivå i många delar av världen. I 
nordöstra USA har staterna i New England (Massachusetts, Maine, New Hampshire, 
Connecticut, Vermont och Rhode Island) påbörjat ett samarbete för att marknadsföra 
sig tillsammans som en gemensam turistdestination, trots politiska gränser. Dåligt 

                                                 
1 Graffman, 2006, s.5 
2 Lagumdzija, A, et al. 2009   
3 Frisk, L, 2000, s.10 
4 Timothy, D 1998 
5 Ibid 
6 Gossas, M, 2006 
7 Ibid 
8 Ibid  
9 Von Friedrichs Grangsjö, Y, 2003 
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samarbete över gränserna kan leda till skapande av klyftor mellan granstaterna och 
miljöförstörning på båda sidorna av gränsen. 
Roslagen är en turistdestination som är lokaliserad norr om Stockholm och består av 
fyra kommuner, Norrtälje, Österåker, Vaxholm och Östhammar. 10 Kommunerna har 
samarbetat i cirka tio års tid sedan år 1999.11 Turismen i Roslagen har bidragit  
till att regionen blivit ett betydande resmål med en omsättning på två miljarder 
kronor.12 De inblandade kommunerna har skrivit på ett samarbetsavtal ”strategiskt 
samarbete om turism i Roslagen” i oktober/november år 2008, där de mer formellt 
kommer att arbeta tillsammans för att stärka destinationen. Målet med samarbetet är 
att utveckla Roslagen till en attraktiv plats för både invånare och besökare. Det 
fördjupade samarbetet ska bidra till att kommunerna uppnår en positiv utveckling av 
besöksnäringen gemensamt och individuellt. Turismen kan bli en basnäring för 
kommunerna med hög tillväxtpotential som dessutom ska förbättra förutsättningarna 
för de individuella företagens långsiktiga lönsamhet. Syfte är att utveckla Roslagen 
till en av Sveriges fem mest attraktiva turistdestinationer.13 
 
De olika kommunernas näringslivschefer och den administrativa chefen kommer 
tillsammans med den tillförordnande destinationschefen att bestämma vad som bör 
prioriteras gällande integrering av marknadsföring, varumärke och utveckling av 
Roslagen .14 
 
1.2 Problemformulering 
Vid utveckling av destinationer över kommungränser uppstår och pågår många 
beslutsprocesser som kan påverka turistbyråer och andra inblandade aktörer. 
Författarna har utgått från två forskningsproblem: 
 
1. Vilka är motiven till samarbetet mellan kommunerna i Roslagen? 
2. Vilka är möjligheterna och svårigheterna vid samarbetet? 
 
1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och belysa hur och varför kommuner 
samarbetar över kommungränserna med destinationsutveckling. 
 
1.4 Avgränsning och definitioner 
Uppsatsen avgränsar sig till Roslagsregionen, norr om Stockholm. Författarna 
undersöker endast samarbetet mellan kommunerna och turistbyråerna ur ett turistiskt 
perspektiv. Därför har de valt att utelämna påverkan på lokalbefolkningen av 
Roslagenssamarbetet. 
 
Destination: är en plats eller ett område som vi kan resa till eller har en uppfattning 
av. Med andra ord använts begreppet för att beteckna ett resmål. Det kan vara en 
nation, en region, en kommun, en stad, en ö etc. ”För de som verkar och bor inom en 
destination är detta naturligtvis inte ett resmål utan ett samhälle, vilket är 

                                                 
10 http://www.osthammar.se, 2009-04-06 
11 Intervju med Norström, 2009-04-17  
12 http://www.norrtalje.se, 2009-05-21 
13 Avtal, Strategiskt samarbete om turism i Roslagen 2009-04-29 
14 http://www.osthammar.se 2009-04-06 
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sammanhållet i geografin och avgränsat genom sociala konventioner och 
traditioner”.15 
 
Varumärke: är tankar, känslor och idéer som uppfattas när man ser en symbol eller 
bild av ett företag, en organisation eller en kommun. ”Kort och gott: allt som 
förknippas med en produkt eller en kommun är delar av dess varumärke”.16 
Varumärkets funktion i förhållande till konkurrenterna är att differentiera och skilja ut 
det varumärket representerar.17 
 
Marknadsföring: handlar om planläggning av företagets olika aktiviteter som skapar 
ett erbjudande som tillfredsställer konsumenterna på ett bättre sätt än konkurrenterna. 
Det handlar även om att se kundernas behov, därför bör man analysera marknaden 
först. Därefter sätts mål och strategier upp. Efter det kan man planera och genomföra 
marknadsaktiviteter samt följa upp de sist nämnda. Marknadsföringen informerar 
också om firmans produkt och övertygar om dennes fördelar.18 
 
Nätverk: är när organisationer har relationer med identifierbara motparter. Nätet av 
dessa relationer kallas för nätverk (system av relationer). Några av nätverkets 
hörnstenar är samspel och interaktion. Nätverk är också samarbete och samverkan 
mellan samhällets olika aktörer.19 
 
1.5 Uppsatsdisposition 
Uppsatsen presenteras i följande ordning: I första kapitlet kommer inledningen, 
bakgrunden och problemdiskussionen följt av problemformuleringen, syftet, 
avgränsningar och definitioner. I andra kapitlet redovisas metoddelen där författarna 
beskriver vilken vetenskaplig ansats som använts samt tillvägagångssätt, urval och 
intervjuer. I tredje kapitlet beskrivs teorier om samarbete, nätverk och 
nätverksmodellen. Avslutningsvis belyses tidigare forskning. I fjärde kapitlet 
presenteras empirin. I det femte kapitlet redovisas analysen. I sjätte kapitlet tas 
resultat och slutsatser upp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Elbe, J, 2002, s.1 
16 Spjuth, A, 2006, s.10 
17 Ibid  
18 Andersson, J-0, et al, 1997 
19 Anderson, G, 2006 
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2 Metod 
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel ska författarna ta upp vilken vetenskaplig ansats de kommer att 
använda sig av. Dessutom kommer tillvägagångssätt, urval och intervjuer att 
presenteras. 
_____________________________________________________________________ 
 
2.1 Angreppssätt kvantitativ och kvalitativ metod 
Det finns flera likvärdiga tillvägagångssätt att studera samhällsvetenskapliga frågor 
och metodval som kallas för kvantitativa respektive kvalitativa metoder. Författarna 
grundar sig på den metod som passar forskningsfrågorna bäst, därför kommer de att 
utgå från den kvalitativa ansatsen.20 Eftersom intervjuer genomfördes med kommun 
ansvariga och turistbyråanställda inom destinationen Roslagen. ”Alla metoder är 
arbetsredskap, som i olika grad använder sig av diverse metodiska principer: 
analytiska principer samt system- och aktörsprinciper”.21 Kvantitativa och kvalitativa 
metoder kan kombineras i samma undersökning enligt Holme och Solvang, 
grundläggande för båda metoderna är att de har gemensamt syfte. Båda 
tillvägagångssätten är inriktade på att ge bättre uppfattning om det samhälle vi lever i 
och hur institutioner, grupper och enskilda människor påverkas av varandra.22 
Grundläggande skillnader mellan metoderna är att kvantitativa omvandlar information 
till mängder och siffror, som leder till att statistiska analyser genomförs. Inom den 
kvalitativa metoden är det enligt Holme och Solvang forskarens uppfattningar av 
informationen som är det grundläggande i till exempel tolkningar av motiv, sociala 
processer, referensramar och sociala sammanhang. Det vill säga information som inte 
kan omvandlas till siffror.23 Därför har uppsatsförfattarna valt att utgå från den 
kvalitativa ansatsen. 
 
2.2 Kvantitativ metod 
Inom den kvantitativa forskningen mäts olika företeelser. Kvantitativa forskningen 
handlar om analys och insamling av numerisk data, som har ett deduktivt synsätt på 
praktiskt forskning och teori.24 Den kvantitativa forskningen ingriper ur ett 
ontologiskt synsätt som berör objektivismen och kunskapsteoretiskt perspektiv som 
berör positivismen.  Detta syftar till att metoden inte arbetar enbart med siffror.25 
Författarna kommer inte att använda sig av denna metod på grund av att metoden 
associeras med forskningsmetoder som observationer och frågeformulär.  Dessutom 
berörs forskningsstrategier som experiment och surveyundersökningar i metoden. 
Författarna kan inte använda sig av metoden eftersom de inte kan undersöka hur ett 
kommunalt samarbete fungerar genom exempelvis surveyundersökningar.26 
 
2.3 Kvalitativ metod 
Författarna har valt att utgå från kvalitativa metoder i uppsatsen, eftersom metoden är 
relevant för besvarandet av forskningsfrågorna. Intervjuer har genomförts med 

                                                 
20 Holme, I.M, Solvang, B.K, 1997 
21 Ibid s.76 
22 Ibid  
23 Holme, I.M, Solvang, B.K, 1997 
24 Bryman, A, 2002 
25 Ibid 
26 Denscombe, M, 2009 
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näringslivscheferna, den administrativa chefen, turistbyråanställda och den 
tillförordnande destinationschefen. 
 
Den kvalitativa ansatsen bygger på en forskningsstrategi där tyngden ligger på 
bearbetning och analys av ord. En kvalitativ forskningsstrategi är tolkande, induktiv 
och konstruktivistiskt.27 Metoden uppvisar en induktiv syn av förhållandet mellan den 
teoretiska och praktiska delen av forskningen. Tyngden läggs på att generera teorin.28 
 
Samtalet eller informantintervjun är ostrukturerade intervjuer som är en kvalitativ 
metod, där det muntliga samtalet styrs så lite som möjligt av intervjuaren. “Metoden 
har sin relevans när forskaren till exempel är intresserad av fenomen som redan 
inträffat, när fenomenen är av privat karaktär eller när forskaren av ett eller annat skäl 
inte kan studera fenomenen själv”.29 Personer kan intervjuas som är insatta eller har 
förhandskunskaper om sociala system eller fenomen som forskaren är intresserad av 
kan intervjuas. Författarna kommer i uppsatsen att använda sig av denna metod för att 
de anser att det är en relevant metod på grund av att de kan genomföra intervjuerna på 
plats.30 Där intervjupersonerna kan utrycka sig fritt kring ämnet samarbete och 
utveckling av Roslagen. Ostrukturerade intervjuer kan fungera väl till exempel i 
början av ett projekt när undersökaren inte vet vilka slags frågor som ska ställas.31 
 
Om forskaren vill få en djupare förståelse av en persons motiv, personlighet och 
beteende kan djupintervjuer användas. Vid sådana intervjuformer uppstår ett förtroligt 
förhållande mellan intervjupersonen och intervjuaren.32 Enligt Halvorsen uppmuntrar 
intervjuaren respondenten att utrycka och formulera med egna ord erfarenheter och 
attityder som är relevanta för problemställningen. Klassifikationen av den insamlade 
informationen från informella intervjuer kan ta lång tid och är en av nackdelarna med 
denna intervjuform. Till skillnad från den formella intervjun ger den informella 
intervjupersonen möjlighet att fördjupa och utrycka sig på ett friare sätt. Författarna 
kommer att använda sig av den informella intervjuformen eftersom den metoden är 
lämplig för besvarande av forskningsfrågorna.33 Respondenten får tala fritt om de 
områden som frågorna berör, på det sättet insamlas relevant information till 
undersökningen. 
 
2.4 Val och bortval 
Enligt Holme och Solvang är styrkan med kvalitativa metoder att den visar på 
totalsituationen. Helhetsbilden ger en möjlighet till en ökad förståelse för 
sammanhang och sociala processer. Undersökningsmetoden skapar en närkontakt som 
ger en bättre uppfattning av den enskildes livssituation. I författarnas fall får de en 
bild och förståelse av hur varje enskild kommun ser på samarbetet och utvecklingen 
av Roslagen. Det som är viktigt i undersökningar där den kvalitativa metoden använts 
är att det bör skapas en grund för teorikonstruktion.34 De kvantitativa metoderna 
präglas av strukturering medan de kvalitativa av flexibilitet. I den kvalitativa 

                                                 
27 Bryman, A, 2002 
28 Ibid  
29 Halvorsen, K, 1992, s.85 
30 Ibid  
31 Ibid  
32 Halvorsen, K, 1992 
33 Ibid  
34 Holme, I.M, Solvang, B.K, 1997  
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undersökningen ska upplägget kunna förändras under genomförandet av 
undersökningen. Om vissa frågeställningar har glömts bort eller formulerats fel kan de 
finjusteras. Undersökningen kan präglas av både små styrningar från forskarens sida, 
och öppenhet för ny förståelse och kunskap.35 Till exempel om författarna i ett visst 
skede inser att frågeställningar styr uppsatsens syfte åt fel håll, kan de justeras till rätt 
riktning med hjälp av intervjuinformationen som bidragit till ny kunskap och 
förståelse om ämnet samarbete.36 
 
Den kvantitativa metoden försöker standardisera upplägget, där finns en skillnad 
mellan utveckling av problem, teorier och den faktiska informationsinsamlingen. När 
ny kunskap tillkommer vid genomförandet får det inte förändra undersökningens 
planering och upplägg. Standardiseringen bidrar till att undersökningsenheterna får 
samma frågor och svarsalternativ, som innebär hög reglering från forskarens sida vid 
insamlandet av information. Svagheten är att det inte finns någon garanti för att den 
information som samlats in är relevant för frågeställningen. Upptäcks detta under 
insamlingsstadiet är det för sent att göra något åt det.37 
 
2.5 Hermeneutiken 
Hermeneutiken är ett begrepp som är utformat för att förstå och tolka texter, speciellt 
teologiska. Det centrala i hermeneutiken är att forskare skall kunna analysera och 
samtidigt försöka få fram en texts mening utifrån samma perspektiv som skaparen av 
texten har haft. Tyngden läggs på sociala och historiska kontexter som texten 
producerades på. Det finns olika uppfattningar kring textanalys ett exempel kan vara 
den kvalitativa dataanalysen38, som innebär att data i regel finns i textform.39 Det kan 
bestå av dagböcker, brev, dokument, anteckningar från intervjuer och observationer.40 
Uppsatsförfattarna använder sig av det hermeneutiska synsättet eftersom den baseras 
på den kvalitativa metoden.41 Studien bygger på intervjuer med kommunansvariga, 
turistbyråerna och den tillförordnade destinationschefen. Eftersom de är insatta i 
Roslagssamarbetet och utvecklingen kan bidra med information som inte finns 
tillgänglig förutom vid muntlig kontakt.42 Det hermeneutiska synsättet berörs av den 
kvalitativa ansatsen eftersom hermeneutiken är ett redskap att analysera hur saker och 
ting uppfattas från den sociala aktörens synvinkel.43 
 
2.6 Induktion och deduktion 
Induktion och deduktion är två begrepp, där den deduktiva teorin är den vanligaste 
uppfattningen om förhållandet mellan teori och empiri inom samhällsvetenskapen. 
Den deduktiva teorin förknippas oftast med kvantitativ forskning. 44 Under 
deduktionen fastställs sammanhang mellan teori och data. Det är teorin som styr 
undersökningen och slutsatser grundar sig på förståelsen.45 Genom teorierna görs 
aningar om empirin, som senare bekräftas med insamlad fakta. Det leder till att 
                                                 
35 Holme, I.M, Solvang, B.K, 1997 
36 Ibid 
37 Ibid 
38 Bryman, A, 2002  
39 Johannesen ,A, Tufte, P,A, 2003 
40 Ibid  
41 Bryman, A, 2002 
42 Gilje, N, Grimen, H, 1992 
43 Bryman, A, 2002 
44 Ibid 
45 Ibid 
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viktiga slutsatser tas upp utifrån teorin. Induktion skiljer sig ifrån deduktion genom att 
den förknippas med kvalitativ ansats,46 då allmänna slutsatser dras utifrån empirisk 
fakta.47 Uppsatsförfattarna har använt sig av induktionen i uppsatsen, som visar att 
studien börjar i faktumet där olika mönster uppmärksammas som leder till en 
sammanfattning med hjälp av teorier och modeller. Teorierna och modellerna formas 
efter att empiri samlats under intervjudelen.48 Författarna genomförde åtta intervjuer 
där respondenternas svar blev empirisk material. Genom att få mer lärdom och ny 
kunskap om samarbete kan teorierna analyseras.49 
 
2.7 Validitet och Reliabilitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som använts vid både kvantitativa och 
kvalitativa undersökningar för att bedöma kvalitén på uppsatsen.50 Reliabilitet handlar 
om hur data som samlas in överensstämmer och undersöks där det finns tre olika mått 
intern reliabilitet, interbedömarreliabilitet och stabilitet som avgör om data är 
reliabelt.51 Validitet utgörs av granskning om de slutsatser som skapats från 
undersökningen hänger ihop med varandra.52 Detta hänvisar till precisionen och 
noggrannheten i data. Forskaren måste på något sätt redovisa att hans 
forskningsresultat är trovärdiga, annars förloras tillförlitligheten. Enligt författaren 
Denscombe är trovärdighet avgörande både inom kvalitativ som kvantitativ forskning. 
Forskningen skulle sakna trovärdighet utan verifiering.53 Forskaren kan inte alltid 
förlita sig på att människor begriper texters innehåll. Därför måste forskarna visa att 
den empiriska undersökningen grundar sig på tillvägagångssätten och metoder ”... 
som är erkända för att vara en utgångspunkt för god forskning”.54  I uppsatsen 
kommer författarna att sträva efter att uppnå hög grad av validitet eftersom de 
kommer att samla in data som är relevanta för forskningsfrågorna.55 Författarna 
kommer att använda sig av information som handlar om samarbetet mellan 
kommunerna och inblandande aktörer. Enligt författaren Bryman tar Lincoln och 
Guba upp två grundläggande kriterier vid granskning av kvalitativa undersökningar, 
trovärdighet och äkthet. Kvalitetskriterierna ”… förutsätter att det är möjligt att 
komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten”.56 För att uppnå 
hög grad av validitet strävar uppsatsförfattarna efter att informationen som har 
samlats in vid intervjuerna är trovärdig och äkta. Bedömningen av äkthet och 
trovärdighet kan göras genom att svarsutformningen av intervjupersonerna har 
liknande mönster. På så sätt får författarna uppfattningen att svarsinformationen är 
tillförlitlig.57 
2.8 Tillvägagångssätt 
Uppsatsförfattarna har valt att studera destinationen Roslagen eftersom det är ett 
skärgårdsområde med utvecklingspotential.58 De är intresserade av hur kommunerna 

                                                 
46 Bryman, A, 2002   
47 Thurén, T, 1991 
48 Björklund, M, Paulsson, U, 2003 
49 Bryman, A, 2002 
50 Denscombe, M, 2009 
51 Ibid 
52 Bryman, A, 2002 
53 Denscombe, M, 2009 
54 Ibid, s.378 
55 Halvorsen, K, 1992 
56 Bryman, A, 2002, s. 258 
57 Ibid 
58 www.roslagen.se 2009-06-15 
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kommer att gå tillväga för att utveckla destinationen Roslagen till en av Sveriges fem 
mest attraktiva destinationer. 
 
Författarna utgår från djupintervjuundersökningar, där respondenternas svar kring 
samarbetet blir empiriskt material i uppsatsen.59 Intervjufrågorna grundas på de två 
forskningsfrågor som undersöks i uppsatsen. Detta för att svarsmaterialet ska kunna 
analyseras och därmed uppnå uppsatsens syfte.60 Personliga intervjuer har genomförts 
då författarna anser att de är effektiva för uppsatsens forskningsfrågor. En 
telefonintervju med näringslivschefen Ulf Andersson på Östhammar kommun har 
genomförts, anledningen till varför intervjun inte genomfördes på plats är på grund av 
brist på ekonomiska resurser till undersökningen, då Östhammar ligger i Uppsala län. 
Enligt Dahmström ska en telefonintervju inte ta allt för lång tid, därför bör antalet 
frågor begränsas. Detta på grund av att det är svårt att fånga intresset under längre tid 
eftersom intervjuaren och respondenten inte ser varandra.61 Dessutom är en 
telefonintervju mera tidseffektiv än om man intervjuar en intervjuperson på plats.62 
Nackdelen med telefonintervjun är om det skulle uppstå oklarheter vid 
svarsutformningen så går det lättare att klargöra eventuella problem vid personligt 
möte än vid en telefonintervju.63 En e-postintervju genomfördes med Östhammars 
turistbyrå på grund av tidsbrist och ekonomiska resurser. Enligt författaren Ryen är e-
postintervjun kommunikation utan direktkontakt. Intervjuaren kan inte se 
respondentens olika gester, kroppsspråk, missnöje etc. Fördelar med en e-postintervju 
kan vara att den är både tids och kostandsbesparande, e-posten är snabb 
intervjupersonen får frågorna inom några sekunder, intervjupersonen kan själv avsätta 
tid för att besvara frågorna etc.64 Nackdelar med en e-postintervju kan vara att 
förmågan av uttryckssätt kan variera vid besvarande av e-post, skapande av tillit kan 
vara svårt att göra över e-post, den blir kortare samt att svaren blir begränsade.65 
 
Sekundärdata i form av litteratur, broschyrer, rapporter och vetenskapliga artiklar har 
använts i uppsatsen.66 Vid sökandet av vetenskapliga artiklar användes sökmotorerna 
Google Schoolar och Samsök som finns tillgängliga på Södertörns Högskolans 
hemsida. Där vetenskapliga artiklar om utveckling av turistiska destinationer genom 
samarbete och nätverk hittades. Primärdata har sammanställts i form av 
djupintervjuer.67 Personer som intervjuats är näringslivschefer, den administrativa 
chefen, den tillförordnade destinationschefen och turistbyråanställda. Det är 
primärdata som främst använts i uppsatsen. Dessutom användes sekundärdata för att 
författarna skulle få djupare förståelse om ämnet samarbetet.68 
 

                                                 
59 www.roslagen.se 2009-06-15  
60 Holme, I.M, Solvang, B.K, 1997 
61 Dahmström, K, 2000  
62 Ibid  
63 Dahmström, K, 2000  
64 Ryen, A, 2004  
65 Ibid 
66 Björklund, M, Paulsson, U, 2003 
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68 Björklund, M, Paulsson, U, 2003 
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2.9 Urval 
Författarna har gjort ett strategiskt urval eftersom de vet vilka som ska intervjuas. De 
är intresserade av kvaliteten av informationen, därför intervjuades personer som har 
betydande kunskap om ämnet samarbete.69 
 
Personliga intervjuer: 
Löfgren Dan, näringslivschef i Norrtälje kommun 2009-04-14 
Oscarsson Göran, näringslivschef i Österåker kommun 2009-04- 16 
Norström Annica, den tillförordnade destinationschefen i Roslagen 2009-04-17 
Schultzberg Margareta, turistbyrån i Norrtälje 2009-04-17 
Englund Inga, turistbyrån i Vaxholm 2009-04-20 
Engström Mikael, den administrativa chefen i Vaxholm stad 2009-04-22 
 
Telefonintervju: 
Andersson Ulf, näringslivschef i Östhammar kommun 2009-04-23 
 
E-postintervju: 
Van Asch van Wijck, Juliette turistbyrån i Östhammar 2009-05-20 
 
2.10 Intervjuer 
När det gäller utformningen av djupintervjuer har författarna tagit hänsyn till att 
frågorna ska vara välformulerade och lätta att förstå och besvara. Som hjälp har 
bandspelare använts för att underlätta sammanställningen av intervjuerna. 
Utformningen av frågorna som användes vid en telefon- och e-postintervju bestod av 
kortare frågor för att intervjun skulle vara så effektiv som möjligt, samt att 
respondenten inte skulle uppleva att frågorna tog för lång tid att besvara.70 Författarna 
använde sig av de viktigaste frågorna som berörde bland annat 
problemformuleringen.71 Personliga intervjuer genomfördes mellan den 14 april till 
och med den 22 april 2009. Totalt genomfördes 6 personliga intervjuer. Den sjunde 
intervjun genomfördes per telefon från Södertörns Högskola den 23 april och den 
åttonde intervjun genomfördes via e-post den 20 maj från Södertörns Högskola. 
Författarna fick ingen intervju med Österåkers turistbyrå på grund av att de endast har 
säsongsöppet. Detta anses som bortval i den empiriska undersökningen. 
 
2.11 Källkritik 
Användningen av källkritik använts för att ta reda på vad som är äkta eller oäkta. Det 
vill säga bedömningen av vad som är sant eller sannolikt. Källan är ursprunget till vår 
kunskap. Källan kan vara skriftlig eller muntlig i form av böcker, brev, intervjusvar, 
offentliga tal etc. ”Källkritikens uppgift är att värdera dessa källor, bedöma deras 
trovärdighet”.72 Källkritiken begränsas till mänskliga aktiviteter. Uppsatsförfattarna 
var kritiska till sekundär och primär data under uppsatsens gång. Det beror på att 
författarna var medvetna om att informationen som samlats in i form av intervjuer och 
Internet kan vara vinklad till intervjupersonernas och hemsidornas fördel. Under 
intervjuerna kunde intervjupersonerna ge en partisk bild av det författarna ville 
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undersöka, det vill säga de skulle kunna vinkla informationen till sin fördel eftersom 
författarna inte var djupt insatta i ämnet.73 
 
Det finns alltid en risk att Internetkällor är vinklade eftersom det är svårt att bedöma 
trovärdighetsgraden på dem. Internet hemsidor som har använts är bland annat 
kommunernas, Roslagens och nationalencyklopedin. Författarna är medvetna om att 
kommunala och Roslagens hemsida kan var vinklade till deras fördel i 
markandsföringssyfte. Därför har generell information om kommunerna och Roslagen 
använts i uppsatsen. 74 Dessutom har vetenskapliga artiklar från Södertörns hemsida 
använts, då de anses vara pålitliga eftersom de är granskade av högskolor och 
universitet. 
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3 Teori 
_____________________________________________________________________ 
I kapitlet kommer författarna att beskriva relevanta teorier om samarbete och nätverk. 
Nätverksmodellen kommer att tillämpas i kapitlet. Dessutom kommer tidigare 
forskning att presenteras. 
_____________________________________________________________________ 
 
3.1 Samarbete 
Enligt Krakover och Wang innebär strategisk allians ett strukturerat och formellt 
samarbete mellan organisationer. De strategiska allinserna fastställer en organisation 
och dess operativa strategier genom att separera organisationer. Då delas den 
administrativa makten och bildar sociala band genom öppna avtalsarrangemang. 
Strategiska allianser handlar även om hur resurser ska fördelas genom partnerskap. 
Konceptet har tidigare tillämpats inom turismmarknadsföring. Olika turistföretag 
kompletterar varandras verksamheter genom att erbjuda olika produkter på 
marknaden.75 I artikeln Destination marketing: competition, cooperation or 
coopetition? har författarna kommit fram till att organisationer och företag samarbetar 
hellre än  konkurrerar med varandra inom destinationsmarkandsföring.76 
 
Enligt artikeln Cooperative Tourism Planning in a Developing Destination sker 
framgångsrik turismutveckling i en region genom samordnade insatser mellan två 
eller flera politiska makter (kommuner). Detta eliminerar viss överlappning av tjänster 
och parallell planering, som leder till förbättring av effektivitet när det gäller att spara 
kapital och tid. Samordning av resurser är nödvändigt både inom den offentliga och 
den privata sektorn. I många länder är samarbete viktigt ur ett turistiskt perspektiv 
eftersom lokala initiativ (kommuner) kräver finansiellt stöd och godkännande från 
staten. Vid ett framgångsrikt genomförande av nationella initiativ krävs inblandning 
av lägre instanser som kommuner. ”Detta beror på att turismutveckling vanligtvis 
kräver kritisk, lokal kännedom, något som ofta saknas i stora, avlägsna huvudstäder 
bland ledare som är mindre bekanta med regionala kulturer och lokala 
förhållanden”.77 Detta skulle dessutom förbättra kapital i kommunerna men även 
tillåta och uppmuntra dem att delta i beslutsfattandet.78 Genom att samla ihop 
resurserna, kan kommuner tillsammans marknadsföra sig som en gemensam 
turistdestination. Däremot kan det uppstå svårigheter att få med andra aktörer inom 
kommunerna i markandsföringen, då de kan ha olika visioner och mål.79 
 
Enligt författaren Svensk uppstår samarbete när två aktörers mål eller syften är 
beroende av varandra. Samarbetet är uppdelat i tre nivåer. Första nivån är 
instrumentellt samarbete som innebär att två aktörer har helt olika övergripande mål. 
För att uppnå det övergripande målet på bästa sätt bör aktörerna samarbeta med 
underordnade mål. Den andra nivån är när aktörer har gemensamma mål i samarbetet. 
Ett exempel på det kan vara att aktörer har samröre med sina konkurrenter vid 
speciella tillfällen där det finns ett gemensamt mål.80 På den sista nivån ses 
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samarbetet som ett mål i sig, det vill säga att aktörer ser samarbete som ett mål med 
syfte att samarbeta med andra aktörer.81 
 
3.1.1 Motiv till samarbete 
För att nätverksstyrning ska kunna fungera krävs det att aktörerna är motiverade för 
samverkan. Den generella förklaringen till samverkan mellan nätverksaktörer är att 
samverkan oftast sker mellan organisationer som är resursberoende.82 Ett av de 
främsta motiven till att samverka är att reducera kostnader för kommunala 
verksamheter. Samverkan bidrar till ökning av kommunens faktiska styre, stordrift 
kan reducera kostnader och följden av detta blir att kommunen inte blir lika mycket 
beroende av statligt bidrag. Författaren Gossas delar in samverkan i tre typer med 
olika incitament: ” (1) resursutnyttjande som har som mål att utnyttja gemensamma 
resurser, (2) resursmobilisering som har som mål att locka resurser till kommunerna 
(företagsinvesteringar, turism, arbetstillfällen), och (3) resursbevarande som handlar 
om bevarandet av resurser, främst den naturliga miljön”.83 Inom resursutnyttjande är 
samverkan förekommande och dessutom formaliserad. Vid gemensamt utnyttjande av 
resurser kan kommuner på relativt enkelt sätt spara pengar och effektivisera 
verksamheten genom att dela på kollektivtrafik, skola, inköp, räddningstjänst osv.84 
 
Inom resursmobilisering brukar verksamhetsområden som arbetsmarkand, näringsliv, 
PR och turism räknas in och fungerar som ett nollsummespel. När investeringar ska 
lockas till kommunen, brukar kommunerna stå sig själva närmast och vid behov dra 
sig ur samverkan. Denna typ av samverkan är ”informell” eller löst organiserad och 
har en symbolisk karaktär. Ett exempel på detta är markandsföring av kommunerna.85 
Samverkan som inriktar sig på resursmobilisering anpassar sig till en större geografisk 
skala och ett större antal deltagare. Förvaltnings områden som sophantering, 
kommunalteknik och räddningstjänst kan bidra till stordriftsfördelar och besparingar 
till en viss grad. Deltagande av många kommuner blir samtidigt oformlig därmed blir 
det inte lika effektivt att planera verksamheten över ett större område.86  
 
3.1.2 Möjligheter inom samarbete 
Möjligheten vid användningen av samverkan för att generera stordriftsfördelar är 
begränsad. En större del av kommunernas verksamheter saknar stordriftsfördelar 
enligt en studie av SKL (Sveriges kommuner och landsting), som leder till mindre 
besparningar inom grundskola, förskola, rehabilitering etc. Dessa kommunala 
verksamheter vill gärna samarbeta inom kommungränserna och inte utanför.87 
Förutom generering av verksamhetsutveckling, stordrift och ökad kompetens bidrar 
samverkan till skapande av konkurrenskraft, ökning av kommunens 
handlingsutrymme och en gemensam röst för påverkan i förhållande till omvärlden.88 
Kommunerna kan genom samverkan forma en samlad kapacitet och påverka 
omvärlden på ett sätt som de inte skulle kunna göra om de var ensamma. 
Kommunerna formar sig som en ömsesidig aktör med större handlingskraft än vad en 
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ensam kommun skulle kunna göra.89 Därmed skapas ett slags nätverk mellan 
kommunerna som sammanlänkar deras verksamhetsområden, till exempel inom 
turismverksamheten. Utifrån det samhällsvetenskapliga perspektivet består nätverk av 
företag, offentliga organisationer, intressegrupper och individer. Det finns olika 
nätverk, de centrala beståndsdelarna är att de präglas av horisontella och lösa 
relationer där aktörers främsta syfte är utbyte av resurser.90 
 
3.1.3 Svårigheter inom samarbete 
Enligt Planander är svårigheterna vid ett samarbete att organisera företags/kommuns 
verksamhet till en större gemensam enhet. Svårigheten är att dela med sig kunskap 
och information mellan organisationerna. Dessutom kan det uppstå brister i ett 
samarbete där informationen kan hamna i fel händer, det vill säga i organisationer 
som är okunniga om hur man hanterar samarbetsrelationer.91 ”En annan problematisk 
aspekt är att den administrativa koordinering och kontroll som föreligger i en 
hierarkisk ordning oftast upplöses”.92 Om ett företags/ en kommuns verksamhet är 
dominerande i en region och vill vidare utveckla sin verksamhet genom att samarbeta 
med ett mindre företag/ en kommun förloras den hierarkiska ordningen. Då förloras 
den administrativa kontrollen och koordineringen. Detta kan ses som både en 
möjlighet och svårighet. En kommuns möjlighet är att dess verksamhet utökas, 
samtidigt kan svårigheten vara att den delar med sig information till sina 
samarbetspartners. Därmed förlorar de rollen som beslutsfattande kommun och måste 
arbeta och fatta beslut gemensamt.93 
 
Enligt en studie gjord av författaren Planander kan det uppstå svårigheter och 
möjligheter vid ett samarbete mellan två företag. En svårighet kan till exempel vara 
att det uppstår större beroende till ett företag vilket medför risker. Dessa kan vara att 
det uppstår tvister vid drivkraften för förbättringar av verksamheten.94 En annan 
svårighet är när två eller flera företag får en utvecklingsidé, då kan det vara svårt att 
omvandla idén till handling eftersom fler är inblandade i beslutsprocessen.95 
 
3.2 Nätverk 
Strategiska turismnätverk är formella strukturer som samordnar syften som olika 
turistiska organisationer (hotell, båtföretag etc.) har. Dessa organisationer deltar i ett 
nätverkssystem inom destinationsmarkandsföring. Det finns två typer av nätverk på 
en destination, horisontella och vertikala. Dessa två typer varierar beroende på vilka 
organisationer som medverkar i nätverket. Horisontella nätverk innehåller 
organisationer som tillhandahåller liknande tjänster som till exempel lokala motell 
och hotell. Vertikala innehåller organisationer som erbjuder olika tjänster som till 
exempel markandsföringskampanjer (transport, restaurang, attraktioner etc.).96 
”Strategiska nätverk är integrerad marknadsföringssystem som syftar till att förbättra 
serviceleveransen genom att fördjupa eller utvidga tjänsterna som är tillgängliga på 
destinationen för sina konsumenter”.97  
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Enligt författarna Sirkka L. Jarvenpaa och Blake Ives i artikeln The Global Network 
Organization of the Future: Information Management Opportunities and Challenges 
delas nätverksorganisation i tre enheter: öppna, virtuella och dynamiska. Den första 
enheten, öppna innebär ett flöde och flexibilitet av aktörernas kunskap som utsprider 
sig inom nätverksstrukturen. Flödet som utsprider sig inom nätverket är 
kunskapsutbyte mellan aktörerna. Den andra enheten virtuella innebär att olika 
utmaningar inom traditionella organisationer har som syfte att få ekonomiska fördelar 
som till exempel kapital, kunskap och resurser från olika nätverksaktörer. I 
nätverksorganisationen är det ingen mening att tala om utformning av organisationer 
om inte kunskap och resurser berörs i fråga om det som aktörerna kan erbjuda. Den 
sista enheten dynamiska innebär att det sker en ständig förändring inom nätverket, där 
det tillkommer aktörer inom nätverket. Dessa kan vara både partners och konkurrenter 
i nätverket.98 
 
3.2.1 Nätverksmodellen 
Nätverksmodellen arbetades fram år 1985 av Håkansson och Johansson.99 Den 
beskriver och inriktar sig på industriella nätverk och har tillämpats i utredningar av 
nätverk inom andra områden som till exempel turism.100 Det finns tre 
grundkomponenter som nätverksmodellen består av, resurser, aktörer och aktiviteter, 
vilka påverkar varandra ömsesidigt. Industriellt nätverk består av olika aktiviteter där 
olika aktörer är mer eller mindre beroende av varandra, då uppnås 
effektivitetsvinst.101 Vid utförande av aktiviteter behövs resurser och aktiviteter vilket 
även betyder att resurser ombildas. Genom att sammanbinda resurser på olika sätt kan 
förbättring och förändring uppnås. Olika aktörer kontrollerar sina resurser och utför 
aktiviteter. För att binda samman resurserna och sammanlänka aktiviteterna krävs en 
relation mellan dem. I en relation mellan aktörerna skapas kunskap och trygghet. De 
viktigaste grundelementen i en industriell nätverkstruktur är sammanbundna resurser, 
länkade aktiviteter och relationer mellan aktörerna.102 
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Resurser består av personella, finansiella och fysiska tillgångar.103 De delas in i fem 
grupper; omfattande insatsvaror, personal, kapital, teknik och avsättning.104 Detta 
handlar om till exempel anläggningar, aktier, råmaterial, kontanter, personalens 
erfarenheter, kunskap, relationer och distributionskanaler etc. Dessa resurser kan ägas 
av en eller flera aktörer direkt eller indirekt.105 Ur ett nätverksperspektiv ses resurser 
som heterogena, det vill säga ”... värdet av en resurs antas vara beroende av hur den 
kombineras med andra resurser”.106 Dessutom i vilka relationer och perioder den 
använts i. Ju mer speciell och svårtillgänglig en resurs är desto attraktivare är den. 
Följden av detta är att flera aktörer kommer att göra större insatser för att få en 
indirekt eller direkt kontroll över den. En fördel i relationsbyggande är att ha kontroll 
över resursen. Vid kombination av heterogena resurser på nytt sätt skapas nya 
erfarenheter, ny kunskap som bidrar till förbättrade användningsområden och 
kombinationer. Följden av detta är att det sker förändringar av relationer, perioder och 
slutligen hela nätverk. När resurserna är heterogena skapas det en ny förändring och 
på så sätt skapas nyare utveckling.107 
 
Aktiviteter sker när resurser förbrukas, kombineras och/eller utbyts, när en eller flera 
aktörer utvecklar, skapar och kombinerar resurser.108 Exempel på sådana aktiviteter 
kan vara markandsföring, inköp, transporter och produktion. ”Dessa aktiviteter bör 

                                                 
103 Svensk, G, 2000 
104 Håkansson, H, et al, 1993 
105 Svensk, G, 2000 
106 Håkansson, H, et al, 1993, s.16 
107 Svensk, G, 2000 
108 Håkansson, H, et al, 1993 

Figur 1: Nätverksmodellen 
Håkansson H, Laage - Hellman J, Lundgren A, Waluszewski A, 1993, 
Teknikutveckling i företagen - ett nätverksperspektiv s.15
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inte ses som enskilda händelser utan som sammanlänkade delar av en kedja vilket 
leder till omfattande koordineringsbehov”.109  
 
Aktörer består oftast av enskilda företag, de kan även identifieras i form av grupper av 
företag eller enskilda individer och organisationer. Det gemensamma för alla dessa 
aktörer är att de kontrollerar vissa aktiviteter och/ eller resurser. På grund av det har 
aktörer särskilda relationer till omvärlden.110 Aktörerna består av fem kännetecken. 
Det första kännetecknet som nämns ovan är att nätverksaktörerna utför och 
kontrollerar olika aktiviteter.111 De bestämmer tillsammans med andra aktörer vilka 
aktiviteter de ska genomföra och hur de ska genomföras. Därefter bestäms vilka 
resurser som ska användas vid utförandet av dessa aktiviteter. Andra kännetecknet 
innebär att de bygger relationer med andra aktörer, de får tillgång till varandras 
resurser. Tredje kännetecknet handlar om direkt och indirekt kontroll av resurserna 
och kunskap de besitter. Direkt kontroll handlar om kontrollen av sina egna resurser, 
medan indirekt kontroll baseras på relationsuppbyggande. Det fjärde kännetecknet 
innebär att aktörerna generellt är målorienterade men ett av målen är att öka sin 
inverkan över nätverket. När aktörerna har kontroll över nätverket kan de uppnå även 
andra mål som de har. För att öka kontrollen över nätverket, måste kontrollen av sina 
egna resurser och aktiviteter ökas. Femte kännetecknet är att aktörer har olika 
kunskaper om andra resurser, aktörer och aktiviteter inom nätverket. ”Ju närmare en 
aktör, resurs eller aktivitet befinner sig i nätverket desto bättre kännedom har man 
naturligtvis om den”.112 
 
3.2.2 Tidigare forskning 
Författaren Elbe nämner i Utveckling av turistdestinationer genom samarbete 
tidigare studier om permanenta samarbeten i Småland. Det anses att utökade 
samarbeten kretsar kring en gemensam markandsföring, intressen och inköp.113 Ett 
vanligt exempel på ett sådant samarbete är när ett stort antal aktörer samverkar för att 
marknadsföra en destination och dess erbjudanden.114 Elbes studie visar även att 
allianser för marknadskommunikation uppstår då flera aktörer planerar att genomföra 
”... marknadskommunikativa insatser för destinationen och dess utbud”.115 Det som 
krävs för en gemensam markandskommunikation är ekonomiska resurser och kunskap 
om hur satsning på gemensamma resurserna ska ske.116 
 
De permanenta samarbetena mellan kommuner har två syften. Första syftet är att 
informera destinationens målgrupper om destinationens utbud. Det andra syftet är att 
effektivisera kapacitetsutnyttjandet hos de olika turistaktörerna, eftersom 
kapacitetsutnyttjande kan vara lågt under vissa delar av året. Detta innebär ökat 
intresse för att ett samarbete ska uppstå, då det finns möjligheter för att effektivisera 
kapacitetsutnyttjandet.117 Många turistaktörer samarbetar med varandra för att dela på 

                                                 
109 Svensk, G, 2000, s.21 
110 Håkansson, H, et al, 1993 
111 Svensk, G, 2000 
112 Ibid, s.20 
113 Elbe, J, 2002  
114 Ibid 
115 Ibid, s.118 
116 Ibid 
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kostnaderna, annars skulle det bli för kostsamt för varje enskild destination att 
marknadsföra sig själv.118 
 
Von Friedrichs Grängsjö skriver i sin bok Destinationsmarknadsföring – en studie av 
turism ur ett producentperspektiv att destinationens attraktionskraft avgörs av kunden. 
Detta betyder att turister lockas till en destination genom att de befintliga 
turistaktörerna tillgodoser besökarnas behov och förväntningar. Många företag inom 
turismbranschen samarbetar med varandra, för att förstärka en destinations image. 
Småföretag brukar slå ihop sitt kapital för att minska kostnader och uppnå 
skalfördelar. Ju fler och större företagen är desto mer kan uppnås vid förhandlingar 
med banker och vid distribution av varor.119 
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4 Empiri 
_____________________________________________________________________ 
I det empiriska kapitlet redovisas vilka motiven är samt vilka möjligheter och 
svårigheter som kan förekomma vid Roslagssamarbetet. Författarna presenterar de 
fyra kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm och Östhammar som är verksamma i 
utvecklingen av Roslagen. Personliga intervjuer, en telefonintervju och e-postintervju 
har genomförts med bland annat näringslivscheferna, den administrativa chefen, 
turistbyråerna och Roslagens tillförordnade destinationschef. 
_____________________________________________________________________ 
 
4.1 Om kommuner och sammanställning av intervjusvaren 
 
4.1.1 Norrtälje 
Staden fick namnet Norr Tälje år 1409, för att skilja sig från staden Södertälje. Gustav 
II Adolf gav staden stadsrättigheter och stadsvapnet som blev ett upp och ner vänt 
ankare 1622. Medeltida byvägar blev så småningom stadens gränder och gator som 
gav staden en medeltids känsla.120 Antalet invånare i Norrtälje kommun år 2008 var 
55 528.121 
 
Sevärdheter i staden är till exempel Granparken (som är ett strövområde för 
badgäster) och societetsparken (stadens första park som byggdes för badgästerna).  
Idag är parken en centralplats för olika aktiviteter under sommaren.122 Kommunen är 
känt för sitt rika kulturminne. Det finns många fornlämningar som till exempel 
Edsbro och Darsgärde, även gravfält i Ingelsta och Malmby. Idag finns ett 
industrimuseum som heter Pythagoras, som under 1800-talet var en 
tändkulemotorfabrik. Skärgården kännetecknas av sjöfartstraditionen med gamla 
redargårdar. Roslagsmuseet och sjöfartmuseet i Älmsta visar en epok av den tiden. 123 
 
4.1.2 Dan Löfgren näringslivschef i Norrtälje kommun 
Löfgren är näringslivschef i Norrtälje kommun. Han är en av de personerna som har 
huvudansvaret för samordningen av Roslagssamarbetet. Norrtälje är värdekommunen 
i samarbetet eftersom den är geografiskt placerad i mitten av Roslagen och är den 
största kommunen. Kommunernas ansvariga för turismfrågor träffas en gång i 
månaden och diskuterar möjliga förbättringar.124 
 
Motivet till samarbetet mellan de fyra kommunerna är att de samverkar med 
turismfrågor inom destinationen Roslagen. Kommunerna är alldeles för små för att 
arbeta individuellt med utvecklingen av destinationen, därför vill kommunerna ta 
fram någonting rationellt för att samverka, till exempel en gemensam hemsida på 
Internet istället för fyra. I samarbetsavtalet ”Strategiskt samarbete om turism i 
Roslagen” som skrevs på under oktober/november år 2008 (se bilaga 1), står det bland 
annat att de ska reglera kostnadsfördelningar mellan kommunerna som tidigare inte 
varit reglerat.125 
 
                                                 
120 www.norrtalje.se 2009-04-06 
121 www.norrtälje.se 2009-05-22 
122 www.nortälje.se  2009-04-06 
123 Ibid 
124 Intervju med Löfgren, D 2009-04-14 
125 Ibid 
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En av möjligheterna med samarbetet är att dela på budgeten som ligger på ca 1,8-1,9 
miljoner kronor årligen, vid utvecklingen av hemsidan www.roslagen.se och 
Roslagsbroschyren. Kommunerna har bestämt att det är destinationen Roslagen som 
de ska arbeta med. Löfgren påpekar att de är den kommun som avsätter mest pengar 
till besöks- och näringslivet.126 Norrtälje kommun sköter allt angående ekonomiska 
och administrativa resurser. Andra möjligheter med samarbetet är att det kan locka 
turister till Roslagen. Löfgren anser att turisterna inte tänker på om de befinner sig i 
Norrtälje eller i Vaxholm, bara de är i Roslagen.127 
 
Svårigheterna inom samarbetet är att destinationen Roslagen saknar någon större 
kommersiell aktör som kan locka besökare och styra utvecklingen av destinationen. 
Det finns ingen allmän eller privat organisation som är företrädare för företagen inom 
turismen. Destination Roslagen behöver en branschorganisation som kan representera 
hela Roslagen.128 
 
4.1.3 Österåker kommun 
De första människorna som kom till Österåker bosatte sig i området Lappdal under 
stenåldern. På grund av landhöjningen bildades området till en jordbruksbygd. Adel 
och bönder byggde både slott och gårdar som utgjorde stor del av bygden under 1900-
talet.129 Enligt näringslivschefen Oscarsson bor det cirka 28 000 invånare i själva 
tätorten Åkersberga och cirka 39 000 invånare i kommunen. Av dessa är det 60 
procent som arbetar och pendlar till Stockholm. Största arbetsgivaren är kommunen, 
därtill är det Österåkersanstalten som har cirka 200 anställda. Enligt Oscarsson 
påverkar inte anstalten Österåkers image som turismdestination.130 Under 1900-talet 
byggdes Roslagsbanan till Åkersberga som blev en centralknutpunkt för den södra 
delen av Roslagen. I regionen byggdes sommarvillor och området blev en populär 
sommarort för stockholmare.131 Österåker ligger cirka 30 km norr om Stockholm132 
och är en skärgårds- och kustkommun i Roslagen.133 Kommunens näringsliv 
domineras av tjänste- och servicenäringen samt av handel.134 Aktiviteter som ridning, 
paddlingsturer på Åkers kanal och vandringsleder, kulturhistoriska sevärdheter som 
till exempel Wira Bruk är tillgängliga.135 Bruket byggdes mellan åren 1635 till 1775 
och blev Sveriges viktigaste klingsmedja och bruket hade ensamrätt att leverera 
bajonetter, sablar och värjor till kronan.136 Wira Bruken erbjuder Wiraspelen, som är 
en musikteater som spelar upp brukets historia.137 Åkers kanal var en gång i tiden 
vikingarnas farvatten mellan staden Uppsala och Östersjön och är idag en paddlings- 
och båtled. Kanalens gamla sluss som byggdes år 1825 finns kvar.138 
 

                                                 
126 Intervju med Löfgren, D 2009-04-14 
127 Ibid 
128 Ibid 
129 www.osteraker.se 2009-04-07 
130 Intervju med Oscarsson, G 2009-04- 16 
131 www.osteraker.se 2009-04-07 
132 Ibid  
133 www.ne.se 2009-04-07 
134 Ibid  
135 www.osteraker.se 2009-04-07  
136 Österåkerskommuns, Kulturella utflyktsmål längs väg 276 i Österåker  
137 www.wirabruk.com 2009-05-13  
138 Kommunerna Vaxholm, Österåker, Norrtälje och Östhammar, 2009, Roslagen- en stund för dig 
själv 
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4.1.4 Göran Oscarsson näringslivschef i Österåkers kommun 
Oscarsson är näringslivschef i kommunen och är ansvarig för näringslivsfrågor.139 
Motivet till samarbetet är att kommunerna slår ihop sina resurser i en gemensam kraft, 
för att kunna stärka marknadsföringen av destinationen Roslagen. Det som är viktigt 
vid utvecklingen av Roslagen är att prioritera främst bruken, kulturturismen, 
skärgården och de pittoreska städerna som Vaxholm, Öregrund och vissa delar av 
Norrtälje.140 Oscarsson anser att alla fyra kommuner har lika stort ansvar och att alla 
ska göra sin röst hörd vid utvecklingen av destinationen Roslagen. För att förstärka 
marknadsföringen av destinationen Roslagen är det lönsammare att kommunerna slår 
ihop sina resurser i en gemensam kraft.141 
 
Möjligheterna med det turistiska samarbetet är att vidareutveckla Roslagen. 
Samarbetspartners är Stockholm Visitors Board, Visit Skärgården och Visit Sweden, 
eftersom de marknadsför sig via dem.142 Oscarsson anser att nackdelen vid utveckling 
av destinationen Roslagen är att det inte finns någon större aktör som styr den 
turistiska verksamheten. En aktör som kan samordna både offentliga och privata 
aktörer, som till exempel vandrarhem, båtföretag, restauranger, stuguthyrning, 
camping etc.143 
 
4.1.5 Vaxholm kommun 
Vaxholm är en liten skärgårdsstad som ligger på Vaxön cirka 3 mil nordost om 
Stockholm. Invånarantalet är cirka 10 000 i kommunen.144 Enligt den administrativa 
chefen Mikael Engström är Vaxholm en typisk skärgårds - och sommarstad. Han 
anser att ordet Vaxholm är en av de Sveriges starkaste varunamn som till exempel 
Visby och Åre. Staden har haft en historisk betydelse militärt, då staden var ett 
försvarslås mot Stockholm.145 I flera turistiska broschyrer och på kommunens 
hemsida marknadsförs Vaxholm som skärgårdens huvudstad. Vaxholms Kastellet var 
det första blockhus som Gustaf Vasa lät bygga under 1500-talet på den lilla 
holmen.146 Staden fick sina stadsprivilegier år 1647 av drottning Kristina.147 
 
När båtförbindelserna blev frekventa under 1800-talet blev Vaxholm populärt för 
sommargäster. Det som lockade besökarna var sommarstugorna som fanns på öarna 
runtom Vaxholm. 148 Det som idag lockar turister och besökare till Vaxholm är 
skärgårdsnaturen, historiska sevärdheter och kulturella minnesmärken. De största 
attraktionerna är Vaxholms Kastell, Bogesunds slott och Vaxholms Fästnings 
museum.149 År 2007 kom det cirka 1,25 miljoner besökare till staden Vaxholm.150 
 

                                                 
139 Intervju med Oscarsson, G 2009-04-16 
140 Ibid 
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144 Vaxholms stad, Kom till Vaxholm- Skärgårdens pärla välkomnar dig 
145 Intervju med Engström, M, 2009-04-22 
146 www.stockholmtown.se 2009-03-10  
147 www.vaxholm.se 2009-03-05 
148 Ibid 
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4.1.6 Mikael Engström administrativ chef i Vaxholm stad/kommun 
Engström är administrativchef i Vaxholm stad och ansvarar för näringslivsfrågor. 
Motivet till ett samarbete är att kommunerna är lokaliserade i en grön guldgruva, 
Roslagen. ”Båtfolk, campingfolk, cykelfolk dras till den här oerhört vackra delen av 
Sverige, precis som man dras till västkusten.”151 Engström menar att turister inte är 
intresserade av de administrativa gränserna så länge de befinner sig i Roslagen. Ett 
annat motiv till Roslagssamarbetet är att det finns ekonomiska incitament i 
samarbetet. Kommunerna delar kostnaderna på fyra istället för att varje enskild 
kommun skulle betala för sig själv, vid olika mässor som Tur- mässan i Göteborg, 
Roslagsmässan etc. En annan fördel är att de arbetar och utvecklar destinationen 
Roslagen tillsammans, därmed är ansvaret lika hos alla fyra kommuner. 
Möjligheterna med samarbetet är den infrastrukturella utvecklingen av vägar, gator, 
hamnar etc. Dessutom kan det uppstå ett samspel mellan privata och offentliga aktörer 
som kan påskynda utvecklingen av destinationen Roslagen. Svagheten med den ovan 
nämnda processen är att den tar lång tid.152 
 
Svårigheten är att kommunerna arbetar i en offentlig verksamhet som ger skärskild 
statlig styrning, gällande ekonomi, redovisningar, politiska styrelser etc. Vid 
beslutsfattande över kommungränserna kan det uppstå processer som kan ta längre 
tid. Det vill säga varje kommun har rätt att fatta beslut om frågor som faller inom 
kommunernas gränser. När ett politiskt styre som till exempel regeringen eller 
riksdagen fattar beslut går processen till fortare än om det är flera politiska styrelser 
(kommuner) inblandade i beslutsfattandet. Då måste det ske majoritets beslut mellan 
de fyra Roslagskommunerna. En annan svårighet enligt Engström är att få turismflöde 
till respektive kommun för att bland annat stötta de lokala entreprenörerna som till 
exempel Konsum, tobaksaffärer, chokladaffärer etc. så att de inte dör ut.153 
 
4.1.7 Östhammars kommun 
Staden Östhammar är en gammal handels och sjöfartsstad som fick sina 
stadsprivilegier år 1368. Under den tiden hette staden Hammar som så småningom 
utvecklades till en handels- och serviceort för norra Roslagen.154 Staden blev en 
populär semester och badort under 1800-talet.155 
 
Kommunen Östhammar bildades år 1974 genom sammanslagning av Dannemora och 
Östhammar. Kommunen ligger i Uppland vid Ålands hav och utmärks som ett 
kustområde med jordbruk och järnhantering.156 Invånarantalet i kommunen är cirka 
21 500.157 
 
Under sommarperioden är det betydligt fler människor som vistas i Östhammar. Det 
finns cirka 6000 fritidshus. Området är dessutom ett populärt rekreations och 
turistområde för campare och båtgäster.158 Aktiviteter som besökare kan utöva är go-
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kart, bowling, minigolf, båt- och cykeluthyrning etc. På Krutudden kan kulturälskaren 
besöka konstutställningar och musikfestivaler.159 
 
4.1.8 Ulf Andersson näringslivschef i Östhammars kommun 
Andersson är näringslivschef och ansvarar för företags- och turismfrågor i 
kommunen.160 Enligt Andersson är det största motivet till samarbetet att attrahera fler 
besökare och att kommunerna bildar en starkare konkurrenskraft gemensamt. Som en 
ensam aktör inom turism- och besöksnäringen är man inte lika stark på marknaden. 
”För att öka attraktionskraften är aktörerna beroende av varandras framgång.”161 
Samarbetet borde verkställas på en mer konkret nivå. I praktiken har de gemensam 
marknadsföring, istället borde mer tid och resurser läggas på en gemensam 
destinationsutveckling.162 
 
Möjligheterna som samarbetet kan bidra till är väsentligt högre beläggning och 
besöksfrekvens. Detta kan leda till att sysselsättningen gynnas och ger hundratals till 
tusentals nya jobb i regionen på kanske tre års sikt. En annan möjlighet är bland annat 
att skapa en gemensam bokningsbar webb. Östhammar vill lägga gemensamma 
resurser på nätverksskapande och en bokningsbar webbplats. 
 
En svårighet med samarbetet är att ” kommunerna inte går i takt”.163 Det sker många 
förändringar inom kommunerna som till exempel olika politiska förändringar och 
politiska majoriteter. Detta leder till att olika aspekter och värderingar prioriteras. 
Risken blir att det kan leda till en kortsiktighet i samarbetet.164 
 
4.2 Sammanställning av intervjusvaren från turistbyråerna 
 
4.2.1 Margareta Schultzberg turistbyrå i Norrtälje 
Schultzberg arbetar på Norrtäljes Turistbyrå som turistbyråföreståndare. Enligt 
Schultzberg är det största motivet till samarbete mellan turistbyråerna att det handlar 
om destinationen Roslagen. Besökare tänker inte i vilka kommungränser de förhåller 
sig till utan att de är i Roslagen är det viktigaste.165 Motivet och möjligheten är att 
turistbyråerna strävar efter utveckling av destination Roslagen, genom att de 
samarbetar och kommunicerar med varandra.166 
 
Svårigheterna vid ett samarbete är att förutsättningarna är olika i respektive kommun, 
olika prioriteringar kan förekomma i olika turistbyråer.167 
 
4.2.2 Inga Englund turistbyrå i Vaxholm 
Englund jobbar som turistinformatör på Vaxholms turistbyrå och anser att 
möjligheterna vid ett samarbete är att turistbyråerna lär sig mer om 
Roslagsområden.168 En annan möjlighet är att turistbyråerna har en gemensam e-post 
                                                 
159 www.roslagen.se 2009-05-10 
160 www.osthammar.se 2009-05-26 
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där de kommunicerar med varandra och hjälper att besvara eventuella frågor från 
turisterna och varandra.169 
 
Svårigheterna med samarbetet är kommunikationen. Näringslivscheferna ska träffas 
och hålla i kommunikationen, därefter ska de förmedla det vidare till sina 
turistbyråer.170 
 
4.2.3 Juliette van Asch van Wijck turistbyrå i Östhammar 
Van Asch van Wijck är turistinformatör på Östhammars turistbyrå171 och anser att det 
största motivet till att Östhammars kommun är med i samarbetet är för att de är en 
liten kommun. Därför att det är lättare att synas genom att kommunen och turistbyrån 
är med i Roslagssamarbetet. Det är bättre att marknadsföra sig både i Sverige och 
utomlands som en gemensam destination Roslagen, än som en liten kommun.172 
 
Svårigheterna är att kommunerna och turistbyråerna har olika förutsättningar, i vissa 
kommuner jobbar många personer med turismen och i andra endast en person.173 
 
4.3 Sammanställning av intervjusvaren av destinationschefen av Roslagen 
 
4.3.1 Annica Norström tillförordnad destinationschef för Roslagen 
Norström är den tillförordnade destinationschefen för Roslagen sedan februari 
2008.174 Samarbetet har pågått sedan år 1999 då kommunerna beslutade att skriva på 
ett formellt avtal ”Strategiskt samarbete om turism i Roslagen”. Kommunerna skrev 
på detta avtal oktober/november 2008, för att hjälpa varandra med utvecklingen av 
destinationen Roslagen och varumärket Roslagen ur ett turistiskt perspektiv. 
Varumärket Roslagen ska skötas och förvaltas tillsammans. Syftet är att Roslagen ska 
bli ett attraktivt varumärke.175 
 
Motivet till samarbetet är att fyra kommuner kan slå ihop sina resurser och kan 
konkurrera och marknadsföra Roslagen på marknaden eftersom en enskild kommun är 
liten och inte kan ha lika hög slagkraft som fyra kommuner tillsammans.176 När det 
gäller markandsföring av Roslagen samarbetar destinationen Roslagen med 
Stockholms Visitors Board, där Roslagen köper in sig på olika broschyrplatser, 
mässor och internationella annonseringar på olika språk. Roslagen visar upp sig som 
en enad destination, Roslagen betraktas vara ett starkare varumärke än enstaka 
kommun som t.ex. Österåker, Östhammar etc. Inom varumärket Roslagen lyfts 
städerna, skärgården och bruken fram. Städerna som lyfts fram är skärgårdsstäderna 
Norrtälje, Öregrund, Vaxholm och Östhammar.177 I den internationella annonseringen 
ses Roslagen som en del av skärgården. Skärgården är internationellt den starkaste 
delen i varumärket Roslagen. En annan viktig del i varumärket Roslagen är 
broschyren som står med slogan ”Roslagen – en stund för dig själv”.178 Konceptet går 
                                                 
169 Intervju med Englund, I 2009-04-20 
170 Ibid 
171 www.osthammar.se 2009-05-21  
172 Mailintervju med Van Asch van Wijck, Juliette, 2009-05-20 
173 Ibid 
174 Intervju med Norström, A, 2009-04-17 
175 Ibid 
176 Ibid 
177 Ibid 
178 Ibid 
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ut på att besökaren ska hitta en stund för sig själv när han eller hon besöker Roslagen, 
eftersom det är efterfrågat i dagens utbrändhets tider.179 
 
Norström anser att möjligheterna är oändliga, fyra små kommuner kan slå ihop sina 
markandsförings- och utvecklings kapital. Det skulle inte finnas någon möjlighet att 
uppnå de resultat som de har uppnått om varje kommun arbetade för sig.180 
 
En svårighet är att det inte finns någon konkret destinationsplan. Norström anser att 
det borde skapas och utvecklas en konkret destinationsplan för hela Roslagen, och 
kanske göra det tillsammans med Visit Sweden eftersom att de anser att Roslagen är 
ett attraktivt område och ligger nära Stockholm. En annan svårighet är att alla 
kommuner tänker på sitt sätt, olika områden i utvecklingen prioriteras olika.181 
Svårigheter som kan uppstå är att om varje turistbyrå sköts av en privat aktör finns 
risken att allt det som kommunerna har byggt upp under åren går förlorat. Svårigheten 
är också att det inte finns någon gemensam organisation som kan driva 
destinationsutvecklingen och turistbyråerna. Då turistbyråerna är kommunala 
paketeras inte produkter till försäljning, eftersom då skulle de konkurrera ut de privata 
aktörerna.182 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
179 Intervju med Norström, A, 2009-04-17 
180 Ibid 
181 Ibid 
182 Ibid 
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5 Analys 
_____________________________________________________________________ 
I detta kapitel kommer författarna att dra slutsatser och resonemang kring samarbetet 
inom destinationen Roslagen. Teorin och empirin kommer att diskuteras och 
analyseras. 
_____________________________________________________________________ 
 
5.1 Motiv till samarbete 
Enligt Gossas är det främsta motivet till samverkan att dela och reducera kostnader 
för kommunala verksamheter. Genom samverkan skapas stordrift som kan reducera 
kommunala kostnader och följden blir att kommunen blir oberoende av statliga 
bidrag. Dessutom har kommuner mål och incitament för resursutnyttjande, 
resursmobilisering och resursbevarande av sitt kapital. När kommuner använder sig 
av resursutnyttjande är samverkan formaliserad och förekommande. Vid utnyttjandet 
av gemensamma resurser sparar kommuner sitt kapital. Då sker effektivisering av 
verksamheten, till exempel delar de på kostnaderna inom kollektivtrafik, skola, turism 
etc.183 Utifrån sammanställningen av intervjuerna med näringslivscheferna, den 
administrativa chefen, turistbyråerna och den tillförordande destinationschefen kan 
författarna dra slutsatsen att Roslagskommunerna har liknande motiv till samarbete 
som Gossas nämner. På grund av att kommunerna är små sammanbinder de sina 
resurser och reducerar sina kommunala kostnader, för att utveckla och marknadsföra 
destinationen Roslagen. Det skulle inte vara lönsamt att arbeta individuellt som 
kommun med utvecklingen av destinationen Roslagen. En liknande slutsats 
framkommer i artikeln Cooperative Tourism Planning in a Developing Destination 
där framgångsrik turismutveckling i en region sker genom samordnade insatser 
mellan två eller flera politiska makter (kommuner). På detta sätt elimineras överflöde 
av tjänster och parallell planering som leder till besparande av resurser och tid.  
Författarna Håkansson och Johansson tar i sin nätverksmodell upp att kommunerna är 
mer eller mindre beroende av varandra. Vid utförande av aktiviteter mellan aktörerna 
behövs resurser och aktiviteter vilket leder till att resurser ombildas. Genom att 
sammanbinda resurser på olika sätt kan förbättring och förändring uppnås. Det vill 
säga att Roslagskommunerna har förstärkt marknadsföringen via en gemensam 
hemsida, istället för att varje individuell kommun ska lägga ner enskilda resurser för 
att skapa en egen hemsida. Ett annat motiv enligt den administrativa chefen Engström 
till Roslagssamarbetet är att kommunerna är lokaliserade i en geografisk attraktiv 
region belägen i den norra Skärgården. Turisterna som besöker regionen tänker inte 
på de administrativa gränserna vid vistelsen i Roslagen. Ett annat motiv till samarbete 
enligt den tillförordnade destinationschefen Nordström är också varumärkesbyggande 
av destinationen Roslagen.  
 
5.2 Möjligheter inom samarbete 
Möjligheten är att Roslagen marknadsför sig genom samarbetspartnerna Stockholm 
Visitors Board, Visit Skärgården och Visit Sweden både för inhemska och utländska 
besökare. Eftersom att de marknadsför sig som en enad destination försöker de 
attrahera turister till Roslagen och inte till respektive kommun. På det viset tänker inte 
turisterna eller besökarna i vilken kommun de befinner sig i, utan det viktigaste är att 
de är i Roslagen. Detta stämmer överens med vad författaren Gossas tar upp inom 
kommunalt samarbete. Det vill säga att Roslagskommunerna formar en samlad 

                                                 
183 Gossas, M, 2006 
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kapacitet genom samverkan där kommunerna formas till en ömsesidig aktör med 
större handlingskraft. På detta sätt påverkar kommunerna omvärlden på ett sätt som 
de inte skulle kunna göra om de vore ensamma. Enligt turistinformatören Englund 
kan samarbetet bidra till att kommunerna och turistbyråerna får mer kunskap och 
kännedom om Roslagen. Detta får de genom att lära sig mer om varandras 
verksamheter och inte enbart sin egen kommun. En annan möjlighet med samarbetet 
är den infrastrukturella utvecklingen av Roslagen som till exempel kommunikationer, 
vägnät, hamnar etc. Dessutom kan samarbetet bidra till högre beläggning och 
besökssiffror, vilket leder till att sysselsättningen ökar och bidrar till fler 
arbetstillfällen. En ytterligare möjlighet med samarbetet är att flera aktörer blir 
inblandade i samarbetet. Därmed bildas relationer mellan aktörerna, på så sätt bildas 
nätverk. Enligt författaren Gossas finns det olika nätverk, det centrala komponenterna 
inom ett nätverk är att de präglas av horisontella och lösa relationer där aktörers 
främsta mål är utbyte av resurser. Fördelen med nätverk är att utbytet av resurser och 
aktiviteter mellan kommuner blir effektivare och snabbare, som nätverksmodellen tar 
upp. 
 
5.3 Svårigheter inom samarbetet 
Intervjupersonerna Norström den tillförordnade destinationschefen och Löfgren 
näringslivschefen anser att det inte finns någon kommersiell aktör eller privat 
organisation som kan vara motorn och drivkraften vid utvecklingen av destinationen 
Roslagen. Det saknas en branschorganisation som kan föra dialog med de privata 
företagen. En av de viktigaste faktorerna i Roslagssamarbetet för snabbare utveckling 
är att få med större privata aktörer inblandade i samarbetet. Både den privata och 
offentliga sektorn bör samarbeta vid utvecklingen av destinationen, aktörerna (hotell, 
båtföretag, restaurang etc.) borde samarbeta över kommungränserna för en 
framgångsrik utveckling av Roslagen. Detta tar författaren Planander upp då det kan 
uppstå svårigheter vid ett utbyte av kunskap och information mellan 
företag/kommuner.  
 
Svårigheterna vid Roslagssamarbetet enligt näringslivschefen Andersson är att det 
sker förändringar inom de fyra kommunerna, det bildas nya politiska majoriteter samt 
sker politiska förändringar, då nya politiska styrelser tillkommer. Olika 
förutsättningar och prioriteringar kan leda till att Roslagssamarbetet blir en kortsiktig 
process. Svårigheten med utvecklingen av destination Roslagen enligt den 
tillförordnade destinationschefen Norstöm är att det inte finns någon konkret 
destinationsplan som kommunerna kan följa. Det finns ingen gemensam organisation 
som kan driva destinationsutvecklingen och turistbyråerna, vilket ses som en svaghet i 
samarbetet. Om turistbyråerna blir privatägda är risken att allt som kommunerna 
byggt upp går förlorat. En annan svårighet är att kommunerna arbetar i en offentlig 
verksamhet, vilket ger särskild statlig styrning inom till exempel ekonomin. Detta kan 
leda till att beslutsprocessen sker långsammare. 
 
Enligt författaren Planander  vid ett företags/kommunalt samarbete kan det uppstå 
möjligheter som leder till att verksamheten utökas. Samtidigt kan svårigheter uppstå i 
samband med att företagets/kommunens information delas med de övriga 
samarbetspartners. Därmed förloras den hierarkiska beslutsordningen genom att alla 
parter kompromissar och beslutsfattande sker gemensamt.184 Planander tar upp 

                                                 
184 Planander, A, 2002 
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svårigheter som kan uppstå vid ett samarbete mellan två företag/kommuner. En av 
svårigheterna kan vara att det uppstår större beroende till ett företag/kommun vilket 
medför risker. Dessa kan vara att det uppstår tvister vid drivkraften av förbättringar av 
verksamheten.185 
 
Ett exempel kan vara Norrtälje kommun som är värdekommun i Roslagssamarbetet, 
de var självständiga beslutsfattare innan samarbetet. De fyra kommunerna har nu en 
gemensam röst när det gäller beslutsfattandet angående Roslagen. Möjligheten blir 
när rätt beslut tas gynnas alla kommuner av utvecklingen. Kommunerna är beroende 
av varandra genom att de har gemensamma ekonomiska resurser som de använder vid 
utvecklingen och markandsföringen av destinationen och varumärket Roslagen. Ett 
exempel kan vara om Österåker kommun marknadsför sig själv så är de beroende av 
de tre resterande kommunerna. Eftersom de arbetar med Roslagsutvecklingen och 
marknadsför sig gemensamt som destination Roslagen.  
 
Kommunerna kan påverkas genom att till exempel Norrtälje skulle besluta sig att inte 
medverka i Roslagssamarbetet längre. Då skulle beslutet inverka på de andra tre 
kommunerna, eftersom de ekonomiska resurserna skulle förminskas drastiskt och 
påverka utvecklingen av Roslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
185 Planander, A, 2002 
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6 Resultat och slutsatser  
_____________________________________________________________________ 
I det avslutande kapitlet kommer syfte, problemformulering och resultat att redogöras. 
_____________________________________________________________________ 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka och belysa hur och varför kommuner 
samarbetar över kommungränserna med destinationsutveckling. För att besvara syftet 
använde sig författarna av två forskningsproblem. Den första forskningsfrågan: Vilka 
är motiven till samarbete mellan kommunerna i Roslagen? Resultaten visar att ett av 
de främsta motiven till samarbetet är fördelning av ekonomiska resurser mellan 
kommunerna Norrtälje, Österåker, Vaxholm och Östhammar vid utvecklingen och 
markandsföringen av destinationen Roslagen. Eftersom kommunerna är relativt små 
är det lönsammare att sätta ihop sina resurser till ett enhetligt kapital. 
Genomslagkraften blir större på marknaden genom att fyra kommuner marknadsför 
sig tillsammans, istället för att varje kommun skulle arbetar individuellt. Ett annat 
motiv är att Roslagen är lokaliserad i ett attraktivt skärgårdsområde, som har potential 
att attrahera besökarna.  Motivet anses också vara varumärkesbyggande som främjar 
de fyra kommunerna genom att varumärket Roslagen är mer känt än varje kommun 
individuellt. Det är viktigt att en destination har ett starkt varumärke för att kunna 
konkurrera gentemot andra destinationer om turisterna.  
 
Den andra forskningsfrågan: Vilka är möjligheterna och svårigheterna vid 
samarbetet? Resultatet visar att möjligheterna är att de fyra kommunerna delar på sitt 
gemensamma kapital eftersom utvecklingsprocessen kan ske snabbare om de arbetar 
tillsammans. En annan möjlighet är att destinationen Roslagen kan marknadsföra sig 
både nationellt och internationellt genom turistorganisationerna Stockholm Visitors 
Board, Visit Skärgården och Visit Sweden. Eftersom kommunerna marknadsför sig 
som en enad destination, så tänker de inte på var besökaren befinner sig utan det 
viktigast är att de är i Roslagen. En annan möjlighet som samarbetet kan bidra med är 
utvecklingen av infrastrukturen i Roslagen som till exempel vägar, kommunikationer 
och hamnar. Om besöksfrekvensen ökar kan det bidra till en hög sysselsättning och ge 
fler arbetstillfällen. 
 
Svårigheterna vid samarbetet är att destinationen Roslagen saknar en större 
kommersiell aktör som kan styra utvecklingen genom att samordna de privata och 
offentliga aktörerna. En annan svårighet är att kommunerna arbetar inom den 
offentliga verksamheten, som kan leda till att beslutsprocesser kan ske långsammare. 
Inom kommunerna kan det ske olika politiska förändringar som kan bidra till olika 
prioriteringar inom turismnäringen. Detta kan leda till kortsiktighet i samarbetet. 
Svårigheten kan vara att det inte finns någon konkret destinationsplan, som 
kommunerna kan arbeta efter för att utveckla destinationen.  
 
Uppsatsförfattarna anser att det kommunerna har gemensamt är en marknadsföring av 
Roslagen. Det som saknas i Roslagssamarbetet är konkreta riktlinjer och strategier 
som kan leda kommunerna i rätt riktning och till nästa steg i utvecklingsprocessen. 
Författarna anser att kommunerna bör sammanställa en konkret destinationsplan som 
kommunerna kan arbeta efter.  
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6.1 Kunskapsbidrag 
Denna uppsats syftar till att uppnå ökad förståelse av vilka motiv kommuner har för 
att samverka ur ett turistiskt perspektiv, och vilka möjligheter och svårigheter som 
kan uppstå vid ett samarbete. 
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det som författarna anser vara intressant för framtida forskning är att 
undersöka: Hur påverkas lokalbefolkningen/invånarna av samarbetet mellan 
kommunerna då strategiska samarbetsavtalet skrivits på? 
 
Ett annat ämne som kan undersökas är hur en turistdestination som till exempel 
Roslagen kan påverkas ur ett miljöperspektiv genom ett kommunalt samarbete. Kan 
detta leda till att fler turister besöker destinationen och kommer det att påverka 
miljön? 
 
Ett annat ämne som kan undersökas är hur de olika turistiska aktörernas (båtföretag, 
vandrarhem, hotell, etc.) verksamheter kan påverkas av kommunernas samarbete. En 
fråga som skulle kunna undersökas är: Vad tjänar turistaktörerna på 
Roslagssamarbetet? 
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Bilaga 4 Frågor till turistbyråerna i respektive kommun (Norrtälje, Vaxholm och 
Östhammar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 40

Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 
Frågor till näringslivscheferna och den administrativa chefen 
 
Samarbete 

1. Kan ni beskriva kort kommunens verksamhet ur ett turistiskt perspektiv? 
2. Vad är det största motivet till samarbetet? 
3. Hur tycker ni att samarbetet fungerar? 
4. Har ni lika stort samarbete med alla fyra kommuner eller har ni lite tätare 

samarbete med vissa kommuner? 
5. Är ni nöjda med ert samarbete, varför/ varför inte? 
6. Hur ser ni på utvecklingen av Roslagen, vem är det som har det största 

ansvaret angående beslutfattandet? 
7. Vad prioriteras högst vid utvecklingen av destinationen Roslagen, vad är det ni 

vill utveckla främst dvs. attraktioner, infrastruktur, marknadsföring m.m.? Och 
hur ska ni göra det? 

8. Vilka är svårigheterna och möjligheterna vid ett samarbete? 
9. Hur sker beslutsprocesser över kommungränserna? 
 
Nätverk 
10. Är kommunen med i någon slags nätverk? Inom kommunen eller med andra 

aktörer( Hotel, transportföretag, restauranger etc.) utanför 
kommungränserna? 

11. Hur länge har kommunen varit med i nätverket? 
12. Av vilka orsaker är ni med i nätverket? 
13. Har kommunen några mål eller någon vision med att medverka i nätverket i så 

fall vilken eller vilka? (Om de svarar nej ställ denna fråga!!) 
14. Ser ni några nackdelar med att ingå i nätverket? 
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Bilaga 3 
 

Frågor till den tillförordande destinationschefen Norström Annica: 
 
1. Hur tycker du att samarbetet fungerar mellan dessa fyra kommuner? 
2. Hur ser du på utvecklingen på Roslagen och vad är motivet till samarbetet? 
3. Vilka anser du vara svårigheter och möjligheter mellan ett samarbete? 
4. Tror du att ni kommer att lyckas med att få Roslagen som en femte 

turistdestination? 
5. Hur ser du på regionen Roslagen ur ett turistiskt perspektiv? 

(utvecklingspotential, samarbetet, infrastrukturen etc.). 
6. Vad prioriteras högst vid utvecklingen av destination Roslagen, vad är det ni 

vill utveckla främst dvs. attraktioner, vintersäsong, infrastruktur, 
marknadsföring m.m.? Och hur ska ni göra det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 48

Bilaga 4 
 
Frågor till turistbyråerna i respektive kommun (Norrtälje, Vaxholm och 
Östhammar) 
 

1.) Hur sker samarbetet mellan turistbyråerna i de fyra kommunerna i 
”Roslagen”? 

2.) Vad är det största motivet till samarbetet? 
3.) Vilka är svårigheterna respektive möjligheterna vi samarbete mellan 

kommunerna och turistbyråerna? 
4.) Samarbetar turistbyrån med några andra intresseaktörer som t.ex. hotell, 

transportföretag, restauranger etc.? Är dessa aktörer inom ”Norrtälje kommun” 
eller utanför kommungränserna? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


